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Número de turistas durante o Ano Novo Chinês 
superou as expectativas do Governo

Na semana dourada do Ano Novo Chinês – entre os dias 21 e 27 de Janeiro – Macau recebeu um total de 451 mil visitantes, o que revela um aumento 
de 297% em comparação com o período do Ano Novo Chinês do ano passado. Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Turismo assinalou que o 
número de visitantes atingido superou as expectativas das autoridades. • P. 3

TESTEMUNHA NO CASO DAS OBRAS 
PÚBLICAS ADMITE PEDIDOS 
PARA ACELERAR PROCESSOS

Lai Weng Leong, director dos Serviços de Solos e Construção 
Urbana (DSSCU) e antigo director dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), esteve no sábado 
em tribunal como testemunha no caso de corrupção 
nas Obras Públicas, que envolve os antigos directores Li 
Canfeng e Jaime Carion. Na ocasião, o responsável afirmou 
que recebeu pedidos para acelerar o processo de aprovação 
do empreendimento Windsor Arch e Alto de Coloane, mas 
negou que tenha havido pressões. • P. 4

TAXA DE DESEMPREGO 
DOS RESIDENTES 
CAIU PARA 4,5%

Entre Outubro e Dezembro do ano 
passado, a taxa de desemprego dos 
residentes de Macau desceu 0,2 
pontos percentuais para os 4,5%. A 
taxa de desemprego geral também 
caiu 0,2 pontos percentuais, 
fixando-se, nesse período, nos 3,5%, 
informou a Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos (DSEC). • P. 5

Coelhinhos 
de Marreiros 

iluminaram Xi’an
• P. 8/9

ECONOMIA DE MACAU ENTRE 
AS MAIS FAVORECIDAS PELO FIM 
DAS RESTRIÇÕES NO CONTINENTE

Um relatório da Fitch Ratings indicou que 
Macau será uma das economias da região 
Ásia-Pacífico que mais beneficiará com o fim 
da política de zero casos da China. Apesar do 
optimismo, a Fitch avisou que as limitações no 
que toca à capacidade no tráfego aéreo, mão-
de-obra e menor confiança dos consumidores 
no interior da China poderá adiar a recuperação 
total da economia da região. • P. 7
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“O grupo Diálogo Quadrilateral de Segurança 
(Quad) tem sofrido contratempos nos meios de 
comunicação social populares. Os críticos têm 
questionado a sua viabilidade, dada a dependência 
económica dos parceiros em relação à China e 
as suas abordagens divergentes dos assuntos 
mundiais. O antigo ministro dos negócios 
estrangeiros da China, Wang Yi, chegou mesmo 
a descartar o Quad como espuma marítima 
dissipadora. Desde então, o agrupamento - 
composto pela Austrália, Índia, Japão e Estados 
Unidos - evoluiu para abordar uma série de 
questões globais, desde vacinas a cadeias de 
abastecimento, refutando a caracterização de 
Wang. No entanto, a proactividade do Quad é um 
fenómeno recente. Nos últimos dois anos, juntou-
se para discutir várias questões globais, incluindo 
a Ucrânia, tecnologia crítica, Covid-19, resiliência 
da cadeia de abastecimento e, claro, a segurança 
marítima. Através do Quad, as relações bilaterais 
das quatro nações melhoraram e encontraram 
mais terreno comum para aumentar a cooperação. 
O catalisador para este desenvolvimento foi a 
percepção de ameaça percebida da China”.

AKHIL RAMESH
Membro do Pacific Forum
SOUTH CHINA MORNING POST

“É fundamental reforçar os sistemas de defesa 
antiaérea ucranianos, disponibilizar mais lança-
foguetes, grandes quantidades de munições e 
milhares de peças sobressalentes. Tudo isto pode 
ser entregue sem demoras. Qual será a resposta 
de Putin a todo este novo pacote de ajuda? Para 
já, e no essencial, vai com uma mão aproveitar 
a ocasião para continuar a atacar politicamente 
os norte-americanos e a NATO junto da sua 
opinião pública, e simultaneamente intensificar 
os ataques com mísseis contra tudo o que é 
infraestrutura civil na Ucrânia. E prosseguir na 
preparação de uma nova grande ofensiva no 
terreno contra o Leste da Ucrânia, que deverá ter 
lugar na primavera. Continuará a utilizar Lavrov 
para tentar ganhar apoios diplomáticos. E bem 
precisará deles, se pensarmos que até o próprio 
ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse, 
a 19 de janeiro, pasme-se, que o seu país não 
reconhece a anexação pela Rússia da Península 
da Crimeia, nem das regiões de Lugansk e de 
Donetsk. Isto mostra que Putin precisa de pensar 
muito a sério numa saída da crise que criou”.

