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COMÉRCIO SATISFEITO 
COM AUMENTO 
DO NÚMERO DE VISITANTES

Vários comerciantes e lojistas 
de Macau estão optimistas com 
o número de turistas durante o 
Ano Novo Lunar no território. O 
volume de visitantes ainda não 
voltou aos níveis pré-pandemia, 
mas já alcançou um novo 
recorde desde que a Covid-19 se 
alastrou pelo mundo.•P. 4

AUTORIDADES QUEREM 
ESTABELECER CONSULTA 
EXTERNA PARA TRATAMENTO 
AUDITIVO NOS CENTROS 
DE SAÚDE

No futuro, será criada uma 
consulta externa de diagnóstico 
e tratamento auditivo nos 
centros de saúde, indicaram os 
Serviços de Saúde, em resposta 
a uma interpelação escrita do 
deputado Ngan Iek Hang. As 
autoridades indicaram também 
que nesta consulta serão 
disponibilizados os serviços 
de rastreio auditivo, exame e 
diagnóstico, e tratamento.•P. 3

SECRETÁRIOS FIZERAM 
VISITA À COMUNIDADE 
DURANTE A ÉPOCA FESTIVA

Por altura do Ano Novo 
Chinês, os cinco secretários 
visitaram vários pontos da 
cidade. O objectivo, indicou 
um comunicado do Governo, 
foi analisar o regresso à 
normalidade da região. O 
Chefe do Executivo esteve nas 
instalações das operadoras 
de jogo a visitar os elementos 
não jogo e reforçou que as 
concessionárias devem cumprir 
“rigorosamente as promessas 
feitas”.•P. 2

REPORTAGEM

Turistas, sem medo da pandemia, 
voltam a encher as ruas de Macau
O fim das quarentenas e restrições pandémicas fez libertar o desejo de viajar para muitos residentes das regiões vizinhas. Ouvidos pelo 
PONTO FINAL, vários turistas disseram que a reabertura de Macau foi decisiva e atraente para decidirem fazer uma curta viagem, sendo 
que, em vez dos casinos, a comida e a paisagem da cidade serão os focos das visitas. Apesar das multidões que têm enchido as várias 
artérias da cidade, os turistas garantem que não estão preocupados com a Covid-19. Lamentam, porém, que os preços dos hotéis tenham 
disparado para estes feriados do Ano Novo Lunar, impossibilitando, em alguns casos, uma estadia mais prolongada no território. •P. 8/9
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Secretários visitaram 
bairros da cidade

A propósito do Ano Novo 
Chinês e do regresso em 
massa dos turistas, os 
secretários deslocaram-se 
a vários pontos da cidade 
durante os feriados, por 
forma a verificarem a 
situação nos bairros da 
cidade durante a época 
festiva. Lei Wai Nong esteve 
na Rua de Cinco de Outubro 
e Elsie Ao Ieong visitou os 
hospitais, por exemplo.

P
or altura da época festi-
va do Ano Novo Chinês, 
os cinco secretários vi-
sitaram vários pontos 
da cidade. O objectivo, 

indicou um comunicado do Go-
verno divulgado na noite de quar-
ta-feira, foi analisar o regresso à 
normalidade da região.

“Perante a entrada na norma-
lidade plena da sociedade e devido 
ao resultado das actividades pro-

HO IAT SENG 
VISITOU INSTALAÇÕES 
DAS SEIS 
CONCESSIONÁRIAS

O Chefe do Executivo esteve, na 

quarta-feira, a visitar algumas 

instalações de elementos não 

jogo das operadoras de Macau, 

tendo aproveitado para conversar 

com comerciantes, residentes 

e turistas. Ho Iat Seng reiterou 

a importância da exploração e 

reforço dos projectos não jogo, “os 

quais serão bem recebidos pelos 

turistas”, comentou o líder do 

Governo, citado em comunicado. 

Também segundo o Chefe do 

Executivo, “os elementos não jogo 

permitem um desenvolvimento 

ordenado, saudável e sustentável 

do sector de lazer e entretenimento 

de Macau”. Os representantes da 

indústria manifestaram ao Chefe do 

Executivo que, durante os feriados, 

a taxa de ocupação hoteleira 

chegou a ser de 100% e que há 

actualmente escassez de recursos 

humanos nos hotéis e instalações 

complementares. No encontro, Ho 

Iat Seng aproveitou para recordar 

as operadoras de jogo que devem 

cumprir “rigorosamente as promessas 

feitas, nomeadamente os planos de 

investimento e outros compromissos, 

ou seja, além da exploração dos 

próprios negócios, devem ainda 

apoiar o desenvolvimento global 

da RAEM, cumprir com seriedade 

as responsabilidades sociais, 

especialmente a garantia de emprego 

dos trabalhadores locais e incentivo 

da sua progressão profissional”. 

do Executivo aos bairros da cidade 
e às instalações dos elementos não 
jogo das seis concessionárias de 
jogo, os cincos secretários também 
visitaram e observaram vários lo-
cais da cidade, para se inteirarem 
do funcionamento dos serviços 
prestados ao público no Novo Ano 
Lunar.

O secretário para a Adminis-
tração e Justiça, André Cheong, 
esteve em algumas instalações 
municipais, nomeadamente mer-
cados e zonas de vendilhões, para 
se inteirar do negócio, tendo visi-
tado também o pessoal de manu-
tenção rodoviária do Instituto para 
os Assuntos Municipais (IAM).

Por sua vez, o secretário para 
a Economia e Finanças, Lei Wai 
Nong, reuniu-se com os respon-
sáveis das associações comerciais 
dos vários bairros, visitando os 
comerciantes e estabelecimentos 
na Rua de Cinco de Outubro. O se-
cretário para a Segurança, Wong 
Sio Chak, esteve nos vários postos 
fronteiriços para conhecer as me-
didas aplicadas para facilitar a ins-
pecção alfandegária. 

Por sua vez, Elsie Ao Ieong, se-
cretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura, visitou os dois hospitais, 
habitação social, e vários lares de 
idosos e de reabilitação. Finalmen-
te, o secretário para os Transportes 
e Obras Públicas, Raimundo do Ro-
sário, visitou o terminal marítimo, 
aeroporto, paragens de autocarros, 
estações do Metro Ligeiro e Porto 
Interior, para conhecer a situação 
das estações de transportes marí-
timo, terrestre e aéreo, bem como 
a atracação das embarcações de 
pesca.

No comunicado do Governo 
lê-se apenas que os secretários 
disseram estar atentos à situação 
do trabalho dos diversos funcio-
nários públicos que estiveram de 
serviço durante o Ano Novo Lunar 
e agradeceram-lhes pelo “espírito 
altruísta, de dedicação e desempe-
nho fiel das funções, apresentando 
os votos de felicidades por ocasião 
desta época festiva”.

A.V.

mocionais do ‘turismo+’, o núme-
ro de visitantes registou um cres-
cimento em várias atracções turís-
ticas locais, durante os feriados do 
Novo Ano Lunar. Por esta razão, o 

Governo da RAEM está atento à si-
tuação dos vários bairros da cidade 
nesta época festiva”, lê-se na nota 
oficial.

Para além das visitas do Chefe 

André Cheong

Wong Sio Chak

Ao Ieong U

Lei Wai Nong

Raimundo do Rosário
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Serviços de Saúde querem criar consulta externa 
para tratamento auditivo nos centros de saúde

Os Serviços de Saúde 
pretendem criar uma 
consulta externa 
de diagnóstico e 
tratamento auditivo 
nos centros de saúde. 
A informação foi dada 
pelas autoridades 
em resposta a uma 
interpelação escrita 
do deputado Ngan Iek 
Hang. Na resposta, 
os Serviços de Saúde 
indicaram também 
que nesta consulta 
serão disponibilizados 
os serviços de rastreio 
auditivo, exame 
e diagnóstico, e 
tratamento.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

dentes na comunidade, incluindo os 
idosos”, asseguram os Serviços de 
Saúde.

No que toca aos serviços de rea-
bilitação, “o IAS tem aperfeiçoado o 
espaço de serviços e aumentado os 

itens e as vagas dos serviços desti-
nados às pessoas com deficiência 
auditiva, através do estabelecimen-
to de novos equipamentos sociais e 
da mudança de alguns deles”, as-
sinalam as autoridades, acrescen-

PONTE HONG 
KONG-ZHUHAI-MACAU

A Direcção dos Serviço para os 

Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou 

ontem o lançamento de 2.109 novas 

quotas regulares para circulação 

de veículos particulares de Macau 

entre Macau e Hong Kong através da 

Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau. 

Serão atribuídas as quotas 

destinadas às entidades particulares 

e os interessados que cumpram os 

requisitos devem, das 10h de 8 de 

Fevereiro às 18h de 14 de Março, 

aceder à página electrónica da 

DSAT para preencher o formulário 

de participação no sorteio para 

atribuição de quota regular e 

efectuar o pagamento de 500 

patacas. Cada quota acima referida 

tem um custo de 1.000 patacas 

e validade de três anos. Uma 

vez pagas, as taxas não serão 

reembolsáveis.   

Os requerentes a quota particular 

têm de ser residentes da RAEM e 

reunir os requisitos de atribuição de 

quota, tais como, ser empregado 

remunerado em Hong Kong, ou 

proprietário de empresa estabelecida 

antes da data de 1 de Janeiro 

de 2023, ou proprietário de bem 

imóveis, seja habitação, terreno, 

estabelecimento comercial, excepto 

lugar de estacionamento, entre 

outros. A atribuição da quota implica 

ainda a designação do requerente 

como condutor do veículo à qual 

foi atribuída a quota, no entanto, 

requerentes que tenham completado 

idade igual ou superior a 70, ficam 

excluídos desta designação, sendo 

obrigatória a designação a outrem.

Será publicada a 21 de Março a lista 

de seleccionados, conforme a ordem 

da mesma serão atribuídas as 2.109 

quotas. Caso sejam lançadas mais 

quotas dentro do ano de 2023, a 

atribuição dessas novas quotas será 

conforme a ordem da lista deste 

sorteio.

Anunciadas 2.109 novas quotas para circulação de veículos 
particulares entre Macau e Hong Kong

tando que são prestados serviços de 
casos, interpretação de língua ges-
tual, bem como diversas actividades 
promocionais na comunidade, en-
tre outros serviços, para as pessoas 
com deficiência auditiva e os seus 
familiares.

Os Serviços de Saúde assinala-
ram também que, através da execu-
ção do Planeamento dos Serviços de 
Reabilitação para o Próximo Decénio 
(2016-2025), são implementadas 
medidas de acessibilidade para de-
ficientes auditivos, como placas de 
exibição visual, sistemas visuais de 
alarme e sistemas auxiliares para 
audição, por exemplo.

Além disso, os Serviços de Saúde 
referiram outros aspectos que têm 
sido melhorados, como a compar-
ticipação dos encargos das pessoas 
com deficiência auditiva na aquisi-
ção dos equipamentos necessários, 
o aumento do número de vagas de 
intérpretes de língua gestual de 
instituições de serviços, o apoio às 
instituições a iniciar o serviço de in-
terpretação de língua gestual por vi-
deochamadas, a realização dos cur-
sos de formação para intérpretes de 
língua gestual e o desenvolvimento 
dos trabalhos para o estabelecimen-
to da base de linguagem gestual de 
Macau. 

No que diz respeito aos currícu-
los escolares, a Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude (DSEDJ) publicou ma-
teriais didáticos do ensino primário, 
para servir de referência das escolas, 
fornecendo conteúdos pedagógicos 
sobre a protecção da audição em 
diferentes situações da vida quoti-
diana, apoiando o pessoal docente 
no desenvolvimento dos diferentes 
trabalhos pedagógicos, destacaram 
as autoridades.

EMITIDO ALERTA 
AMARELO PARA 
TEMPERATURAS 
BAIXAS

Os Serviços 

Meteorológicos e 

Geofísicos (SMG) 

emitiram o alerta amarelo 

para temperaturas 

baixas, dado que nos 

próximos dias é previsto 

que o tempo na região 

seja frio. Assim, os 

SMG aconselham a 

população a prestar 

atenção às condições 

meteorológicas e a 

agasalhar-se bem. Hoje, 

a temperatura mínima 

é de 11°C e a máxima 

de 18°C. Amanhã, a 

temperatura será mais 

baixa, com a mínima a 

ser de 9°C e a máxima 

de 16°C. Domingo, as 

temperaturas vão oscilar 

entre os 8°C e os 16°C.

N
o futuro, será criada 
uma consulta exter-
na de diagnóstico e 
tratamento auditivo 
nos centros de saúde, 

indicaram os Serviços de Saúde, em 
resposta a uma interpelação escri-
ta do deputado Ngan Iek Hang, que 
questionava os mecanismos de ras-
treio e divulgação dos cuidados de 
saúde auditiva.

O deputado citou dados do Insti-
tuto de Acção Social (IAS) que dizem 
que, até ao fim de Setembro do ano 
passado, existiam 4.464 titulares de 
cartão válido de registo de avaliação 
de deficiência auditiva, dos quais 
23,6 têm idades compreendidas en-
tre os 55 e os 64 anos, e 37,4% têm 
mais de 65 anos. Ngan Iek Hang su-
blinhou que há cada vez mais resi-
dentes destas faixas etárias afecta-
dos por problemas auditivos.

Na resposta, assinada pelo direc-
tor dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, lê-
-se que as autoridades de saúde “têm 
atribuído grande atenção e importân-
cia à saúde auditiva de residentes” e 
que têm sido realizados exames audi-
tivos aos doentes com necessidade e 
“todos os casos são diagnosticados e 
tratados em tempo oportuno”.

“No futuro, os Serviços de Saúde 
pretendem criar a consulta externa 
de diagnóstico e tratamento auditivo 
nos Centros de Saúde, na qual serão 
disponibilizados serviços de rastreio 
auditivo, exame auditivo e diagnós-
tico e tratamento auditivo aos resi-
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Recorde de turistas, longe dos tempos pré-pandemia, 
já satisfaz comércio

As autoridades da região concederam 

em 2022 milhões à população, ao abrigo 

de dois planos de apoio pecuniário. O 

Governo gastou ainda 5,92 mil milhões 

de patacas para dar a cada residente 

oito mil patacas, montante que podem 

usar para efectuar pagamentos, 

sobretudo no comércio local, desde 28 

de Outubro.

A Assembleia Legislativa, recorde-se, 

aprovou em Novembro o orçamento 

da região para 2023, prevendo voltar a 

recorrer à reserva financeira em 35,6 

mil milhões de patacas.

Do balcão da 
O u r i v e s a r i a 
e Joalharia 
Cherry Limi-
tada, no cen-

tro de Macau, vê-se um mar 
de gente a caminhar a passo 
lento no sentido das Ruínas 
de São Paulo, ponto turístico 
da cidade.

Jessica Lei Nga Si, que 
gere o negócio de família, 
fundado pelo pai há mais de 
duas décadas, explica que 
por estes dias a procura do 
ouro no território dispara: 
“Trata-se de um símbolo de 
sorte”, disse à Lusa, e escla-
receu que a cor amarela é um 
sinal auspicioso na cultura 
chinesa - durante séculos 

era a cor reservada ao impe-
rador. 

“As pessoas esperam 
comprar ouro no primeiro 
dia do ano para terem sorte 
no resto do ano”, acrescen-
tou Lei Nga Si, que só nessa 
manhã, até à hora de almoço, 
contou cerca de 50 mil pata-
cas em negócio.

“Apesar de não ser tão 
bom como em 2019 [pré-
-pandemia], está bem me-
lhor do que nos últimos três 
anos”, considerou a respon-
sável, realçando que muitos 
clientes, “por falta de con-
fiança no ouro do interior da 
China”, optam por cruzar a 
fronteira até Macau “que tem 
vindo a criar uma imagem de 

marca” no que diz respeito a 
este metal precioso.

Lei Nga Si apontou lá 
para fora. “As pessoas es-
tão a chegar para estimular 
a economia”, explicou, re-
ferindo-se ao sem-fim de 
turistas a atravessar a rua de 
São Paulo, apenas uma das 
muitas zonas comerciais do 
território afetadas pelas res-
trições anti-pandémicas dos 
últimos anos.

Com o fim da política de 
“covid zero”, o volume de 
visitantes na cidade durante 
as celebrações do ano novo 
lunar, que teve início no do-
mingo, não voltou aos níveis 
pré-pandemia - 170 mil por 
dia em 2019 - mas já alcan-

CONSELHO 
DE CONSUMIDORES 
INVESTIGOU 
PREÇOS EM 103 
SUPERMERCADOS

O Conselho de Consumidores 

(CC) informou que, ao longo 

do dia de ontem, esteve a 

investigar o preço de bens 

em vários estabelecimentos, 

tendo recolhido 400 

bens de 15 categorias 

em 103 supermercados. 

As informações sobre os 

preços são disponibilizadas 

no site do CC para que 

os consumidores façam a 

comparação. 

Comerciantes da 
baixa de Macau estão 
optimistas com 
volume de turistas 
durante o ano novo 
lunar no território 
que, apesar de “novo 
recorde”, recebeu 
na terça-feira quase 
menos 50% do que no 
período equivalente 
antes da pandemia.

çou um “novo recorde” des-
de que a covid-19 se alastrou 
pelo mundo, de acordo com 
um comunicado divulgado 
pela Direcção dos Serviços de 
Turismo, que aponta para a 
entrada de 90.391 visitantes 
na terça-feira. No entanto, 
números oficiais, que fixam 
em 5,7 milhões o número 
de entradas em 2022, con-
tinuam longe de alcançar os 
valores de 2019: perto de 40 
milhões, quase 60 vezes a 
população da cidade.

Também no centro de 
Macau, a Travessa da Sé, com 
uma fileira de restaurantes 
de comida chinesa, sinaliza 
mudança, apesar de alguns 
dos negócios terem ainda as 
portas de aço puxadas para 
baixo. Cerca de cinco deze-
nas de pessoas fazem fila à 
porta do Kam Wa, um negó-
cio de ‘take-away’ de tripas 
de vaca. “Há anos que não via 
nada assim, nem em período 
de férias”, notou, do outro 
lado da rua, Goto Reiko, pro-
prietária da geladaria japo-
nesa Kika, que vende sabores 
como ‘matcha’, ‘durian’ e 
melão de Hokkaido. “O ne-
gócio está muito bom, muito 
movimentado”, disse.

Enquanto a região chi-
nesa manteve as rigoro-
sas restrições anti-covid, 
esta empresária nipónica, 
de Shizuoca, no Monte Fuji, 
chegou a trabalhar sozinha 
e a atender um máximo de 

20 clientes por dia. Esta se-
mana, Goto e os quatro fun-
cionários têm servido “entre 
400 a 500” pessoas diaria-
mente. Mas, “foi muito difí-
cil” encontrar mão-de-obra 
durante este período de fes-
tas, assumiu a empresária. 
“Estamos a falar do ano novo 
lunar e os trabalhadores 
[migrantes] querem voltar a 
casa celebrar a época com a 
família”, referiu.

Por esta mesma razão, 
Eric Chan, proprietário de 
dois restaurantes no pátio do 
Cotovelo, perto da principal 
artéria da cidade, a avenida 
Almeida Ribeiro, manteve os 
negócios encerrados duran-
te os primeiros dias do novo 
ano - de domingo até ontem.

À semelhança de muito 
do comércio no território, a 
crise também bateu nos úl-
timos anos à porta dos res-
taurantes Tio Bo e Deus do 
Dinheiro, com Chan a redu-
zir “o horário de trabalho dos 
funcionários para metade”. 
“Muitos acabaram por re-
gressar ao interior da China 
por não ganharem dinheiro 
suficiente”, notou.

Macau perdeu cerca de 
40 mil trabalhadores es-
trangeiros sem estatuto de 
residente entre o quarto tri-
mestre de 2019 (196.538) e o 
terceiro trimestre de 2022 
(153.841), apontam dados da 
Direcção dos Serviços de Es-
tatística e Censos. Mas Chan 
salientou que para esta nova 
fase já contratou “entre cin-
co a dez trabalhadores”. “Eu 
acredito que amanhã vêm 
muitas pessoas, aliás, estes 
últimos dias têm sido mais 
movimentados do que em 
2019”, defendeu. Lusa

Reserva financeira regista primeira 
subida em 11 meses

RECUPERAÇÃO

A reserva financeira de Macau registou 

uma subida de 3,87 mil milhões de 

patacas em Novembro, o primeiro 

aumento após 10 meses consecutivo a 

perder valor, indicam dados divulgados 

ontem. A reversa financeira da RAEM 

cifrou-se em 562,7 mil milhões de 

patacas no final de Novembro, de 

acordo com a informação publicada 

no Boletim Oficial pela Autoridade 

Monetária de Macau.

Apesar da subida, o valor da reserva 

financeira continua a ser inferior em 

107 mil milhões de patacas ao recorde 

atingido de 669,7 mil milhões de 

patacas em Fevereiro de 2021.

Na primeira metade deste ano, a reserva 

financeira perdeu 17 mil milhões de 

patacas só em investimentos, devido 

a oscilações no mercado internacional, 

de acordo com o Governo. O valor 

da reserva extraordinária no final de 

novembro era de 398,1 mil milhões de 

patacas e a reserva básica, equivalente 

a 150% do orçamento público de Macau 

para 2022, era de 185,1 mil milhões de 

patacas.

A reserva financeira de Macau é 

maioritariamente composta por 

depósitos e contas correntes no valor 

de 272,5 mil milhões de patacas, títulos 

de crédito no montante de 120,1 mil 

milhões de patacas e até 162,2 mil 

milhões de patacas em investimentos 

subcontratados. Mesmo no cenário de 

crise económica criada pela pandemia, 

a reserva financeira de Macau tinha 

crescido em 2020 e 2021, apesar do 

Governo ter injetado mais de 90 mil 

milhões de patacas no orçamento.
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Julgamento de português acusado 
do crime de sedição adiado em Hong Kong

chinesa, o português não 

esteve presente na sessão de 

11 de Novembro, dispensou o 

advogado de defesa e disse 

ao tribunal não precisar de um 

advogado oficioso. O juiz Peter 

Law é um dos juízes nomeados 

pelo governo de Hong Kong 

para lidar com casos ligados 

à lei de segurança nacional 

promulgada em 2020. No 

entanto, o cidadão português foi 

acusado ao abrigo de uma outra 

lei, da era colonial britânica, 

que tem sido cada vez mais 

utilizada para silenciar vozes 

críticas.

As autoridades de Hong Kong 

acusam o homem de “trazer 

ódio e desprezo” e “estimular 

o descontentamento” contra 

o governo, promover a 

“desobediência” civil e “incitar à 

violência” através de publicações 

em redes sociais feitas entre 9 

de Outubro e 1 de Novembro.

A 4 de Novembro, o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros 

(MNE) português disse ter 

“conhecimento da detenção 

de um cidadão portador de 

passaporte português em Hong 

Kong”. “De momento, o MNE, 

através do consulado-geral de 

Portugal em Macau, está a 

diligenciar junto das autoridades 

de Hong Kong para apurar 

mais elementos sobre este 

caso, bem como informar em 

conformidade a família, da qual 

foi recebido contacto”, referiram 

as autoridades portuguesas.
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LIVRE COMÉRCIO

O Presidente do Brasil disse 

ontem que a conclusão 

da negociação do acordo 

entre União Europeia (UE) 

e Mercosul é prioridade e 

sinalizou disponibilidade do 

bloco debater e firmar um 

eventual acordo de livre 

comércio com a China. “É 

urgente e necessário que o 

Mercosul [bloco formado pelo 

Brasil, Argentina, Paraguai 

e Uruguai] faça um acordo 

final com a União Europeia. 

Vamos intensificar nossas 

discussões com a União 

Europeia para assinar esse 

acordo e para que possamos 

discutir imediatamente um 

possível acordo entre a China e 

o Mercosul”, disse Lula da Silva 

durante uma visita ao Uruguai.

O chefe de Estado brasileiro 

disse que o seu país estaria 

disposto a conversar com 

o país asiático sobre essa 

iniciativa promovida pelo 

Uruguai, e que tem gerado 

posições divergentes entre os 

países do Mercosul com clara 

oposição da Argentina.

Em declarações ao lado do 

Presidente do Uruguai, Luis 

Lacalle Pou, o Presidente 

brasileiro defendeu a posição 

do Uruguai em promover 

esse possível acordo com os 

chineses e disse que é uma 

reivindicação mais que justa a 

intenção uruguaia de defender 

sua economia e seu povo. 

“Os pleitos do Presidente 

Lacalle são mais do que justos. 

Primeiro porque o papel de 

um Presidente é defender 

os interesses do seu país. 

Segundo, que é justo querer 

produzir e vender mais”, 

afirmou Luiz Inácio Lula da 

Silva.

O Presidente brasileiro 

destacou que seu país 

concorda com as ideias 

de inovação e abertura do 

Mercosul apresentadas pelo 

governante uruguaio, razão 

pela qual também se referiu 

ao Acordo de Livre Comércio 

entre a UE e aquele bloco, 

pois, em sua opinião, “é 

necessário renovar o que 

precisa ser renovado”. Já o 

Presidente uruguaio expressou 

na mesma conferência de 

imprensa a sua satisfação 

com o apoio do Brasil à 

melhoria do Mercosul e 

insistiu na necessidade do 

seu país se abrir ao mundo. 

“Tentar fazer com todo o 

Mercosul, basicamente. Acho 

que entendo perfeitamente 

que o Uruguai está com 

suas negociações e não tem 

nenhum impedimento em 

informar o que vem fazendo e 

negociando”, afirmou Lacalle 

Pou.

Os chefes de Estado 

informaram que Brasil e 

Uruguai vão criar equipas 

técnicas para ver o que 

querem e precisam na relação 

com a China.