VÍCTOR ÂNGELO
Ex-secretário-geral-adjunto da ONU
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PONTO 
DE CITAÇÃO

ARTE E TURISMO. Um visitante posa com uma obra de arte do artista tailandês ‘PRJ’. A recentemente inaugurada exposição ‘Metro Art’ encontra-se 

dentro da estação de metro de Phahon Yothin em Bangkok, na Tailândia. O projecto ‘Metro Art’ é o primeiro espaço artístico do país numa estação de 

metro e visa atrair os turistas locais e estrangeiros com várias actividades e exposições ao longo do ano. RUNGROJ YONGRIT/EPA

“A UNESCO acaba de inscrever o Centro 
Histórico do porto ucraniano de Odessa na lista 
do Património Mundial em perigo.
“Odesa, a free city, a world city, a legendary 
port that has left its mark on cinema, literature 
and the arts, is thus placed under the reinforced 
protection of the international community,”, 
declarou Audrey Azoulay, Directora Geral da 
UNESCO.
Isto prende-se com a invasão da Ucrania por 
parte da Russia. Porquê? É que quer a Russia 
quer a Ucrania subscreveram um tratado 
internacional intitulado Convenção para a 
Protecção dos Bens Culturais em Caso de 
Conflito Armado. Este tratado, assinado em 
Haia, é de 1954. O nosso país subscreveu, mas 
só em 2005 é que o ratificou. 
Em 1999 foi adoptado, também em Haia, um 
segundo protocolo àquela Convenção, com 
efeitos a partir de 2005. Foi ratificado pelo 
Estado Português em 2018. 
De acordo com essa convenção e respectiva 
adenda os países (entre os quais a Ucrania e a 

Russia) obrigam-se a  “not take any deliberate 
measures that directly or indirectly damage their 
heritage or that of another State Party to the 
Convention.” Diz ainda a Directora Geral.
Independentemente do caso concreto (invasão 
da Ucrania)  cada país comprometeu-se a levar 
a cabo acções e procedimentos com vista a 
planear a salvaguarda do seu Património Cultural 
em caso de conflito armado. Esses passos são 
claros e assertivos e constam da convenção e 
respectiva adenda.
E por cá? Já nem falo do tempo que passou 
entre a assinatura de um tratado e a respectiva 
ratificação. Nada fizeram. O Estado Português, 
em matéria de Património Cultural, não cumpre 
nem faz cumprir aquilo a que se comprometeu 
perante a comunidade internacional. Percebe-
se, não o sabem fazer.
Mas tenho uma solução, se quiserem eu digo 
como o devem  fazer. Cá espero o respectivo 
ajuste directo.  Se for uma avença também 
podemos conversar”.

Orlando Sousa
Aventar
aventar.eu

“1. Por mais justificada que seja a perplexidade 
pública com o custo “pornográfico” do altar 
erigido pelo município de Lisboa para as jornadas 
internacionais da juventude católica, muito 

mais grave é, porém, a profunda “facada” na 
Constituição que consiste na própria edificação 
de um altar religioso, com cruz e tudo, por uma 
coletividade pública, em frontal violação do 
princípio constitucional da separação entre o 
Estado e as igrejas. 
Tal como não compete ao Estado ou outras 
coletividades públicas promover ou organizar 
cerimónias religiosas, muito menos participar 
nelas, também não lhes compete construir 
equipamentos de culto, seja com a cruz ou com 
o crescente.
2. Ora, este atentado a um princípio 
constitucional básico não tem suscitado a 
mínima objeção política nem institucional. 
O Presidente da República, que fala sobre tudo 
e mais alguma coisa, silencia; os partidos laicos 
representados no governo do município de 
Lisboa, incluindo os da oposição de esquerda, 
assobiam para o ar; o Ministério Público, 
entretido que está na sua guerrilha diária contra 
o Governo e os políticos, por via do seu órgão 
oficioso, o Correio da Manhã, nem pensa em 
impugnar este ato público atentatório da 
legalidade constitucional vigente.
Além de uma inqualificável cumplicidade política, 
esta conspiração de silêncio perante um flagrante 
delito de grave violação da Constituição constitui 
uma imperdoável cobardia institucional”.

Vital Moreira
Causa Nossa
https://causa-nossa.blogspot.com/

ESCRITO 
NA REDE
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Número de visitantes durante 
o Ano Novo Chinês subiu quase 300% 
em comparação com o ano passado
O número de turistas que vieram a Macau ao longo da semana dourada do Ano Novo Chinês superou as 
expectativas das autoridades. Segundo dados preliminares da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), 
entraram em Macau um total de 451 mil visitantes entre os dias 21 e 27 de Janeiro, o que revela um 
aumento de 297% em comparação com o período do Ano Novo Chinês do ano passado. 
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CERCA DE 57% 
DA POPULAÇÃO 
DE MACAU RECEBEU 
TRÊS DOSES DA VACINA 
CONTRA A COVID-19

Dados relativos à semana passada mos-
tram que foram administradas a residentes 
de Macau, localmente ou no exterior, até 
ao momento 1.794.387 doses de vacinas 
contra a Covid-19. 678.241 pessoas foram 
inoculadas com pelo menos uma dose da 
vacina, o que representa uma taxa de va-
cinação de 99,3%. Um total de 640.230 
(93,7%) pessoas receberam duas doses 
da vacina contra a Covid-19. 388.849 
(56,9%) já foram vacinadas com a tercei-
ra dose e 80.990 (11,9%) já receberam 
a quarta inoculação. Na última semana, 
ocorreram três notificações de eventos 
adversos (três eventos adversos ligeiros 
e nenhum grave, um relacionado com a 
vacina inactivada da chinesa Sinopharm 
e dois casos relacionados com a vacina 
mRNA da germânica BioNTech). Desde o 
início do programa de vacinação em Ma-
cau que ocorreram 5.610 notificações de 
eventos adversos, tendo sido a sua maioria 
(5.596) considerados adversos ligeiros e 
apenas 14 graves. Foram administradas, 
fora de Macau, 5.402 doses de outros ti-
pos de vacinas a residentes locais.

DSAL atenta à necessidade 
de recursos humanos

EMPREGO

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) revelou em comunicado de 

imprensa, na passada sexta-feira, que vai realizar, este ano, sessões de emparelha-

mento de emprego para diferentes profissões, “promovendo o emprego diversificado 

dos residentes de Macau”. A par disso, também vai implementar medidas de apoio ao 

desenvolvimento do emprego dos jovens, fazendo um ajustamento à formação tendo 

em conta a estrutura das indústrias.

De acordo com dados de 2022, a DSAL apoiou o acesso ao emprego de um total de 

6.288 residentes, organizou mais de 950 cursos de formação profissional e ajudou 

mais de 21 mil pessoas no aumento de técnicas. “A DSAL vai continuar, no corrente 

ano, atenta à necessidade de recursos humanos dos diversos sectores, aumentando o 

número de sessões de emparelhamento de emprego, para promover o emprego dos 

residentes”, prometeu a direcção de serviços.

Para ajudar os jovens graduados a ter mais meios de acesso às indústrias emergentes, 

articular com o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, 

bem como aprofundar a cooperação com as empresas da Zona Aprofundada e da 

Zona da Grande Baía, a DSAL, referiu ainda no mesmo comunicado, “tem implemen-

tado continuamente planos de estágio no Interior da China e visitas, incluindo as áreas 

de tecnologia de internet, comércio electrónico transfronteiriço, competições electróni-

cas, tecnologia informática, finanças modernas, turismo cultural, entre outros”.

Já em Janeiro deste ano, a DSAL coorganizou com a Federação da Associação dos 

Operários de Macau (FAOM) e empresas 18 sessões de emparelhamento de emprego, 

envolvendo os sectores de vendas a retalho de topo de gama, hotéis, restauração, 

limpeza e empresas de várias actividades, tendo também implementado os dos 

sectores de aviação e inspecção de segurança aeroportuária, entre outros, totalizando 

1.224 vagas.

Também em colaboração com a FAOM e associações de jovens, três acções de 

recrutamento de grande envergadura e 82 sessões específicas de emparelhamento 

de emprego para diferentes sectores foram feitas, tendo ainda realizado, em conjunto 

com as seis empresas de lazer, 57 sessões de emparelhamento de emprego. Além 

disso, foram realizadas duas sessões específicas de emparelhamento de emprego para 

pessoas portadoras de deficiência, tendo 31 deficientes sido contratados.

A DSAL referiu ainda que, desde o lançamento do plano de formação subsidiada até 

Dezembro de 2022, houve mais de 19 mil pessoas que frequentaram os cursos. No 

início deste ano, a DSAL continuou a lançar a 26.ª ronda do plano de formação sub-

sidiada e as inscrições estiveram abertas entre 16 e 20 de Janeiro, tendo lançado 75 

cursos com cerca de 1.950 vagas.

D
epois do relaxa-
mento generalizado 
das medidas de pre-
venção pandémica, 

Macau voltou a encher-se de 
turistas. Na semana dourada 
do Ano Novo Chinês – entre os 
dias 21 e 27 de Janeiro – Macau 
recebeu um total de 451 mil 
visitantes. Em comunicado, a 
Direcção dos Serviços de Tu-
rismo (DST) assinalou que o 
número de visitantes atingido 
superou as expectativas das 
autoridades.
Em comparação com o núme-
ro total de visitantes durante 
o período do Ano Novo Chinês 
de 2022, o aumento de turis-
tas é de 297%. Só no dia 24 de 
Janeiro Macau recebeu mais 
de 90 mil visitantes, sendo 
esse o recorde de visitantes 
diários dos últimos três anos.
Além disso, a DST destaca 
que o número de visitantes de 
Hong Kong teve um aumento 
muito significativo, na ordem 
de 2.601%. Recorde-se de que, 
até ao início de Janeiro, quem 
chegava da RAEHK era obriga-
do a fazer quarentena à che-
gada a Macau. 
A DST também assinala que, 
de acordo com números for-
necidos pelo sector hoteleiro, 
durante a semana dourada do 
Ano Novo Lunar, a taxa mé-
dia de ocupação dos estabe-
lecimentos hoteleiros foi de 
85,7%, registando um aumen-
to de 22,4 pontos percentuais, 
em comparação com a mesma 
altura do ano passado. No ter-
ceiro dia do Ano Novo Lunar 
(24 de Janeiro) a taxa média 
de ocupação hoteleira atingiu 
o valor mais alto, marcando 
92,1%.
Ao nível dos preços dos esta-

belecimentos hoteleiros (ho-
téis, hotéis-apartamentos e 
alojamento de baixo custo), 
durante a semana dourada a 
média foi de cerca de 1.575 pa-
tacas, num aumento de perto 

de 50% em comparação com 
idêntico período no ano pas-
sado.
“Os bons resultados atingidos 
durante a semana dourada do 
Festival da Primavera mostra-

ram a vontade dos visitantes 
em escolher Macau para ce-
lebrar o Ano do Coelho e ex-
perienciar em pessoa as ofer-
tas de ‘turismo +’ da cidade, 
enviando um sinal positivo à 

indústria turística e sectores 
relacionados”, lê-se no co-
municado das autoridades.
Na nota, a DST indica ainda 
que, entre 21 e 27 de Janeiro, 
foram realizadas 73 inspec-