Lula da Silva diz que acordo 
entre Mercosul e UE 
é prioridade antes 
de negociar com a China

JUSTIÇA

A primeira sessão do 

julgamento de um cidadão 

português de 40 anos, acusado 

do crime de sedição em Hong 

Kong, foi ontem adiado para 9 

de Março, avançou a imprensa 

da região administrativa 

especial chinesa.

Segundo o Immedia HK, um 

juiz do tribunal do distrito de 

West Kowloon, Peter Law 

Tak-chuen, concordou com o 

Ministério Público, que pediu 

mais tempo para transferir o 

caso para um outro tribunal de 

Hong Kong.

O suspeito, detido desde o final 

de Outubro, voltou a não pedir 

fiança e irá continuar a aguardar 

julgamento na prisão, avançou 

o portal de notícias de língua 

chinesa.

O homem, professor no Royal 

College of Music no Reino 

Unido, já tinha visto o mesmo 

tribunal negar-lhe fiança por 

duas vezes, primeiro a 4 de 

Novembro e depois a 11 de 

Novembro.

Segundo a imprensa da região 
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Força laboral timorense aumentou, 
mas um terço da mão-de-obra 
é subutilizada, diz estudo

Timor-Leste tem uma 
população activa de 
800 mil pessoas, mas 
a força de trabalho 
é de apenas 247 mil 
pessoas, com o país a 
registar uma taxa de 
subutilização de mão-
de-obra disponível de 
quase 30%.

O 
Inquérito da 
Força Laboral 
2021, resultado 
de entrevistas 
com 7.300 fa-

mílias em todo o país, mostra 
igualmente que cerca de 83 
mil jovens, com idades entre 
os 15 e os 24, não estão nem a 
trabalhar nem a estudar.

“Isto significa que mui-
tos jovens estão particular-
mente em risco de exclusão 
tanto social como do mercado 

de trabalho, porque não estão 
a ganhar experiência através 
do emprego nem a melhorar 
a sua futura empregabilidade 
através da educação e da for-
mação”, destacou o ministro 
das Finanças, Rui Gomes, 
presente na apresentação 
do estudo. “A subutilização 
do trabalho foi estimada em 
94,9 mil em 2021. Ou seja, 
todos os nossos recursos la-
borais disponíveis não estão 
na sua plena capacidade na 
nossa economia, o que indica 
algumas incompatibilidades 
entre a oferta de mão-de-
-obra e a procura”, destacou 
ainda. O estudo indica, aliás, 
que a taxa de desemprego en-
tre os jovens (15 a 24 anos) é 
significante mais elevada que 
a média da população, atin-
gindo os 9,6%.

Preparado pela Direc-
ção Geral de Estatísticas do 
Ministério das Finanças, o 
estudo, o terceiro do tipo em 

Timor-Leste e o primeiro em 
mais de oito anos, é o retrato 
mais amplo do mercado de 
trabalho do país, apontando 
dados sobre emprego, desem-
prego e subemprego e vários 
outros indicadores laborais.

Para a análise foram ou-
vidas quase 7.300 famílias em 
todo o país, escolhidas aleato-
riamente como representan-
tes da população do país, sen-
do os dados analisados com 
base em critérios da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), que, com o Governo 
australiano, apoiou o estudo.

A taxa de emprego in-
formal ronda os 77,3%, o de-
semprego no país é estimado 
em 5,1% e a taxa de partici-
pação da força laboral é de 
30,5%, com o salário médio 
mensal de 248 dólares, com 
homens a ganhar, em média, 
mais 6,6% que as mulheres. 
Rui Gomes sublinhou aspec-
tos como o aumento da po-

pulação em idade ativa, mais 
de 16,2% face ao estudo de 
2013, com mais 23,7% de pes-
soas empregadas.

A taxa de desempre-
go, notou Rui Gomes, baixou 
46%, sendo que o crescimento 
da mão-de-obra (15,8%) ficou 
aquém do aumento da po-
pulação em idade ativa. “De 
facto, o relatório refere que 
61,8% estão fora da mão-de-
-obra por razões pessoais ou 
familiares”, disse Rui Gomes.

Apesar do sector agrícola 
continuar a dominar o sector 
da economia informal, no 
que se refere ao sector formal 
a maior fatia da força labo-
ral (59,1%) está no sector de 
serviços, com a agricultura e 
a indústria a representarem 
respetivamente 26,9 e 13,5%.

Cerca de 48,3% dos em-
pregados são assalariados por 
conta de outrem e 50,3% defi-
nem-se como trabalhadores 
por conta própria, sendo que 
as mulheres representam a 
maior fatia deste segundo 
grupo. No sector informal, 
que representa 77,3% de todo 
o emprego, a prevalência 
de mulheres é mais elevada 
(80,4%) do que a dos homens 
(75,3%), estimando-se que 
cerca de 440 mil pessoas vi-
vem de trabalho de subsis-
tência. No que toca à forma-
ção, quase 40% da população 
não tem educação formal ou 
nem sequer completou a es-
cola primária, cerca de 25,4% 
completou a primária e 19,1% 
completou o secundário.

O estudo mostra que dos 
211 mil trabalhadores que 
reportaram horas semanais 
de trabalho, cerca de metade 
trabalhou menos de 40 horas 
por semana, com 23,3% a tra-
balhar mais de 48 horas.

Do inquérito faz ainda 
parte uma análise sobre o 
impacto da pandemia da co-
vid-19 no mercado laboral, 
usando dados de um novo 
modelo desenvolvido pela 
OIT para estudar a questão. 
Assim, mais de 52 mil pes-
soas (6,5% da população ac-
tiva) tiveram algum impacto 
da pandemia no seu trabalho, 
com 37 mil a ter redução de 
horário, 11 mil a perder o em-
prego e 3.600 a reportarem 
perdas salariais ou de rendi-
mentos. Lusa
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ESCOLA  PORTUGUESA  DE  MACAU

AVISO

A Escola Portuguesa de Macau admite professor licenciado em História, 

residente de Macau, para o desempenho de funções docentes, a tempo parcial, 

no presente ano letivo.

Resposta, acompanhado de currículo, para o email epmacau@macau.ctm.net .
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ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/006/2023)

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura, de 13 de Janeiro de 2023, encontra-se aberto o concurso público para a prestação 
de serviços de manutenção e gestão das instalações do campus da Universidade de Macau, 
relativa ao período compreendido entre 1 de Julho de 2023 e 31 de Dezembro de 2025.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço de cem patacas (MOP100,00) 
por exemplar, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 26 de Janeiro de 
2023, nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na Secção de 
Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade 
de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada gratuita-
mente através da página electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente 
poderá destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e  
inspeccionar o local. A sessão de esclarecimento decorrerá às 15h00 horas do dia 1 de  
Fevereiro de 2023, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspecção do local efectuada 
no mesmo dia, após a sessão de esclarecimento.

Entre o dia 26 de Janeiro de 2023 e a data limite para a entrega das propostas, os 
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de 
Macau (https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos 
adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 22 de Fevereiro de 
2023. Os concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas 
e documentos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma 
caução provisória no valor de quatrocentas e sete mil patacas (MOP407.000,00), feita em 
numerário, ou mediante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2023, 
na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 17 de Janeiro de 2023
O Reitor, substituto, Hui King Man

Produção de ópio no Myanmar 
cresce 88% em 2022

RELATÓRIO

A produção de ópio no 

Myanmar cresceu 88% 

em 2022, um aumento 

recorde explicado pela crise 

económica desde o golpe de 

Estado da junta militar em 

2021, segundo um relatório 

das Nações Unidas.

Os autores do estudo 

divulgado ontem estimam 

que a produção de ópio 

atingiu 790 toneladas no 

ano passado, contra as 420 

toneladas de 2021 e quase o 

dobro da produção em 2020, 

quando atingiu o valor mais 

baixo desde que os relatórios 

começaram a ser realizados, 

com apenas 400 toneladas.

“Agricultores em áreas 

remotas e propensas ao 

conflito tiveram pouca 

escolha senão voltar ao ópio. 

(...) Os agricultores veem 

o ópio como uma garantia 

de rendimento sobre outras 

culturas”, disse Jeremy 

Douglas, representante 

do Sudeste Asiático e do 

Pacífico do Gabinete das 

Nações Unidas contra a 

Droga e o Crime, durante 

uma apresentação em 

Banguecoque, na Tailândia.

“O ópio representa uma 

oportunidade de emprego”, 

acrescentou Douglas, 

que associou o aumento 

da produção à queda do 

investimento estrangeiro 

desde o golpe de Estado e à 

crise económica, reforçada 

pela pandemia de covid-19 e 

pela elevada inflação no país.

Os esforços para erradicar 

as plantações também 

parecem ter diminuído, com 

as autoridades a eliminarem 

menos 70% da colheita do 

que no ano anterior.

Douglas reconheceu que a 

corrupção das autoridades 

“aumenta as rodas do 

comércio do ópio”, mas 

evitou críticas diretas à 

junta militar, dizendo que 

o comércio ocorre em 

territórios controlados pela 

junta ou por diferentes 

grupos étnicos e que “todos 

ganham dinheiro” com o 

negócio. O representante 

da ONU indicou que estes 

dados são preocupantes para 

a região porque significam 

um aumento na oferta de 

heroína. “Se a tendência 

continuar, terá um impacto 

significativo nas sociedades”, 

alertou.
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CINEMA

Seis filmes e vídeos de Macau serão 

apresentados hoje em Berlim, no âmbito 

da exposição de arte “As Intervenções 

Utópicas nas Paisagens de Berlim”, no 

Fórum da Sociedade Cooperativa de 

Berlim. A iniciativa é organizada por 

Cheong Kin Man, antropólogo visual de 

Macau. 

Serão exibidos “Os Meus Dias num 

Apartamento”, de Lei Cheok Mei; “Jogador 

que perdeu o sentido da vida”, de Tracy 

Choi; “Ma Ma”, de Nancy Io; “Critical 

Moment and Participant” e “Ferriage”, 

Filmes de Macau em exibição em Berlim de Noah Ng; e “Uma Ficção Inútil”, de 

Cheong Kin Man.

Após a exibição dos filmes, serão feitos 

comentários por parte da cineasta alemã 

Deborah Uhde, da filósofa alemã Lisa 

Schmidt-Herzog, da filósofa americana 

Rachel Pafe e da investigadora de moda 

luxemburguesa Aïcha Abbadi.

Entre as 30 obras expostas na exposição 

de 20 artistas internacionais, incluem-

se ainda um trabalho do fotógrafo Jorge 

Veiga Alves e duas peças de arte do 

antropólogo visual de Macau Cheong 

Kin Man e da artista polaca Marta 

Stanisława Sala. O evento exibe trabalhos 

como colagens, desenhos, fotografias, 

instalações, trajectórias e vídeos. No que 

toca à fotografia, estarão em exposição 

trabalhos das fotógrafas japonesas e 

americanas, Hoshino Saki e Jennifer Liu.

Os organizadores da iniciativa são 

precisamente Cheong Kin Man e Marta 

Stanisława Sala, que pretendem explorar 

“o ideal realizável na vida quotidiana no 

contexto do sector da arte em Berlim”. 

Esta projecção de filmes marcará o 

fim da exposição, que foi inaugurada 

em Novembro passado. A iniciativa 

tem patrocínio do Fórum da Sociedade 

Cooperativa de Berlim, associação 

criada entre 1993 e 1994 e que une 49 

cooperativas de habitação dos dois estados 

alemães de Berlim e de Brandemburgo.

◊

Missa de 7º Dia                                         

Informa-se por este meio 

que será rezada missa 

do Sétimo Dia 

em memória de Isabel Meneses, 

hoje, sexta-feira, 

dia 27 de Janeiro de 2023, 

na Sé de Macau, 

a partir das 18 horas.

◊

Histórias de viagens e viajantes franceses de passaram 
por Macau contadas por Ivo Carneiro de Sousa

O historiador 
Ivo Carneiro de 
Sousa lançou o 
livro “Memórias, 
Viagens e Viajantes 
Franceses por Macau 
(1609-1900)”, o seu 
sétimo trabalho de 
investigação, que faz 
parte da Colecção Farol 
da Guia. A obra de 
Ivo Carneiro de Sousa 
tem quatro volumes 
e foi publicada pelo 
Instituto Cultural.

paços que tornaram o territó-
rio fundamental para o acesso 
da França ao grande império 
do meio”, descreve o IC.

“Além de investigar 
autorias e apurar sentidos 
narrativos”, o IC diz que a 
obra “oferece também ca-
pítulos sobre história cultu-
ral, dando especial atenção 
a intelectuais, diplomatas e 
políticos que aproximaram a 
França de Macau”.

A obra de Ivo Carneiro de 
Sousa explica que, em 1859, 
os embaixadores foram no-
meados para ministros ple-
nipotenciários na China, o 

que transformou a delegação 
francesa na cidade num dos 
principais espaços sociais da 
elite cosmopolita da época.

Entre 1857 e 1862 a ofen-
siva colonial francesa na In-
dochina e a sua participação 
militar na chamada segun-
da guerra do ópio levaram 
mesmo à instalação de um 
hospital militar em Macau 
que tratou mais de 2.000 fe-
ridos franceses. Estes factos 
“demonstram o profundo 
interesse da França na pe-
quena terra do delta do rio 
das Pérolas e que mobiliza-
ram enorme atenção tanto 

da imprensa diária como de 
múltiplas revistas científicas 
e literárias”. “As memórias 
narradas ajudam a perceber 
o quanto a visão francesa 
da cidade, das suas pessoas 
e costumes contribuiu para 
escorar a representação cul-
tural com que se foi selec-
cionando textos e imagéticas 
para destacar o património e 
história de Macau”, diz o IC.

Ivo Carneiro de Sou-
sa é doutorado em História 
e Cultura Portuguesa com 
Agregação em História pela 
Universidade do Porto. Tem-
-se dedicado a estudos sobre 

Macau, Timor-Leste e sobre 
a presença portuguesa no 
do Sudeste Asiático. Actual-
mente é Professor Associado 
e Investigador do Centro Pe-
dagógico e Científico da Lín-
gua Portuguesa da Universi-
dade Politécnica de Macau e 
director do East-West Ins-
titute for Advanced Studies 
(EWIAS).

Este livro está à venda, 
por 920 patacas, na Impren-
sa Oficial, Arquivo de Macau, 
Museu de Arte de Macau, 
Plaza Cultural Macau, entre 
outros. 

A.V.

I
vo Carneiro de Sou-
sa, historiador que 
se tem dedicado aos 
estudos sobre Macau, 
lançou recentemente 

o seu sétimo trabalho, que 
se intitula “Memórias, Via-
gens e Viajantes Franceses 
por Macau (1609-1900)”. A 
obra, composta por quatro 
volumes, foi publicada pelo 
Instituto Cultural (IC).

Segundo o comunicado 
do IC, o livro, que faz parte 
da Colecção Farol da Guia, 
é o resultado de quase uma 
década de investigações pri-
márias nas bibliotecas e nos 
arquivos centrais, regionais 
e privados de França.

“A obra publica uma im-
pressionante colecção de 295 
memórias textuais de Macau 
entre 1609 e 1900. Produzidos 
por diferentes autores e edi-
tores, abarcando prestigiados 
viajantes marítimos, missio-
nários, militares, diplomatas, 
médicos da marinha, geógra-
fos, jornalistas, cientistas ou 
os primeiros assumidos turis-
tas. Estes textos sobre Macau 
iluminam os mais diversos 
aspectos da vida social, eco-
nómica, das gentes e dos es-
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Pandemia já não preocupa. Os preços dos hotéis, sim!
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A cidade voltou a abrir, 
revitalizada e cheia de 
visitantes, com mais de 350 
mil turistas a entrarem em 
Macau nos primeiros dias do 
Ano Novo Lunar. Eliminação 
de restrições antiepidémicas 
impulsionou os turistas 
a escolher o território 
como destino de uma curta 
viagem para experimentar 
a gastronomia e apreciar a 
paisagem. O PONTO FINAL 
falou com visitantes do 
interior da China e de Hong 
Kong e todos consideraram a 
viagem a Macau como sendo 
conveniente e fácil. Não 
mostraram preocupações 
com a Covid-19, mas alguns 
disseram que eram as 
restrições que causavam 
mais medo. Já outros 
queixaram-se sobre a 
dificuldade de reserva de 
quartos de hotel em Macau.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

O
s feriados do Ano Novo 
Lunar têm sido tradi-
cionalmente uma épo-
ca alta de visitas em 
Macau, sendo um des-

tino muito escolhido pelos visitantes 
oriundos da China Continental e de 
Hong Kong para uma pequena visita 
durante a Semana Dourada. Este pe-
ríodo representou as primeiras férias 
sem restrições de Covid-19 em Ma-
cau após três anos, e a cidade volta a 
estar cheia de visitantes, com o nú-
mero de entradas de turistas a bater 
recordes desde a pandemia.

O adeus permanente às quaren-
tenas para quem vem das chamadas 
zonas de alto risco de pandemia fez 
libertar o desejo de viagem para mui-
tos residentes das regiões vizinhas. 
Ouvidos pelo PONTO FINAL, vários 
turistas disseram que a reabertura de 
Macau é atraente para fazerem uma 
curta viagem, sendo que, em vez de 
jogos em casinos, a comida e a pai-
sagem da cidade serão os focos de 
visitas. 

O levantamento das restrições 
antiepidémicas também veio dis-
persar as preocupações dos turistas 
sobre a pandemia, nomeadamente 
das medidas de isolamento e infec-
ção.

 “Todos os lados voltaram a abrir 
agora após a pandemia, portanto 
decidimos fazer uma viagem nesta 
altura. Também é a época de feria-
dos, do Ano Novo Chinês, é bom para 
viajar e iniciar o ano com alegria”, 
referiu Tracy Wu, que viajou ontem 
para Macau de Nanjing, na província 
Jiangsu. Contou que já foi infectada 
pelo vírus e recuperou, pelo que ago-
ra já não há medo da Covid-19. “Já 
passou”, referiu.

É a primeira vez que Tracy Wu 
visita a RAEM, revelou a turista, 
acrescentando que optou por apa-
nhar um voo de Nanjing para Zhuhai 
e depois passar a fronteira pelas Por-
tas do Cerco, devido à limitação de 
número de voos directos para Macau, 

bem como ao aumento dos preços de 
bilhetes de avião.

A turista vai ficar no território 
durante três dias, dado que pretende 
um passeio mais relaxante, passean-
do pela cidade e provando a gastro-
nomia local. “Estamos no Inverno e 
queria viajar mais para o Sul, onde 
está menos frio. Já visitei outros sí-
tios na zona de Guangdong, então 
vim a Macau, onde há comida típica 
também”, referiu, enquanto aguar-
dava numa longa fila de uma loja de 
tripas perto da Sé.

Tracy Wu confessou ainda que 
Macau está a receber mais turistas 
do que pensava, estando as ruas con-
centradas com multidões. Os hotéis 
estão em grande parte ocupados, e 
por isso vai ficar num hotel na pe-
nínsula de Macau por ser mais barato 
e conveniente. A visitante prevê um 
orçamento de 10 mil patacas para o 
alojamento, refeições e compras de 
produtos típicos de Macau, afastan-

REPORTAGEM

Todos os lados 
voltaram a abrir 

agora após a pandemia, 
portanto decidimos 
fazer uma viagem nesta 
altura. Também é a 
época de feriados, do 
Ano Novo Chinês, é 
bom para viajar e iniciar 
o ano com alegria” 
Tracy Wu, de Nanjing

do a possibilidade de apostar nos ca-
sinos.

Um casal turista da província de 
Hunan também assinalou que “é fá-
cil” viajar para Macau, e que a região 
continua a ser um destino “interes-
sante” para visitantes do interior da 
China. Encontravam-se sentados 
no Largo do Sé e a senhora Yao, que 

já esteve em Macau uma vez antes 
da pandemia, e o senhor Pun, que 
nunca visitou Macau, contaram que 

TURISTAS VOLTAM A ENCHER MACAU
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vieram para uma viagem de dois dias 
para fazer compras e ver a paisagem, 
particularmente as construções com 
características ocidentais.

Mostrando-se desinteressa-
do em jogos de fortuna e azar nos 
casinos, apesar de saberem que é a 
indústria prominente em Macau, o 
casal referiu que prefere ir a bairros 
antigos, de forma a apreciar os ele-
mentos culturais e criativos. “Va-
mos voltar a Macau porque é um bom 
destino, já não temos medo da pan-
demia, porque o País também levan-
tou as restrições e está tudo aberto”, 
disse de forma optimista.

PREÇO DE HOTÉIS DISPAROU

Depois de as autoridades de Macau 
terem anunciado a desistência da 

REPORTAGEM

73 MIL ENTRADAS NA QUARTA-FEIRA

Macau registou 73 mil entradas de visitantes na quarta-feira, o quinto dia 

da Semana Dourada do Ano Novo Chinês, sendo um aumento de 269% 

em relação ao mesmo dia do ano passado. Entre os visitantes, 44 mil são 

do interior da China e 25 mil de Hong Kong. Segundo os dados divulgados 

pela Direcção dos Serviços de Turismo, foram acumulados 318 mil turistas 

que entraram em Macau entre o dia 21 e 25 do mês, o que representa um 

crescimento de 314% face ao ano passado. O valor médio diário de entradas 

cifrou-se em cerca de 64 mil visitantes. Além disso, até as 17h de ontem, o 

número de chegada de turistas atingiu as 58 mil pessoas.

Antes tinha mais 
medo sobre isso 

porque na China as medidas 
eram muito restritivas, e 
será muito complicado se 
for infectado no Continente. 
Agora é mesmo como na 
Europa, quero evitar ficar 
doente, mas viagem sem 
restrições é muito melhor” 
Federico Peleggi, da Itália

Agora não 
há quartos 

disponíveis, o preço 
subiu bastante, não 
é possível reservar 

um. Tentámos, mas 
não conseguimos” 

Família Chan, 
de Hong Kong

que “foi muito difícil reservar hotéis 
para a viagem a Macau”, o que foi a 
única coisa que esteve quase a impe-
dir a visita ao território.

“Foi complicado. Também pla-

ia voltar a Shenzhen à noite de bar-
co. O itinerário principal era fazer 
compras, visitar algumas atracções 
e património, como as Ruínas de São 
Paulo, bem como tirar fotos e provar 
a comida portuguesa.

“Escolhemos Macau porque é 
perto e agora está aberto. Não fomos 
a Hong Kong porque é mais difícil 
pedir a emissão de visto por parte 
das pessoas no Continente. Somos 
de Shenzhen, portanto é muito rápi-
do e fácil pedir visto para Macau, po-
demos efectuar o processo de forma 
electrónica, só demora alguns mi-
nutos”, explicou. Não se mostrando 
preocupadas com a Covid, as jovens 
referiram que o surto já passou e 
“todos estão imunes”, considerando 
que “a pandemia agora não é grande 
coisa”.

O aumento surpreendente do 
preço de hotéis foi também denun-
ciado pelo senhor Chan, de Hong 
Kong, cuja família acabou por decidir 
fazer apenas um dia de passeio em 
Macau devido a essa questão.

“Porque só ficamos um dia? Para 
ficar tem de se conseguir reservar 

Todas as coisas 
se tornam mais 

fáceis, sem restrições, sem 
quarentena, sem testes, 
estamos como antes da 
pandemia” 
Ciaran Voyles, de Hong Kong

hotel. Agora não há quartos dispo-
níveis, o preço subiu bastante, não 
é possível reservar um. Tentámos, 
mas não conseguimos”, lamentou.

O visitante da cidade vizinha 
apontou que a família estava “abor-
recida” de ficar fechada em Hong 
Kong durante três anos. Neste caso, 
considera ser proveitoso trazer as 
crianças para passear em Macau, 
experimentar o autocarro dourado e 
passar a Ponte Hong Kong-Zhuhai-
-Macau. Ao regressar a Macau depois 
da pandemia, a família Chan mos-
trou vontade em apostar nos casinos 
“aproveitando a sorte do Ano Novo”. 

Relativamente à deslocação, o 
marido avançou que os autocarros 
não estiveram ontem muito lotados, 
sendo fácil comprar bilhetes de liga-
ção terrestre entre as RAE.

RESTRIÇÕES FORAM A MAIOR CAUSA 

QUE IMPEDIU VISITAS

Também de Hong Kong para uma 
viagem de um dia a Macau, Ciaran 
Voyles sublinhou que já não é a pri-
meira vez que visita o território, con-
tudo, a última viagem já tinha sido 
há quatro anos.

Ao ser questionado sobre a re-
toma das actividades turísticas entre 
Hong Kong e Macau, o inglês desta-
cou que “todas as coisas se tornam 
mais fáceis, sem restrições, sem 
quarentena, sem testes”. “Estamos 
como antes da pandemia”, referiu, 
acrescentando que nunca teve medo 
da Covid-19 porque está vacinado, 
visto que foram as restrições antie-
pidémicas que estiveram a impedir 
as viagens, mas não o impacto da 
pandemia.

Acabado de chegar a Macau por 
barco, por considerar mais conve-
niente que o autocarro, Ciaran Voyles 
optou por ir visitar primeiro o Largo 
do Senado e as Ruínas de São Paulo, e a 
próxima paragem seria a vila da Taipa.

“Todos em Macau ainda estão 
a usar máscaras, e parece que todos 
estão muito ocupados, existem mui-
tos turistas nas ruas. Pensava que 

deveria estar mais tranquilo hoje, 
uma quinta-feira, mas afinal está 
cheio de pessoas”, indicou.

Por sua vez, Federico Peleggi, 
que é oriundo de Itália e viajou de 
Shenzhen para Macau pela primeira 
vez, afirmou ao PONTO FINAL que 
não se preocupa muito com a situa-
ção epidémica da cidade. Já esteve 
infectado no Verão do ano passado, 
mas garante que vai continuar a usar 
máscara, visto que será mais seguro 
e poderá proteger-se.