ções nos postos fronteiriços, 
principais pontos turísticos, a 
par de hotéis e outros estabe-
lecimentos relacionados, não 
tendo detectado irregularida-
des. 
A DST frisa que, durante esta 
altura do Ano Novo Chinês, 
organizou uma série de even-
tos, incluindo o desfile do 
dragão gigante dourado, a pa-
rada de celebração do Ano do 
Coelho, fogo-de-artifício, ac-
tividades no Museu do Grande 
Prémio de Macau, entre outras 
iniciativas.
Na noite do Festival das Lan-
ternas - 5 de Fevereiro - terá 
lugar o terceiro e último es-
pectáculo pirotécnico come-
morativo. Os carros alegóri-
cos que desfilaram na parada 
estarão em exibição até 12 
de Fevereiro na Praça do Tap 
Seac. Por outro lado, a inicia-
tiva realizada pela primeira 
vez este ano “Passeando pela 
Almeida Ribeiro — Projec-
to piloto para área pedonal” 
prossegue no próximo fim-
-de-semana, entre 4 e 5 de 
Fevereiro.
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Caso das Obras Públicas: Testemunha 
admitiu pedidos para acelerar 
aprovação de empreendimentos
Lai Weng Leong, director dos Serviços de Solos e Construção Urbana e antigo director dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes, foi chamado a testemunhar no caso de corrupção que envolve Li Canfeng e Jaime Carion. Em tribunal, Lai 
Weng Leong afirmou que recebeu pedidos para acelerar o processo de aprovação do empreendimento Windsor Arch e Alto 
de Coloane, mas negou que tenha havido pressões.
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rio Público diz que esse é um 
sinal de que os responsáveis 
pelo projecto foram benefi-
ciados.
A acusação alegou que não 
só não foram tidos em conta 
pareceres do Corpo de Bom-
beiros, mas também que o 
projecto obteve a licença 
mesmo não tendo um dos 
livros de obras, que se per-
deu. De acordo com a TDM, 

Lai Weng Leong explicou em 
tribunal que pode ser conce-
dida licença mesmo com o 
livro de obras em falta.
Segundo a estação, a teste-
munha disse na sessão de 
sábado que foi o antigo di-
rector das Obras Públicas 
quem lhe pediu para pôr de 
lado o extravio do livro e dar 
início à emissão da licen-
ça. A defesa de Li Canfeng 

apresentou em tribunal do-
cumentos que mostram que 
o Windsor Arch não foi o 
único empreendimento no 
território a obter licença de 
utilização mesmo estando 
em falta documentos.
A acusação do Ministério 
Público a Li Canfeng diz que 
o antigo director da DSSOPT 
terá recebido vários benefí-
cios ilícitos da parte de pro-

motores imobiliários para 
aprovação de projectos. Nas 
sessões do julgamento, o an-
tigo governante tem negado 
as acusações. Jaime Carion e 
Li Canfeng são acusados da 
prática de crimes como as-
sociação secreta, associação 
criminosa, branqueamento 
de capitais e abuso de poder.

A.V.

L
ai Weng Leong, di-
rector dos Serviços 
de Solos e Constru-
ção Urbana (DSSCU) 

e antigo director dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT), es-
teve no sábado no Tribunal 
Judicial de Base (TJB) para 
ser testemunha no caso de 
corrupção nas Obras Públi-
cas, que envolve os antigos 
directores Li Canfeng e Jai-
me Carion.
Na sessão, Lei Weng Leong 
disse ao tribunal que houve 
pedidos para acelerar o pro-
cesso de aprovação do pro-
jecto do Windsor Arch, mas 
negou que tenha sentido 
pressões nesse sentido.
Segundo a TDM Canal Ma-
cau, o responsável indicou 
que chegou a ser contacta-
do pelo antigo director das 

Obras Públicas, pessoal-
mente e por telefone, para 
falar sobre os projectos dos 
empresários Sio Tak Hong, 
William Kuan e Ng Lap Seng 
– arguidos neste processo. 
Nesses contactos, Li Can-
feng terá pedido que fossem 
acelerados os processos re-
lativos aos empreendimen-
tos do Alto de Coloane e do 
Windsor Arch.
No que toca ao Windsor 
Arch, a acusação diz que Li 
Canfeng terá recebido qua-
se dois milhões de yuan de 
Ng Lap Seng para que o pro-
jecto recebesse a licença de 
utilização antes do fim do 
prazo de concessão do ter-
reno. O empreendimento 
recebeu licença de utilização 
a 10 de Dezembro de 2015, 
duas semanas antes do fim 
da concessão, e o Ministé-
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ISAF RECOLHE 
CINCO LOTES 
DE MEDICAMENTO 
DE INJECÇÃO 
DE ESTEROIDE