“Não sei bem como está a si-
tuação em Macau agora. Antes tinha 
mais medo sobre isso porque na Chi-
na as medidas eram muito restriti-
vas, e será muito complicado se for 
infectado no Continente. Agora é 
mesmo como na Europa, quero evitar 
ficar doente, mas viagem sem restri-
ções é muito melhor”, ressalvou.

Federico Peleggi chegou à China 
apenas após a pandemia, por ne-
cessidade de trabalho. Agora quer 
aproveitar a oportunidade para vi-
sitar Macau, antes de voltar para 
Itália. “Há barco do Porto Shekou 
de Shenzhen que vai directamente 
para o Porto Exterior de Macau, é fá-
cil. Visitei Portugal no passado, claro 
que a paisagem de Macau é diferente 
em relação a Portugal, mas vale pena 
visitar e ver as características portu-
guesas aqui”, salientou.

O turista revelou que a primeira 
impressão de Macau “é óptima”, e até 
melhor do que Hong Kong, prometen-
do voltar se surgir a oportunidade.

política de ‘covid zero’, o territó-
rio sofreu um surto comunitário de 
grande escala da pandemia no final 
do ano passado e começou a receber 
cada vez mais turistas desde o iní-

cio de Janeiro. Desde então, diversas 
áreas em Macau encontram-se lota-
das, inclusivamente a zona central 
da cidade, a vila da Taipa e o COTAI. 
O preço de alojamento nos hotéis, 
ao contrário do tempo da pandemia 
em que o foco era atrair mais consu-
mo interno, subiu de forma rápida 
e acentuada, podendo uma noite no 
COTAI custar cerca de 10 mil patacas 
durante os feriados.

A situação é reconhecida pelos 
visitantes. As jovens de apelido Han 
e Zhu salientaram ao PONTO FINAL 

neámos viajar para aqui antes e os 
hotéis eram muito mais baratos. Um 
quarto no Venetian custava menos 
de mil patacas, agora nem um or-
çamento de duas mil patacas chega 
para reservar uma estadia, se calhar 
porque muitas pessoas vieram cá 
agora”, observou Han, acrescen-
tando que por se estar no Ano Novo 
Chinês há “mais vontade de gastar 
dinheiro”.

De acordo com a senhora Zhu, 
ontem foi o segundo dia de viagem e 
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A
braçando o Ano do Coelho em 
2023, estamos a assistir ao fim 
do Covid-19 e das suas varian-
tes complexas; no entanto, os 
últimos três anos do início de 

2020 a Janeiro de 2023 caracterizaram-se 
pelas dolorosas experiências e lutas políticas 
amargas, tanto internacionais como domés-
ticas, de como lidar com o Covid-19 e as suas 
variantes. Este artigo visa examinar o Co-
vid-19 e as suas implicações internacionais 
e políticas, especialmente na Grande China, 
onde a China continental, Hong Kong, Macau 
e Taiwan têm sido profundamente afectados.

A nível da governação global, a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) não pareceu 
desempenhar um papel muito eficaz de coor-
denador e protector da saúde dos Estados do 
mundo, deixando as tarefas a cargo dos Es-
tados, especialmente na área da produção e 
distribuição de vacinas. A OMS enviou a sua 
delegação à China, onde o Covid-19 irrompeu 
no início de 2020 na cidade de Wuhan, mas as 
suas conclusões não conseguiram acalmar os 
Estados membros. Nem considerou realmen-
te o Covid-19 e as suas primeiras variantes vi-
rulentas como ataques bioterroristas. É discu-
tível que o Covid-19 e as suas fortes variantes 
pudessem ser considerados como bioterroris-
mo, mergulhando muitos estados do mundo 
num grande caos. Contudo, não houve inten-
ção por parte da OMS de reconsiderar a sua 
definição de doenças infecciosas, deixando a 
tarefa de combater o Covid-19 a cada Estado 
membro. Embora muitas outras organizações 
internacionais tenham colaborado no seu 
combate contra o Covid-19 e as suas variantes 
através da colaboração na produção de vacinas 
e partilha de experiências de saúde pública, 
no geral, os últimos três anos não apontaram 
para uma OMS forte na luta global contra o 
Covid-19. Nem foi rápido ao anunciar que as 
recentes variantes do Covid-19 eram tão fra-

SONNY LO
Autor e Professor de Ciência Política

Este artigo foi publicado originalmente 
em inglês na Macau NewsAgency/MNA
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Adeus à Política da Covid-19: Implicações 

para a Governação Global e Interna

cas que a “pandemia” global poderia ter sido 
considerada como uma coisa do passado. Tal-
vez seja tempo de a OMS rever a sua definição 
restrita de doenças infecciosas e ponderar as 
lições do Covid-19 para as suas futuras direc-
ções e relações com os estados membros.

Ao nível da política internacional, o Co-
vid-19 e o seu surto levaram a rivalidades po-
líticas internacionais ferozes, disputas e lutas, 
especialmente no contexto das relações EUA-
-China. Foi inacreditável que o antigo Presi-
dente dos EUA, Donald Trump, se tenha refe-
rido ao Covid-19 como um “vírus da China” 
- uma acusação altamente controversa que 
provocou a deterioração das relações EUA-
-China. As origens do Covid-19 permanece-
ram altamente controversas e misteriosas; 
alguns cientistas apontaram a natureza como 
a sua origem, enquanto alguns apontaram 
outras razões, desde o mercado de Wuhan a 
uma suspeita de fuga de um laboratório, e de 
alguns soldados americanos infectados numa 
competição desportiva militar de Wuhan a 
outra suspeita de fuga de um laboratório ame-
ricano. Todo o debate sobre as origens do Co-
vid-19 foi manchado pelas relações EUA-Chi-
na e as suas lutas. 

A política internacional do Covid-19 e as 
suas variantes não pararam, mesmo quando 
começaram a desaparecer e quando a Chi-
na abriu a sua fronteira em Janeiro de 2023, 
quando o Japão e a Coreia do Sul impuseram 
restrições de entrada aos turistas e visitan-
tes chineses do continente. Embora a Coreia 
do Sul e o Japão tivessem de proteger a sua 
segurança sanitária interna, a razão subja-
cente foi talvez uma espécie de desconfiança 
em relação à forma como a China lidou com 

o Covid-19 e as suas variantes na fase final 
da sua “política dinâmica de Covid zero”, que 
para alguns estados do mundo permaneceu 
misteriosa e secreta. As formas como a Co-
reia do Sul e o Japão impuseram restrições de 
entrada aos visitantes chineses do continente 
continuam a ser controversas. Espera-se que 
ambos os países afrouxem as suas restrições 
à entrada, uma vez que mais chineses con-
tinentais na China estão a desenvolver o seu 
sistema de imunidade contra o Covid-19 e as 
suas variantes.

A nível interno, a China, desde a sua as-
censão no início dos anos 2000, tem sido mais 
afectada pela ofensiva do Covid-19. O surto 
de Wuhan foi uma experiência dolorosa para 
muitos residentes na cidade, levando à polí-
tica de quarentena apertada imposta aos seus 
residentes e camaradas de Hong Kong, Macau 
e Taiwan até ao início de 2023. O que é sur-
preendente na experiência chinesa continen-
tal foi o facto de ter adoptado uma estratégia 
altamente centralizada e mobilizadora ao 
impor restrições muito apertadas à circula-
ção dos seus cidadãos após as experiências de 
Wuhan no início de 2020. Em 2021, parecia 
que a China mantinha uma tampa apertada 
sobre a propagação do Covid-19, mas as expe-
riências de Xangai em meados de 2022 e, mais 
importante, os protestos esporádicos dos ci-
dadãos em Dezembro de 2022 apontavam 
para a necessidade de uma política mais fle-
xível no que diz respeito ao Covid-19 e às suas 
variantes. Os funcionários centrais da saúde 
pareceram atribuir a culpa aos funcionários 
provinciais e locais por serem demasiado ri-
gorosos na sua implementação da “política 
dinâmica de Covid zero”. Contudo, de um 

OPINIÃO

ponto de vista mais objectivo, dado que a taxa 
de vacinação de alguns idosos em cidades ur-
banas e zonas rurais talvez não fosse elevada, 
e dada a súbita mudança de política por parte 
das autoridades centrais de saúde em Janeiro 
de 2023, um número considerável de cidadãos 
chineses tornaram-se vítimas da última vaga 
de ataques do Covid-19 e das suas variantes. 
Como tal, devido às dolorosas experiências na 
cidade de Wuhan no início de 2020, a China 
adoptou uma estratégia centralizada e mo-
bilizadora eficaz contra o Covid-19 e as suas 
variantes, mas esta estratégia sobrecentrali-
zada foi repentina e drasticamente invertida 
no início de 2023. Uma estratégia melhor foi, 
do ponto de vista dos benefícios, um afrouxa-
mento mais gradual da sua “política dinâmica 
de Covid zero” no Outono de 2022, permitin-
do que mais cidadãos desenvolvessem a sua 
imunidade natural em vez de a superprotege-
rem. A drástica inversão da política no início 
de 2023 levou também a uma luta por medica-
mentos e medicamentos anti-febre por parte 
de muitos chineses comuns em muitas cida-
des. Este fenómeno demonstrou o problema 
de uma política excessivamente centralizada 
que foi subitamente alterada para um rápido 
relaxamento sem aviso suficiente às indús-
trias farmacêuticas locais de que os medica-
mentos anti-febre e anti-tosse poderiam ter 
sido preparados e produzidos de forma mais 
adequada durante a fase inicial da inversão 
de políticas. Talvez a China continue a ser tão 
grande geograficamente que qualquer inver-
são de política a partir do centro poderia ter 
consequências involuntárias a nível provin-
cial e local que não foram previstas pelas au-
toridades de saúde.

Hong Kong foi outro lugar profundamente 
afectado pelo Covid-19 e as suas variantes. O 
súbito surto de Covid-19 e dos seus tipos viru-
lentos em Março e Abril de 2022 levou à morte 
de muitos idosos, expondo as fraquezas dos 
lares de idosos, a falta de coordenação entre 
departamentos governamentais, e o fracasso 
das autoridades sanitárias em antecipar e en-
frentar crises súbitas. No entanto, a aborda-
gem de Hong Kong para lidar com o Covid-19 
e as suas variantes foi muito mais liberalizada 
do que a China continental e Macau, levando à 
sua abertura gradual com o mundo exterior e 
a uma recuperação mais rápida da economia.

Macau seguiu o estilo de política centra-
lizada da China Continental. No início do Co-
vid-19 em 2020, o governo de Macau deu um 
passo decisivo para fechar os casinos durante 
alguns dias a fim de proteger a saúde públi-
ca - uma medida elogiada pelos cidadãos. No 
entanto, uma política demasiado centralizada 
e rígida contra o Covid-19 e as suas variantes 
custou muito caro a Macau; muitos cidadãos 
foram mobilizados para que os seus controlos 
de saúde fossem repetidamente efectuados. 
Felizmente, a maioria da população de Ma-
cau tem uma cultura política obediente, obe-
decendo às directivas do governo sem quei-
xas. Ainda assim, a súbita abertura de Macau 
no início de 2023 levou às queixas e à difícil 
adaptação de alguns cidadãos. Uma gover-
nação mais dinâmica de Macau exige que os 
seus líderes políticos sejam mais autónomos 
e adoptem uma política de saúde pelo menos 
ligeiramente diferente da do governo central. 
De facto, a dependência de Macau dos traba-
lhadores e turistas do continente significa que 
a sua governação tem as mãos atadas. Ainda 
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assim, as autoridades de Macau deveriam re-
ver a sua política de saúde demasiado rígida 
durante os últimos três anos e aprender uma 
lição amarga sobre como lidaria com outra 
crise de saúde pública no futuro.

Taiwan não era melhor do que Hong Kong 
e Macau. As autoridades de Taiwan foram 
apanhadas de surpresa quando o Covid-19 e 
as suas variantes atacaram a ilha. Contudo, as 
respostas das suas autoridades sanitárias fo-
ram, em geral, bastante rápidas, e o Covid-19 
e as suas variantes estavam sob controlo en-
quanto a porta da ilha se abria gradualmente 
para o mundo exterior sem medo excessivo.

O caso da Grande China e as suas respos-
tas variáveis ao Covid-19 e às suas variantes 
mostra diferentes estilos políticos. Taiwan e 
Hong Kong adoptaram uma abordagem mais 
liberalizada e aberta à abertura das suas por-
tas, enquanto a China continental e Macau 
adoptaram uma abordagem política mais cen-
tralizada e rígida, mas subitamente invertida. 
A abordagem adoptada pela China continen-
tal era compreensível, dadas as experiências 
muito dolorosas em Wuhan no início de 2020. 
Contudo, Macau poderia ter feito melhor e 
aprender com uma abordagem mais aberta 
adoptada por Hong Kong, enquanto Taiwan, 
enquanto ilha, adoptou naturalmente uma 
abordagem mais liberal para lidar com o Co-
vid-19 e as suas variantes.

Com o início do Ano do Coelho em 2023, 
espera-se que os quatro lugares da Grande 
China prevejam uma rápida recuperação da 
sua economia, das interacções humanas, do 
comércio externo e da recuperação industrial. 
Se assim for, 2023 será mais excitante social-
mente, economicamente animado e interac-
tivo internacionalmente.

Em conclusão, podemos despedir-nos 
da política do Covid-19 e das suas varian-
tes, que custaram a vida a muitos cidadãos 
do mundo, incluindo, infelizmente, muitos 
residentes na região da Grande China. As 
origens do Covid-19 permaneceram contro-
versas e ilustraram as rivalidades EUA-China 
numa altura em que a China estava a cres-
cer económica e militarmente enquanto os 
EUA percebiam a “ameaça da China” como 
uma “verdadeira”. O desempenho da OMS 
permaneceu controverso e talvez precise de 
aprender uma amarga lição de como lidou 
com o Covid-19 e as suas variantes, e se o seu 
papel de coordenação precisaria de ser refor-
çado no futuro. Afinal, os estados do mundo 
foram os últimos combatentes a enfrentar os 
ataques bioterroristas do Covid-19 e das suas 
variantes, especialmente os estados em de-
senvolvimento mais fracos que careciam de 
vacinas e da capacidade necessária para lidar 
com doenças infecciosas. Na Grande China, 
diferentes tipos de regimes adoptaram dife-
rentes estilos políticos, desde a abordagem 
mais liberal adoptada por Taiwan e Hong 
Kong até ao estilo mais centralizado, mobi-
lizado e, no entanto, subitamente invertido, 
tanto na China continental como em Macau. 
Embora nenhuma abordagem única para li-
dar com o Covid-19 e as suas variantes fosse 
eficaz, talvez seja o momento oportuno para 
os governos e as suas autoridades sanitárias 
na região da Grande China reflectirem e re-
verem as suas respostas políticas e lições 
para que qualquer outra doença infecciosa 
equivalente ao bioterrorismo fosse abordada 
de uma forma muito mais eficaz no futuro.

S
e, a 27 de fevereiro 2022, me-
ros dias após a invasão russa 
da Ucrânia, o mundo noticiou a 
“mudança de era” (Zeitenwen-
de) anunciada pelo Chanceler 

Scholz no que respeita à política de defe-
sa da Alemanha, uma mudança da mesma 
magnitude em Tóquio foi porventura me-
nos reportada.

O governo japonês aprovou há dias 
uma nova estratégia de segurança nacio-
nal, na qual consagrou a meta de duplicar o 
orçamento de defesa de 1% para 2% do PIB 
até 2027. O móbil por detrás desta drásti-
ca decisão é a perceção da deterioração da 
situação regional de segurança com a as-
sertividade da China, o belicismo da Rússia, 
as provocações da Coreia do Norte, e a mul-
tiplicação de ameaças não-tradicionais na 
região do Indo-Pacífico.

O plano de cinco anos, com um or-
çamento de 320 mil milhões de dólares, 
envolve a compra e desenvolvimento de 
armamento para um conflito em larga es-
cala, outrora impensável, e catapultará o 
país para o 3.º lugar das despesas militares 
mundiais, depois dos EUA e da China. Será, 
assim, definitivamente abandonado o li-
mite autoimposto de 1% do PIB que vigora 
desde 1976.

O PM Kishida não escondeu o “ponto 
de viragem histórico” que o arquipélago 
enfrenta. Os documentos oficiais subli-
nham que “o desafio estratégico colocado 
pela China é o maior que o Japão alguma vez 
enfrentou no pós-guerra” e o governo re-
ceia que o precedente criado pela Rússia em 
fevereiro de 2022 encoraje a China a tentar 
a reunificação com Taiwan pela força. Como 
o Primeiro-Ministro nipónico afirmou, “A 
Ucrânia de hoje poderá ser a Ásia Oriental 
de amanhã”.

A cooperação estreita com os EUA e as 
outras nações parceiras, onde se inserem a 
União Europeia, a Austrália e o Canadá – o 
“Ocidente” – manter-se-á como baluarte 
contra as ameaças à ordem internacional, 
mas a capacidade autónoma do Japão e a sua 
dissuasão – palavra-chave de toda a estra-
tégia –, sairão seriamente reforçadas.

Como em tanto da sociedade japonesa 
na última década, há um nome essencial 
a recordar neste Zeitenwende nipónico – 
Shinzo Abe. Foi o antigo PM que lançou a 
primeira estratégia de defesa nacional ja-
ponesa, em 2013. O mundo mudou desde 
então, mas a compreensão de que o Japão, 
3.ª economia mundial, não poderia perma-
necer eternamente à mercê da defesa nor-
te-americana e que deveria assumir uma 

Zeitenwende Japonês

estratégia compreensiva para responder a 
desafios globais é um dos seus maiores le-
gados.

A ordem pós-guerra, ameaçada por 
múltiplos desafios, adapta-se e procura 
uma resposta resiliente. A Alemanha e o 
Japão ultrapassam os seus tabus, após sete 
décadas de pacifismo; a UE e a NATO refor-
çam a sua cooperação; Portugal revê igual-
mente o seu Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional. Como já aqui vos escrevi, os tem-
pos mudam e não são tempos fáceis.

OPINIÃO
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“A vulnerabilidade dos inquilinos, devido a 
sucessivas rondas de liberalização, é cada vez 
maior. Solução da fundação pingo doce? Mais 
liberalização, claro. O dinheiro concentrado 
em poucas mãos paga estudos que escapam 
à ética da responsabilidade, contra toda 
a evidência, mobilizada, por exemplo por 
Nuno Serra ou por Ana Cordeiro Santos. O 
importante é manter a utopia liberal viva, 
ou seja, transferir cada vez mais direitos 
sociais para a propriedade, reduzindo as suas 
obrigações sociais. 
O estudo da fundação pingo doce é de resto 
da irresponsabilidade de um antigo Presidente 
do Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, ao tempo em que o governo da troika 
fazia definhar o IHRU, degradando os serviços 
e o seu escasso parque público. O mesmo 
círculo vicioso de sempre.
Agora, vem dizer, qual fanático da IL, que 
os custos sociais do que é na prática uma 
distopia se devem à intervenção do Estado, de 
resto sempre necessária para que exista o tão 
propalado mercado. O truque é simples e está 
testado há décadas. Só é preciso dinheiro para 
o repetir as vezes que forem necessárias, até 
para bloquear reversões e avanços regulatórios 
que reconheçam a realidade da sociedade, 
superando esta rematada distopia neoliberal.”

JOÃO RODRIGUES
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

“Há mais de quatro anos, quando foi decidido, 
que venho seguindo com alguma atenção as 
notícias da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) que decorrerá em Lisboa no início de 
Agosto e que reunirá mais de um milhão 
de jovens de todo o Mundo na cidade e 
concelhos limítrofes. Que ninguém se iluda, 
nunca nada de semelhante aconteceu 
em Portugal – trata-se de um evento 
absolutamente excepcional, o maior à escala 
planetária que, a par da visibilidade que 
promove da mensagem cristã, comporta uma 
logística complexa e exigente, em mobilidade 
e espaços para os múltiplos eventos, que 
urge por a funcionar. Para se ter uma ídeia, 
para acolher todos os visitantes juntos, será 
necessário um espaço correspondente a 10 
santuários de Fátima ou dezasseis estádio 
da Luz. Com ou sem o Palco, com ou sem a 
colossal esplanada do Parque Tejo arranjada 
para a Missa Campal no dia 5 presidida pelo 
Papa Francisco, nada permanecerá na mesma 
na cidade, que quase triplicará os habitantes 
durante uma semana – a maior parte da 
operação será pouco visível decorrerá 
em regime de voluntariado – alojamento, 
refeições etc..
Para além dos incómodos que toda esta 
agitação inevitavelmente irá criar aos 
lisboetas, é de prever que surjam muito 
mais polémicas mais ou menos artificiais e o 
habitual aproveitamento político das facções 
radicais do nosso espectro político. Escândalos 
e feridas serão “descobertos” ou reavivados 
aos católicos. Na mesma proporção que 
for o sucesso da JMJ, haverá uma vozearia 
tonitruante a contrapor maledicência e 
contraditório. É assim que acontece, justa 
ou injustamente, numa sociedade liberal 

e extremamente laicizada como a nossa. 
Procurem-se notícias do que foi a JMJ em 
2011 em Madrid, por exemplo.
Mas o que me admira por estes dias nas 
redes sociais é a quantidade de católicos 
acriticamente, mal informados, a surfarem 
a onda do “escândalo do palco-altar”. Há 
muito tempo que este grandioso encontro 
católico está previsto, no entanto até há 
poucos meses não estavam definidas as 
responsabilidades das partes envolvidas - 
Lisboa, Loures e Governo. Desde então, 
com as verbas definidas, a seis meses do 
acontecimento, a CML tudo está a fazer 
para que o acolhimento se faça com toda a 
dignidade que nos merecem os visitantes. 
Dito isto, parece-me importante que se 
construa um consenso entre os portugueses 
de boa-vontade para levarmos a JMJ a bom 
porto. Com os outros já não contávamos, 
sempre estiveram do lado da ruptura, e 
sempre que puderam fecharam as igrejas e 
até mataram o nosso Rei.
PS.: Peço desculpa se desiludo alguém, mas 
pensava que este assunto já tinha ficado 
esclarecido com o colapso da Cortina de 
Ferro: não haverá menos pobres por não 
haver JMJ ou se o evento for mais modesto. 
Como não haverá menos pobres se o Vaticano 
oferecer os seus bens, igrejas, palácios e 
obras de arte. Esse sempre foi o argumento 
dos comunistas para expropriar as pessoas. 
Haverá menos pobres, estou certo, com uma 
Igreja mais robusta, mais santa, com mais 
presença na vida das nossas cidades.”

JOÃO TÁVORA
Corta-fitas
https://corta-fitas.blogs.sapo.pt/

“Apesar das notícias dos meios 
de comunicação social de que 
as mudanças repentinas eram 
baseadas na ciência e não noutros 
factores, onde estão as provas 
científicas, ou, na verdade, 
qualquer prova de que assim foi, 
e porque é que as mudanças não 
poderiam ter começado mais cedo 
numa base gradual, como em 
qualquer outra parte do mundo? 
Tragam as provas. Tragam a 
transparência”.

KEITH MORRISON

Autor
Macau Business

“Tendo vivido no Reino Unido 
durante muito tempo, afastei-
me da minha antiga mente 
cultural fechada. Agora sei que 
os democratas liberais chineses 
são constituídos por chineses 
de todo o mundo, não apenas da 
China continental, e que o Ano 
Novo Lunar aqui não se refere 
especificamente ao Ano Novo 
Lunar chinês, porque o festival 
também é celebrado no Vietname, 
Coreia, Singapura e outros países”.

YUE PARKINSON

Autora
South China Morning Post

“O Governo Biden terá que 
negociar uma redução de gastos, 
buscando minimizar o impacto 
nos programas que mais lhe 
interessam, como Segurança 
Social, Medicare, outros programas 
sociais e despesas com saúde e 
também procurar, provavelmente 
sem sucesso, fazer com que os 
Republicanos concordem em 
aumentar os impostos. O resultado 
provavelmente será um acordo 
para mais uma vez reduzir os 
gastos discricionários, atingindo 
muitas áreas críticas das operações 
do Governo, sem abordar 
seriamente as causas de longo 
prazo do crescimento da dívida 
federal”.

PATRICK SIEGLER-LATHROP

Presidente do American Club of 
Lisbon
Diário de Notícias
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CONFRONTOS EM JENIN. Palestinianos inspeccionam veículos danificados na sequência de uma rusga das forças israelitas em Jenin, Cisjordânia. Pelo menos nove 
palestinianos foram mortos, incluindo uma mulher idosa, durante confrontos em Jenin, a 26 de Janeiro, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano. As forças 
de segurança israelitas disseram ter conduzido uma “operação anti-terrorismo” no centro de Jenin. ALAA BADARNEH/EPA
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MICHAEL SHARE
Professor de Relações Sino-Russas na Hong Kong 

Baptist University

•

A
qui em Hong Kong, Macau e Chi-
na, mais de mil milhões de pes-
soas celebram o Ano Novo Lunar, 
uma época de visitas e celebra-
ções familiares; em muitos casos, 

pela primeira vez em três anos, uma vez que 
os anos anteriores foram marcados por con-
finamentos e numerosas restrições devido à 
Covid-19. Do outro lado do mundo, na Ucrânia, 
as pessoas não celebram, mas escondem-se 
em abrigos, muitos sem calor, electricidade, 
ou água. Poucos puderam celebrar o Ano Novo 
ocidental cerca de três semanas antes. Em vez 
disso, as pessoas assinalam um aniversário di-
ferente, o 11º mês da Guerra.  Em 24 de Feve-
reiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia num 
ataque súbito e não provocado por terra, mar e 
ar. Após essa ofensiva inicial, e subsequentes 
contra-ofensivas ucranianas, a Guerra insta-
lou-se num impasse cruel com tropas de cada 
lado a lutar por metros de território. No fim-
-de-semana passado, um ataque com mísseis 
russos visou um grande bloco de apartamen-
tos na cidade de Dnipro, matando 45 pessoas, 
incluindo várias crianças. Face a estes aconte-
cimentos, qual é hoje a forma da Guerra?  Irá 
ela mudar nos meses seguintes? Será possível 
um acordo negociado?  Estas são algumas das 
questões que muitos observadores colocam 
hoje em dia. 