Seguindo uma notificação de 
um importador de medica-
mentos de Macau, o fármaco 
esteroide Diprospan Injection 
1ml”, produzido pela Sche-
ring-Plough Labo N.V. na 
Bélgica, contém a presença 
de partículas de aço inoxi-
dável no produto. Tomando 
como medida preventiva, o 
fabricante decidiu recolher, 
voluntariamente, cinco lotes 
afectados de medicamentos 
importados para Macau. Se-
guindo um comunicado dos 
Serviços de Saúde, os lotes 
afectados contêm os números 
de lote U019788, U027875, 
U037539, W001030 e 

DAVID CHOW DEIXA 
O POSTO DE CÔNSUL 
HONORÁRIO 
DE CABO VERDE

O empresário David Chow deixou 
o cargo de cônsul honorário de 
Cabo Verde, noticiou a TDM Ca-
nal Macau. Segundo a estação, 
a renúncia deve-se ao estado de 
saúde de David Chow, actualmen-
te com 72 anos. O empresário era 
cônsul honorário de Cabo Verde 
desde 2001, tendo exercido o car-
go ao longo de mais de 21 anos.

W026080). O medicamento 
contém betamethasone di-
propionate e betamethaso-
ne sodium phosphate, é um 
medicamento prescrito para 
o tratamento de inflamações. 
De acordo com as informações 
fornecidas pelo importador, 
os lotes de medicamentos 
afectados “foram fornecidos 

a várias instituições médicas 
de Macau, e o importador já 
notificou os estabelecimentos 
relevantes para recolher os 
medicamentos, as instituições 
médicas devem suspender de 
imediato o consumo dos refe-
ridos lotes de medicamentos”, 
refere ainda o comunicado dos 
Serviços de Saúde.



ponto final • SEG 30 DE JANEIRO DE 2023 5SOCIEDADE

DSI apela 
à utilização 
de meios 
electrónicos 
para tratamento 
de documentos

SERVIÇOS

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) apelou 

a que os cidadãos utilizem meios electrónicos para 

o tratamento dos diversos documentos, de forma a 

evitarem filas de espera para a obtenção de senhas. 

Em comunicado, o organismo diz que tem havido um 

“aumento súbito” do número dos pedidos de tratamen-

to do bilhete de identidade de residente da RAEM e 

dos documentos de viagem nos últimos dias. 

Os titulares de bilhete de identidade de residente per-

manente da RAEM, maiores de 18 anos de idade, dado 

que têm de ser medida a altura, podem utilizar os 

quiosques de auto-atendimento para tratar das forma-

lidades da renovação durante as horas de expediente. 

Os quiosques de auto-atendimento encontram-se no 

G2E ASIA 
REGRESSA 
A MACAU

Pela primeira vez des-
de 2019, a Global Gaming 
Expo (G2E) Asia vai voltar 
a realizar-se em Macau. 
A exposição vai acontecer 
entre os dias 11 e 13 de Ju-
lho, no Venetian. Este ano, 
a G2E Asia vai contar com 
um evento intitulado Asia 
IR Expo, que os organiza-
dores descrevem como uma 
“oportunidade única” para 
conhecer os “líderes e deci-
sores dos principais resorts 
integrados da Ásia”. Antes 
da pandemia, a G2E Asia, 
realizou-se anualmente em 
Macau entre 2007 e 2019. A 
edição de 2019 atraiu mais 
de 16.500 visitantes locais e 
internacionais de 105 países 
e regiões. As edições físicas 
de 2020 e 2021 do evento, 
previstas para terem lugar 
em Macau, foram cancela-
das devido às restrições de 
viagem provocadas pelas 
políticas epidémicas. No 
entanto, em 2022, a con-
ferência foi organizada na 
Marina Bay Sands, em Sin-
gapura.

D
S
I

Taxa de desemprego 
desceu 0,2 pontos percentuais
Entre Outubro e Dezembro do ano passado, a taxa de desemprego geral em Macau desceu 0,2 pontos 
percentuais para os 3,5%. A taxa de desemprego dos residentes também caiu 0,2 pontos percentuais, 
fixando-se, nesse período, nos 4,5%, informou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).
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A 
taxa de desem-
prego em Macau 
– tanto a relativa 
apenas aos resi-

dentes como a nível global – 
caiu 0,2 pontos percentuais 
entre os meses de Outubro 
a Dezembro do ano passa-
do, comparativamente com 
o período entre Setembro 
e Novembro. A taxa de de-
semprego geral fixou-se nos 
3,5% e a taxa de desempre-
go dos residentes atingiu os 
4,5%.
A informação foi revelada 
na sexta-feira pela Direcção 
dos Serviços de Estatística 
e Censos (DSEC), que in-
dicou que, entre Outubro e 
Dezembro do ano passado, 
a população activa que vivia 
em Macau totalizou 373.400 
pessoas e a taxa de activida-
de foi de 68,5%. A população 
empregada situou-se em 
360.200 pessoas e o núme-
ro de residentes emprega-
dos correspondeu a 281.100 
pessoas, menos 1.700 e 900, 
respectivamente, em com-
paração com o período pre-
cedente.
A população desemprega-
da era composta por 13.200 
pessoas, menos 800, face 
ao período transacto. Des-
taca-se que, de entre os 
desempregados à procura 
de novo emprego, a maio-
ria trabalhou anteriormente 
na indústria do jogo, outros 
jogos de aposta e actividade 
de promoção de jogos e no 
ramo da construção. Além 
destes, o número de desem-
pregados à procura do pri-
meiro emprego representou 