Uma batalha simbólica da Guerra é hoje a 
Batalha por Bakhmut. Antes do ano passado, 
poucas pessoas fora da Ucrânia tinham ouvido 
falar desta pequena cidade de cerca de 70.000 
pessoas na Ucrânia Oriental.  Em muitos as-

pectos, 

a Batalha por Bakhmut lembra-nos uma bata-
lha anterior há mais de 100 anos, a Batalha de 
Verdun, em 1916. Ambas foram, e não são, lo-
cais especialmente significativos ou estratégi-
cos. Verdun foi uma fortaleza antiquada do sé-
culo XVII de pouco valor estratégico. No entan-
to, centenas de milhares de soldados franceses 
morreram a defender a fortaleza; enquanto 
centenas de milhares de alemães morreram ao 
tentar tomar Verdun. Como os comandantes 
alemães notaram, Verdun era uma “zona de 
matança”, um lugar onde os franceses perde-
riam os seus preciosos jovens numa “guerra de 
atrito”, uma palavra cunhada em Verdun.  De 
forma semelhante, milhares de vidas ucrania-
nas são gastas na defesa desta cidade de pouco 
valor; enquanto milhares de vidas russas são 
gastas a tentar tomar Bakhmut. O único ob-
jectivo de Bakhmut é fazer o outro lado san-
grar à medida que as ruas, mesmo as casas 
mudam de lado inúmeras vezes. A acrescentar 
à complexidade de Bakhmut está o facto de a 
maioria das forças russas serem membros do 
Grupo Wagner, mercenários, anteriormen-
te prisioneiros do Gulag russo, libertados das 
prisões com contratos de seis meses para lutar 
na Ucrânia. Há queixas fundamentadas de que 
estes antigos prisioneiros e outros recrutas em 
bruto para Wagner são tratados como “forra-
gem de canhão”, morrendo desnecessaria-
mente nesta batalha que simboliza tanto sobre 
esta guerra sem necessidade, e sem atenção à 
perda de vidas. Ao mesmo tempo, há nume-
rosas acusações de crimes de guerra contra 
combatentes do Grupo Wagner por maltratar, 
violar e matar civis ucranianos locais.  

Como a Guerra na Ucrânia se instalou 
neste impasse de Inverno, simbolizado 

por batalhas, como Bakhmut; em 
muitos aspectos a Guerra as-

semelha-se agora a In-
vernos durante 

a Primeira 

Guerra Mundial. Um filme mais relevan-
te que capta a Guerra na Ucrânia é a nova 
produção alemã “All Quiet on the Western 
Front”, uma terceira interpretação cine-
matográfica do grande romance Erich Marie 
Remarque com o mesmo título. Neste filme, 
vê-se soldados alemães comuns, muitos ain-
da adolescentes, mal treinados e preparados 
para a guerra de trincheiras, com a sua mis-
tura de lama, doenças, frio, neve, tédio mis-
turado com momentos de terror, barragens 
de artilharia, e mortes em metros de terra. 
No campo de batalha e em casas não aqueci-
das, as temperaturas caem para -20C, à me-
dida que a neve e os ventos se enfurecem à 
sua volta. 

 Tal como na Primeira Guerra Mundial, 
à medida que o impasse avançava, ambos 
os lados procuravam e actualmente procu-
ram um acordo negociado. Mas na Primeira 
Guerra Mundial não houve acordo negocia-
do; apenas um cessar-fogo imposto na se-
quência de uma vitória militar.  Na Guerra da 
Ucrânia, cada lado dá condições que sabe que 
o outro lado pode e nunca concordará com 
elas. A Ucrânia exige que a Rússia retire todas 
as suas forças de todas as terras ucranianas, 
incluindo a Crimeia e a Ucrânia Oriental, e 
pague o custo total dos danos, que provavel-
mente se elevam a mais de um trilião de eu-
ros. A Rússia exige que a Ucrânia entregue à 
Rússia as quatro províncias do Sul e do Leste, 
que a Rússia “anexou” no Outono passado. 
Tendo em conta estas exigências impossí-
veis, cada lado prepara-se para a próxima 
ofensiva da Primavera.

 À medida que a Guerra tem progredido, 
as exigências da Ucrânia em relação às armas 
dos países ocidentais, particularmente dos 
membros da OTAN, têm aumentado. No iní-
cio, o Ocidente enviou armas defensivas da 
Ucrânia. Mas isso mudou no Verão passado 
para armas ofensivas, mas de curto alcance. 
Os Estados Unidos, o principal fornecedor de 
armas, não quiseram dar à Ucrânia a capa-

cidade militar para expandir a guerra à 
própria Rússia, incluindo a Cri-

meia ocupada pela Rússia 
e a Ucrânia Oriental. 

Os EUA e a 

Ano Novo na frente de combate

NATO temiam que a Rússia pudesse escalar a 
guerra, incluindo talvez ataques tácticos quí-
micos, biológicos, ou mesmo nucleares, o que 
poderia agravar ainda mais a guerra nuclear 
total. Essa relutância está a mudar à medida 
que a Rússia ataca incessantemente a infra-
-estrutura energética da Ucrânia, deixando 
dezenas de milhões de civis sem calor, elec-
tricidade e água durante um Inverno brutal. 
Os Estados Unidos concordaram em enviar à 
Ucrânia o seu Sistema de Defesa de Mísseis 
Patriot, que é o mais avançado do mundo. A 
Grã-Bretanha concordou em enviar à Ucrânia 
alguns dos seus pesados tanques Challenger 
Tanks. No entanto, a Alemanha recusa-se a 
enviar à Ucrânia os seus tanques Leopard 2, 
mas não está claro se permitirá que outros 
países, como a Polónia ou a Finlândia, enviem 
os seus tanques Leopard para a Ucrânia. En-
quanto enviam mísseis de distância e potência 
crescentes para a Ucrânia, os Estados Unidos 
recusam-se a enviar mísseis de longo alcance. 
Finalmente, serão necessários meses de for-
mação antes que os ucranianos possam ope-
rar a Defesa Anti-Mísseis Patriot, e provavel-
mente não estarão prontos para esta ofensiva 
primaveril.  

A Rússia está a preparar-se para uma pro-
vável ofensiva de três vertentes, mais uma vez 
terrestre, marítima e aérea, utilizando cerca 
de 300.000 tropas recentemente mobilizadas 
no exército russo regular, juntamente com 
dezenas de milhares de forças do Grupo Wag-
ner, bem como chechenos, e outras forças pa-
ramilitares não russas. Provavelmente lança-
rão a ofensiva a partir do norte da Bielorrússia, 
talvez juntando-se às tropas bielorrussas; do 
leste em áreas já ocupadas; e do sul, a partir da 
Península da Crimeia. Esta provável ofensiva 
de fim de inverno - primavera tardia - talvez 
determine o curso da guerra para o resto de 
2023. Se cada lado avançar para negociações, 
a ofensiva que se aproxima determinará qual 
dos lados pode negociar a partir da força. 

 Assim, à medida que ambos os lados 
assinalam o Ano Novo e o iminente primeiro 
aniversário do início da guerra, ambos os lados 
se preparam para mais guerra. Ambos os lados 
falam de paz; certamente os cidadãos comuns 
- russos e ucranianos - querem a paz, mas a 
paz irá provavelmente iludi-los até que mais 
seja decidido no campo de batalha, como tinha 
sido o caso da Primeira Guerra Mundial, com a 
qual esta guerra é tão frequentemente compa-
rada. As consequências da guerra na Ucrânia 
são momentosas, mas ainda não definidas até 
conhecermos os resultados da ofensiva mili-
tar de Inverno. Todos querem um regresso à 
normalidade, mas será isso possível?

OPINIÃO
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ÓCIO

CARNEIRO
Carta do Dia: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Promova a harmonia na sua 
casa. Seja sempre justo.
Saúde: Melhore o seu humor 
optando por arroz e massa integrais.
Dinheiro: Com determinação 
conseguirá terminar um projeto 
urgente.
Números da Sorte: 17, 21, 26, 35, 
39, 42

TOURO
Carta do Dia: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande 
Alegria. 
Amor: Poderá reencontrar um 
grande amor, que vai mexer com as 
suas emoções.
Saúde: Atenção à inércia. Evite 
estar muitas horas sentado.
Dinheiro: Mantenha o foco e a 
disciplina.
Números da Sorte: 9, 14, 26, 35, 
41, 47

GÉMEOS
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, 
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Está favorecido nesta área, 
reforce os laços que o unem ao 
seu par.
Saúde: Dê especial atenção à saúde 
dos dentes. Coma mais maçãs e 
amêndoas.
Dinheiro: Poderá receber uma nova 
tarefa para cumprir. 
Números da Sorte: 8, 15, 25, 32, 
37, 48

CARANGUEJO
Carta do Dia: 2 de Copas, que 
significa Amor.
Amor: No amor está em alta! 
Faça uma declaração ao seu 
companheiro.
Saúde: Se tem tendência para sofrer 
de cãibras coma mais amendoins e 
bananas. 
Dinheiro: Provável contratempo na 
carreira.
Números da Sorte: 6, 14, 21, 29, 
38, 47

LEÃO
Carta do Dia: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material.
Amor: Procure ter mais contacto 
com quem ama, telefone, faça 
videochamadas. Vai sentir-se 
melhor.
Saúde: Hidrate diariamente a sua 
pele, não descure os cuidados que 
deve ter. 
Dinheiro: Terá poder para fazer 
escolhas acertadas.
Números da Sorte: 1, 9, 18, 35, 
41, 47

VIRGEM 
Carta do Dia: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade.
Amor: Vai ter força para ultrapassar 
um mal-estar com um familiar e 
devolver a harmonia ao seu lar.
Saúde: Mantenha-se jovem por 
mais tempo comendo uvas.
Dinheiro: Aposte no crescimento 
profissional. Inscreva-se num curso.
Números da Sorte: 2, 5, 18, 23, 
35, 39

BALANÇA  
Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos 
agradáveis junto da pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces. 
Ajude a prevenir a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer 
uma poupança. Amealhar nunca é 
demais.
Números da Sorte: 9, 17, 20, 22, 
35, 46

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso. 
Amor: Evite que terceiros interfiram 
na sua relação. Proteja o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça. 
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Pode estar mais em baixo. 
Não deixe que o trabalho seja 
afetado.
Números da Sorte: 2, 18, 20, 23, 
45, 49

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade. 
Amor: Procure cultivar a harmonia e 
o romantismo na sua relação.
Saúde: Pode sentir-se cansada. 
Ganhe energia comendo bananas e 
espinafres.
Dinheiro: No trabalho deve ser 
firme, justa e imparcial.
Números da Sorte: 1, 9, 10, 15, 
29, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: O Diabo, que significa 
Energias Negativas.
Amor: Proteja-se das energias más 
que prejudicam a relação. Seja 
amorosa.
Saúde: Modere o consumo de 
bebidas alcoólicas. Cuide do fígado. 
Dinheiro: Deixe-se de fantasias. 
Agarre-se ao trabalho e melhore o 
desempenho.
Números da Sorte: 9, 15, 17, 23, 
29, 30

AQUÁRIO
Carta do Dia: O Louco, que significa 
Excentricidade. 
Amor: Boas perspetivas amorosas. 
Liberte os seus sentimentos.
Saúde: Para aliviar a sinusite faça 
vapores com camomila. 
Dinheiro: Boas perspetivas a nível 
financeiro. Mantenha a esperança.
Números da Sorte: 17, 20, 23, 39, 
40, 47

PEIXES
Carta do Dia: Rei de Ouros, que 
significa Inteligente, Prático.
Amor: Terá oportunidade de resolver 
um problema que o inquietava.
Saúde: Irá sentir-se em plena 
forma. 
Dinheiro: Dia ótimo para trabalhar 
em equipa, mesmo que à distância. 
Faça uma videoconferência. Várias 
cabeças pensam melhor do que 
uma. 
Números da Sorte: 14, 16, 26, 31, 
39, 47
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“Viagens” de 
André Carrilho 
voltam a Macau
ATÉ 3 DE FEVEREIRO

Exposição das Artes 
de Sombras e 
Marionetes das 
Províncias de 
Shaanxi e Sichuan na 
Galeria Tap Seac
ATÉ 6 DE FEVEREIRO

Eric Fok apresenta 
“Hotel Oriental” 
na Casa Garden
ATÉ 19 DE FEVEREIRO

“A Simplicidade na Era da Exuberância” 
de Natalie Lao
ATÉ SÁBADO

/ horóscopo MARIA HELENA • amigamariahelena@maria helena.pt

“O que foi não volta a ser...” 
em exposição na galeria “Hold On To Hope”

O projecto “O que 

foi não volta a ser...” 

do fotojornalista do 

PONTO FINAL, Gonçalo 

Lobo Pinheiro, estará 

em exposição entre 

5 e 26 de Fevereiro 

na galeria “Hold On 

to Hope”, na Aldeia 

de Nossa Senhora 

em Ká-Hó, Estrada 

de Nossa Senhora de 

Ká-Hó. “O que foi não 

volta a ser…” é um 

projecto fotográfico que 

acompanha a evolução 

de Macau ao longo das 

décadas. O resultado 

final foi editado num 

livro que foi lançado 

em Novembro. O 

fotógrafo, radicado em 

Macau há mais de 12 

anos, juntou, ao longo 

de mais de um ano, 

fotografias antigas de 

Macau – captadas a 

preto e branco, entre os 

anos de 1930 e 1990 – 

mostrando como é hoje 

em dia o local preciso 

onde foram tiradas
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Good Girls – 20h45

Loja de conveniência

TDM Canal Macau

TDM CANAL MACAU

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPI Directo

17:25  Fina Estampa (Repetição)

18:10  Visita Selvagem ao Zoo de San 

Diego

19:00  A Impostora

20:00  Telejornal

20:45  Good Girls Sr.2 - Fim

21:40  Fina Estampa

22:30  TDM News

23:05  O Último Reino Sr.4

00:05  Telejornal (Repetição)

00:50  TDM News (Repetição)

01:25  RTPi Directo

TDM ENTRETENIMENTO

09:59  Open

10:00  Xing Guang Da Dao

11:20  Guardians of the Ancient Oath

12:10  Music Bank (Repeat)

13:30  Health Consultations

14:05  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Mother of Mine (Repeat)

15:20  Our Blissful Game (Repeat)

16:40  Guardians of the Ancient Oath 

(Repeat)

17:30  Singing China

18:00  EP Squad

18:25  SAI SHANG FUNG YUN JI

20:00  Yellow River Chart and 

Inscription of the River Luo

20:30  Brooklyn Nine-Nine (Season 6)

21:00  Through the Seasons China

22:30  Dirty 30

00:01  Dance World (Repeat)

00:30  Singing China (Repeat)

01:00  Close

UA Galaxy Cinema

A Man Called OTTO
15h15; 16h50; 17h40

Say I Do To Me
13h10; 17h35

A Guilty Conscience
10h40; 11h40; 16h20; 16h40; 
17h30; 19h; 19h15; 20h; 21h40; 
21h50; 22h30

Everything Under Control
10h50; 13h05; 15h10; 17h50; 
19h30; 19h55

THE FIRST SLAM DUNK
14h15; 15h20; 19h45; 20h; 
22h10; 22h20

Pinkfong Sing-Along Movie 2: 
Wonderstar Concert
10h30; 12h

Better Man
13h30

Paws Of Fury
11h

Sakra
13h; 17h20

The Sparring Partner
22h

Cinemateca Paixão

Loja de conveniência
19h30

Banshees de Inisherin
21h30

Cineteatro Macau

A Guilty Conscience
14h15; 19h; 21h30

THE FIRST SLAM DUNK
16h45; 19h15; 21h30

Everything Under Control
14h15; 17h45; 19h45; 21h45

Pinkfong Sing-Along Movie 2: 
Wonderstar Concert
16h15

Paws of Fury
14h; 15h45; 17h30

ÓCIO

TDM DESPORTO

08:50  Open

08:55  Australian Open Tennis 2023 : 

Mixed’s Doubles - Final (Live)

11:15  Sports Weekly Highlight

11:25  Australian Open Tennis 2023 : 

Men’s Singles - Semifinals (Live)

13:00  Sport News

13:05  Australian Open Tennis 2023 : 

Men’s Singles - Semifinals (Live)

16:15  Sports Weekly Highlight

16:25  Australian Open Tennis 2023: 

Men’s Singles - Semifinals (Live)

20:50  Sport News

20:55  Australian Open Tennis 2023: 

Men’s Singles - Semifinals (Live)

23:00  Sport News

23:10  Macau Sports 2023

23:50  2022 European Le Mans Series 

Highlights : Round 3 - Monza

00:45  Sports Medical

01:00  Close

Uma Breve História 
Cultural do Chá 
da China
Rui Rocha

Muitas são as lendas chinesas, japonesas e 
indianas que, à sua maneira, contam as origens 
do chá. Porém, a cultura do chá é “fille du millieu 
chinois”, como refere Vidal de la Blache. E quando 
se pretende fixar a data da descoberta do chá 
como bebida, remonta-se à história apócrifa 
chinesa do 3º milénio a.C. e à figura do lendário 
imperador-deus chinês Yándì, denominado o 
Divino Agricultor, que terá reinado de 2737 a 
2698 a.C.. Segundo a tradição oral da China, o 
referido imperador, cultuado na China como o 
deus da agricultura e da medicina, ordenou a 
todos os seus súbditos que fervessem a água 
antes de a beber, por motivos de saúde pública. 
Um dia, procedendo ele próprio a esta tarefa à 
sombra de uma árvore silvestre, no decurso de 
uma das suas deambulações pelo campo para 
estudar as diferentes espécies botânicas, reparou 
que a brisa do vento tinha feito cair algumas 
folhas de uma árvore, na altura em que a água 
entrara em ebulição. Maravilhado com o odor 
suave e aromático que emanava do recipiente, 
decidiu provar a água que, entretanto, tinha 
mudado de cor. Estava, assim, descoberta a planta 
e a bebida do chá.
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“as restrições às viagens 
e a descida dos visitantes 
continuaram a afectar” o 
desempenho da operadora.

Desde o início da pan-
demia, as operadoras têm 
acumulado prejuízos sem 
precedentes em Macau, que 
seguiu até meados de de-
zembro a política chinesa de 
‘zero covid’, com a imposi-
ção de quarentenas, confi-
namentos e testagem mas-
siva. Ainda assim, Goldstein 

disse no comunicado de 
ontem que a Sands China 
“continua confiante numa 
recuperação robusta dos 
gastos em viagens e turis-
mo” e considera Macau “um 
mercado ideal para investi-
mento adicional”.

A Venetian Macau anun-
ciou a 17 de Dezembro que 
irá gastar 30,2 mil milhões 
de patacas, incluindo 27,8 
mil milhões em programas 
não jogo. “As primeiras in-

dicações são todas positi-
vas, pois observamos uma 
melhoria significativa nas 
visitas às nossas proprie-
dades, volume de apostas, 
vendas a retalho e ocupação 
hoteleira”, disse Goldstein. 
Numa sessão de perguntas 
e respostas com investido-
res, Goldstein revelou que 
a Sands China tem regista-
do lucros no período do Ano 
Novo Lunar, após três anos 
consecutivos de prejuízos.
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Sands China “confiante” apesar de fechar 2022 
com prejuízo de 1,58 mil milhões 

A 
operadora de 
jogo em Macau 
Sands China 
anunciou on-
tem um pre-

juízo de 1,58 mil milhões 
de dólares durante o ano 
passado, mais 56,4% do que 
em 2021. Num comunicado 
enviado à bolsa de valores 
de Hong Kong, a Sands Chi-
na revelou um prejuízo de 
348 milhões de dólares no 
último trimestre de 2022. O 
resultado é melhor do que o 
registado no trimestre an-
terior (472 milhões de dó-
lares), mas pior do que no 
mesmo período de 2021 (245 
milhões de dólares). As re-
ceitas também caíram sig-
nificativamente no último 
trimestre de 2022, com a 
Sands China a registar 439 
milhões de dólares , me-
nos 31,7% do que no mesmo 
período de 2021. No comu-
nicado, o director executi-
vo da Sands China, Robert 
G. Goldstein, admitiu que 

ARQUITETO INDIANO 
BALKRISHNA DOSHI 
MORRE AOS 95 ANOS

O arquitecto Balkrishna 

Vithaldas Doshi, discípulo de 

Le Corbusier e primeiro indiano 

laureado com o prémio Pritzker, 

em 2018, morreu na terça-

feira, aos 95 anos, na Índia, 

anunciou a família e o comité 

do galardão internacional. O 

ateliê Sangath, em Ahmedabad, 

dirigido por uma das suas 

netas, que anunciou a morte, 

dedica-se à conservação e 

divulgação da sua obra, que 

teve sobretudo impacto na Índia 

e no mundo a partir de 1950, 

destacou o comité do Pritzker, 

num comunicado a enaltecer 

o seu trabalho. Por seu turno, 

o primeiro-ministro indiano, 

Narendra Modi, também 

sublinhou a obra de “um 

arquitecto brilhante e notável 

construtor de instituições”. 

Pioneiro da arquitetura 

modernista e fervoroso defensor 

da habitação digna para as 

classes sociais mais pobres, 

Balkrishna Doshi nunca obteve 

um diploma oficial da sua 

profissão, mas formou-se junto 

do lendário arquitecto francês 

de origem suíça Le Corbusier 

(1887-1965), cuja influência 

foi uma inspiração para toda a 

vida. Doshi empenhou-se na 

criação de um estilo que juntava 

os cânones do modernismo, as 

formas locais da arquitectura 

ancestral, e os modelos de 

habitação social com materiais 

duráveis. Entre os projectos que 

realizou contam-se conjuntos 

habitacionais em Aranya e em 

Indore, e o edifício da escola 

de gestão e comércio em 

Bangalore, na Índia.

Um asteroide do tamanho 

de um camião vai passar 

“extraordinariamente próximo” 

da Terra na madrugada de 

quinta para sexta-feira, num 

dos encontros mais iminentes 

já registados, adiantou a 

agência espacial norte-

americana (NASA). A NASA 

assegurou, no entanto, que 

este será um ‘quase acidente’, 

sendo que não há hipóteses 

de o asteroide atingir o 

planeta. Este asteroide recém-

descoberto aumentará 3.600 

quilómetros acima da ponta 

sul da América do Sul, ou 

seja, dez vezes mais perto 

que os conjuntos de satélites 

de comunicação que circulam 

visíveis no céu, destacou 

ainda a agência espacial. 

Mesmo que a rocha espacial 

chegasse muito mais perto da 

Terra, os cientistas explicaram 

que a maior parte desta iria 

queimar na atmosfera, com 

alguns dos pedaços maiores 

provavelmente a caírem 

como meteoritos. O sistema 

de avaliação de risco de 

impacto da NASA, o Scout, 

rapidamente descartou um 

impacto, realçou o responsável 

pelo desenvolvimento, Davide 

Farnocchia. “Mas, apesar das 

poucas observações, foi capaz 

de prever que o asteroide 

fará uma aproximação 

extraordinariamente próxima 

da Terra”, sublinhou Farnocchia 

citado num comunicado. 

“Na verdade, esta é uma das 

aproximações mais próximas 

já registada de um objeto 

a acercar-se da Terra”, 

acrescentou. Descoberto no 

sábado, acredita-se que o 

asteroide conhecido como 

2023 BU tenha entre 3,5 

metros e 8,5 metros de 

diâmetro. Foi descoberto pela 

primeira vez pelo mesmo 

astrónomo amador na 

Crimeia, Gennady Borisov, 

que descobriu um cometa 

interestelar em 2019. Em 

poucos dias, dezenas de 

observações foram feitas por 

astrónomos em todo o mundo, 

permitindo apurar a órbita 

do asteroide. O trajecto do 

asteroide será drasticamente 

alterado pela gravidade da 

Terra assim que passar e, em 

vez de completar uma volta ao 

sol a cada 359 dias, mover-

se-á numa órbita oval com 

a duração de 425 dias, de 

acordo com a NASA.

TORNEIO DE FUTEBOL GUANGDONG-HONG KONG-MACAU 
VAI DAR AS BOAS-VINDAS AO ANO DO COELHO

ASTEROIDE VAI FAZER “APROXIMAÇÃO 
EXTRAORDINARIAMENTE PRÓXIMA” 
DA TERRA, MAS SEM COLIDIR

O Instituto do Desporto (ID) vai 

co-organizar com a Associação 

de Futebol de Macau, o Torneio 

de Futebol de Comemoração 

do Ano de Coelho - Taça de 

Guangdong, Hong Kong e 

Macau 2023, que terá lugar no 

dia 5 de Fevereiro, domingo, no 

Estádio do Centro Desportivo 

Olímpico na Taipa. Pelas 14h, 

joga o Chao Pak Kei contra 

o Zhuhai 2030. De seguida, 

pelas 16h15, disputa-se o 

RTFC de Guangdong - Eastern 

Football Club. Os bilhetes do 

torneio são gratuitos e estarão 

disponíveis a partir de amanhã, 

no Centro Desportivo de Mong-

Há e no Centro Desportivo 

Olímpico da Taipa. Cada 

pessoa poderá levantar no 

máximo 4 bilhetes de cada vez. 