ca que isto se deveu princi-
palmente “ao aumento da 
necessidade de recursos hu-
manos locais, que foi impul-
sionado pela realização de 
várias actividades de gran-
de envergadura no final do 
ano”.
Em termos de ramos de acti-
vidade económica, o número 
de empregados do comércio 
a retalho (36.300) e o de em-
pregados das lotarias, ou-
tros jogos de aposta e acti-
vidade de promoção de jogos 
(67.600) ascenderam 3.100 
e 1.200, respectivamente, 
em termos trimestrais, po-
rém, o de empregados dos 
transportes e armazenagem 
(14.500) baixou 2.500.
A DSEC também fez as con-
tas relativamente aos salá-
rios e indicou que a media-
na do rendimento mensal 
do emprego da população 
empregada situou-se em 
15.600 patacas e a do rendi-
mento mensal do emprego 
dos residentes empregados 
fixou-se em 19.000 patacas, 
mais 1.600 e 2.000, respec-
tivamente, em termos tri-
mestrais.

A.V.

12% do total da população 
desempregada, aumentando 
0,6 pontos percentuais, face 
ao período precedente.
A população subempregada 
fixou-se em 14.400 pessoas, 
menos 1.800 em relação ao 
período anterior. Salien-

ta-se que a maior parte da 
população subempregada 
pertencia ao ramo de acti-
vidade económica das lota-
rias, outros jogos de aposta 
e actividade de promoção de 
jogos, ao ramo dos hotéis, 
restaurantes e similares e ao 

ramo da construção.
A DSEC informou também 
que no último trimestre do 
ano passado a taxa de de-
semprego (3,5%) e a taxa de 
desemprego dos residentes 
(4,5%) diminuíram 0,5 e 0,7 
pontos percentuais, respec-

tivamente, face ao terceiro 
trimestre de 2022.
A população empregada 
desceu 2.800 pessoas, em 
termos trimestrais, des-
tacando-se que o número 
de residentes empregados 
cresceu 1.100. A DSEC expli-

Edifício China Plaza, no Centro de Serviços da Areia 

Preta e no Centro de Serviços das Ilhas. Os titulares 

do bilhete de identidade de residente permanente 

da RAEM, que tenham completado 25 anos de idade 

aquando da última emissão do seu BIR, podem utilizar 

os quiosques de auto-atendimento de 24 horas. 

Os titulares do Bilhete de Identidade de Residente da 

RAEM que tenham completado 18 anos de idade e 

que pretendam tratar dos documentos de viagem da 

RAEM, podem através dos quiosques de auto-aten-

dimento ou meios online (Conta Única), requerer os 

documentos para si e para os seus filhos menores que 

tenham completado 5 anos de idade aquando da últi-

ma emissão do seu BIR. Por fim, para as pessoas que 

não têm plano de viagem, a DSI sugere que tratem 

dos documentos junto da DSI posteriormente.
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Projecto 928 Challenge assina parceria 
com Angola Innovation Summit
O novo acordo “é relevante para Macau no que respeita a lusofonia e a plataforma no âmbito do empreendedorismo”, 
considera Marco Duarte Rizzolio, co-fundador do 928 Chellenge. A parceria inclui também um conjunto de outras 
actividades que visa estimular a colaboração entre dois ecossistemas, nomeadamente no que toca a capacitação, mentoria, 
palestras e acesso a fundos de capital de risco nas duas regiões.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM

A 
plataforma 928 
Challenge aca-
ba de firmar uma 
parceria com o 

Angola Innovation Summit 
que, entre diversas coisas, 
tem como objectivo “for-
talecer os ecossistemas de 
empreendedorismo e ino-
vação lusófonos, particu-
larmente os dos países afri-
canos de língua portuguesa 
com a China, através de Ma-
cau”. “É relevante para Ma-
cau no que respeita a lusofo-
nia e a plataforma no âmbito 
do empreendedorismo”, 
considerou Marco Duarte 
Rizzolio, co-fundador do 
928 Chellenge, em declara-
ções ao PONTO FINAL.
Com esta parceria, refere a 
928 Challenge, pretende-

-se dar mais visibilidade 
às ‘startups’ lusófonas dos 
PALOPS dando acesso direc-
to a ‘startup’ vencedora do 
Angola Innovation Summit, 
as finais 928 Challenge. A 
parceria inclui também um 
conjunto de outras activi-
dades que visa estimular a 
colaboração entre dois ecos-
sistemas, nomeadamente 
no que toca a capacitação, 
mentoria, palestras e aces-
so a fundos de capital de 
risco nas duas regiões. “É 
com grande satisfação que 
assinamos este acordo com 
o Angola Innovation Sum-
mit, que é o maior evento de 
inovação digital em Angola e 
também nos países africa-
nos de língua portuguesa”, 
referiu Marco Duarte Rizzo-

lio.
O co-fundador do 928 
Chellenge acrescentou ain-
da que “enquanto o finan-
ciamento de capital de risco 
caiu 35% globalmente em 
2022, o financiamento para 
o sector africano cresceu 
8%, mais do que dobrando 
para 1,5 mil milhões de dó-
lares norte americanos em 
71 rodadas”. “Apesar do au-
mento no financiamento de 
capital de risco em África, 
os países africanos de lín-
gua portuguesa ainda estão 
muito atrás dos mercados 
anglófonos, como Quénia, 
África do Sul e Nigéria”, no-
tou.
Marco Duarte Rizzolio subli-
nhou, no entanto, que isso 
não é por falta de qualidade. 
“Os investidores mais de-
senvolvidos são principal-
mente falantes de inglês, 
baseados no Reino Unido 
ou nos Estados Unidos da 
América, por isso, os seus 
laços económicos e culturais 
com a África fora do Com-
monwealth são mais fracos, 
o que reduz o seu conheci-
mento do mercado e, por-
tanto, o seu interesse”. 

A barreira do idioma, con-
sidera ainda o português, 
“também desempenha um 
papel vital nisso, porque 
coloca os investidores fora 
da zona de conforto deles e 
coloca muita dependência 
dos ‘players’ locais ou ‘star-
tups’”. “Uma das principais 
missões do 928 Challenge 
é incentivar o desenvolvi-
mento das ‘startups’ lusó-
fonas não só com Portugal 
e Brasil, mas também com 
países africanos de língua 
portuguesa”, enfatizou.

SINERGIAS BEM-VINDAS

Do lado do Angola Inno-
vation Summit, o director 
José Bucassa também se 
mostra satisfeito com a as-
sinatura do memorando. 
“Este acordo permite ob-
ter sinergias pois ambas as 
iniciativas concorrem para 
o mesmo objectivo, isto 
é, promover os ecossiste-
mas de empreendedorismo 
e ‘startups’ da lusofonia, 
particularmente a lusofo-
nia africana. No quadro do 
memorando, as ‘startups’ 
angolanas vencedoras do 

Innovation Awards terão 
a oportunidade de ter uma 
entrada directa entre as oito 
equipas do 928 Challenge. 
Deste modo, também re-
presenta uma oportunidade 
para que Angola esteja ex-
posta e mais próximas de 
outros mercados, nos quais 
podem identificar e estabe-
lecer parcerias e, quiçá, cap-
tar investimentos”, disse.
O 928 Challenge é um por-
tal para os empreendedo-
res acederem às principais 
oportunidades de mercado 
decorrentes da plataforma 
de Macau que visa fomen-
tar a cooperação empresa-
rial entre os países de lín-
gua portuguesa e a China. O 
concurso é organizado pelo 
Secretariado Permanente 
do Fórum para a Coopera-
ção Económica e Comercial 
entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa (Ma-
cau). As equipas participam 
num ‘bootcamp’ de duas 
semanas para obterem co-
nhecimentos sobre a Chi-
na, Brasil, Portugal, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, São Tomé e 
Timor-Leste.

O Angola Innovation Sum-
mit (AIS) foi lançado em 
2020 e tornou-se no maior 
evento 100% digital sobre 
de Inovação e Tecnologia na 
região Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP). O evento é realiza-
do anualmente e reúne ges-
tores, líderes empresariais, 
‘policymakers’, especialis-
tas, empreendedores e aca-
démicos, a partir de qualquer 
parte do mundo, tendo como 
objectivo promover a cons-
ciencialização sobre a Ino-
vação e a Tecnologia como 
factor-chave para a compe-
titividade empresarial, de-
senvolvimento económico 
e social. O projecto também 
contempla o prémio “In-
novation Awards”, lançado 
em 2022, cujo o propósito é 
reconhecer e distinguir, em 
seis categorias, as mais bri-
lhantes iniciativas promovi-
das com recurso à inovação e 
à tecnologia por organiza-
ções e ‘Startups’ que ope-
ram na região dos PALOP, e 
que contribuem para o de-
senvolvimento económico e 
social, bem como para a mo-
dernização do mercado.
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Mais de 68 mil beneficiários 
usaram a Conta Única 
para tratar da prova de vida

SERVIÇOS ELECTRÓNICOS

Até 10 de Janeiro de 2023, mais de 100 mil beneficiários concluíram o tratamento 

da prova de vida deste ano, dos quais mais de 68 mil efectuaram através da Conta 

Única de Macau, representando 69% do número total de tratamentos, número 

que já ultrapassou o número total de casos tratados com recurso à Conta Única de 

Macau registado no ano anterior, indicou um comunicado divulgado pelo Gabinete 

do secretário para a Administração e Justiça.

Em 2021, cerca de 110 mil provas de vida foram efectuadas por via electrónica 

(incluindo quiosques de auto-atendimento e Conta Única de Macau), das quais 

cerca de 43 mil beneficiários concluíram as formalidades na Conta Única de Macau, 

representando cerca de 40% do número total de tratamentos por meio electrónico.

Em 2022, mais de 125 mil beneficiários concluíram as formalidades por meio elec-

trónico (incluindo quiosques de auto-atendimento e Conta Única de Macau), dos 

quais 65 mil beneficiários efectuaram a prova de vida através da Conta Única de 

Macau, representando 52% do número total de tratamentos por meio electrónico e 

um aumento de 51% face ao ano de 2021.

“Tudo isto demonstra que o serviço de prova de vida da Conta Única de Macau é 

amplamente aceite pelos cidadãos, o que significa que a acessibilidade do serviço 

electrónico do Governo da RAEM tem registado um melhoramento eficaz”, lê-se no 

comunicado do gabinete de André Cheong.

Até Janeiro, a aplicação da Conta única de Macau contava com mais de 440 mil 

utilizadores e tinha mais de 180 serviços e funcionalidades. A plataforma conta 

com serviços de diversas áreas como acção social, emprego, transporte e cuidados 

de saúde, por exemplo. No comunicado, o Governo destaca o serviço online do 

tratamento da prova de vida, “que já conta, actualmente, com um uso generalizado 

entre a população, de modo que a Conta Única de Macau passou a fazer parte da 

vida quotidiana dos cidadãos, sendo uma importante plataforma para a utilização de 

serviços electrónicos”.

Economia de Macau será uma 
das mais beneficiadas 
com o fim das restrições na China
Entre as economias da região Ásia-Pacífico, Macau irá ser das mais beneficiadas com o fim da política 
de zero casos na China, indicou um relatório da Fitch. Ainda assim, a agência de notação financeira 
diz que as limitações de recursos humanos e no tráfego aéreo poderão atrasar a recuperação plena da 
economia da região.

U
m relatório da 
Fitch Ratings in-
dicou que Macau 
será uma das eco-

nomias da região Ásia-Pa-
cífico que mais beneficiará 
com o fim da política de zero 
casos da China. Entre as ou-
tras economias mais bene-
ficiadas estão Hong Kong, 
Tailândia e Malásia, apontou 
a agência de notação finan-
ceira, citada pelo portal Ma-
cau News Agency (MNA).
Apesar do optimismo, a Fi-
tch avisou que as limitações 
no que toca à capacidade no 
tráfego aéreo, mão-de-obra 
e menor confiança dos con-
sumidores no interior da 
China poderá adiar a recu-
peração total da economia 
da região.
No relatório, citado pela 
MNA, os analistas da Fitch 
indicaram que já esperavam 
uma forte recuperação do 
sector do turismo na região 
Ásia-Pacífico, mas o fim ge-
neralizado das restrições de 
viagens na China faz com 
que as previsões sejam re-
vistas em alta.
“A China era um dos maio-
res mercados de fontes de 
turismo do mundo antes da 
pandemia, com despesas 
totais de turismo interna-
cional na ordem dos 254,6 
mil milhões de dólares 
americanos em 2019”, lem-
brou a agência no relatório, 
acrescentando que é de es-
perar o regresso dos turistas 
provenientes do interior da 
China “impulsionando as 
perspectivas de crescimento 
nas economias com sectores 
turísticos significativos”.
“Continuamos a esperar 

uma lenta recuperação da 
capacidade de tráfego aé-
reo internacional da região 
Ásia Pacífico, uma vez que 
demorará tempo até que as 

companhias aéreas reto-
mem as rotas - tanto dentro 
da China como dentro da re-
gião de forma mais ampla - 
que estavam anteriormente 

suspensas durante a pande-
mia”, ressalvaram os ana-
listas da Fitch Rating.
A Fitch assinalou que a es-
cassez de pessoal nos secto-

res das viagens aéreas e do 
turismo também vai ter im-
pacto na recuperação: “As 
limitações de capacidade e 
os elevados custos globais 

APLICAÇÃO “YOURPAY” 
NÃO FOI AUTORIZADA 
PARA EXERCÍCIO 
DE ACTIVIDADES 
FINANCEIRAS

A Autoridade Monetária de Macau 
(AMCM) anunciou, na passada sex-
ta-feira, que a aplicação informática 
“Yourpay” não está, nem nunca es-
teve, autorizada a exercer quaisquer 
actividades financeiras na Região 
Administrativa Especial de Macau. A 
AMCM tomou conhecimento da rea-
lização de transferências de fundos 
para a Indonésia, através da aplica-
ção informática “Yourpay”, por parte 
de residentes, sendo que ainda se 
verificou a promoção desta aplica-
ção nas várias plataformas de me-
dia. A mesma entidade recordou que 
“só as instituições financeiras auto-
rizadas podem exercer actividades 
financeiras em Macau”. “Qualquer 
indivíduo ou entidade que exerça 
em Macau actividades financeiras 
sujeitas a supervisão, sem a devida 
autorização, pratica uma infracção 
de especial gravidade, sendo este 
tipo de infracções susceptíveis de 
serem sancionadas com uma multa, 
que pode atingir os cinco milhões de 
patacas”, enfatizou a AMCM.

de energia contribuirão para 
os elevados preços das via-
gens, o que poderá diminuir 
ainda mais a procura turísti-
ca. Além disso, o sentimento 
dos consumidores nas fases 
iniciais de reabertura da 
China poderá ser frágil”.
Assim que foi levantada a 
política de zero casos na 
China, bem como as restri-
ções de viagens, Macau vol-
tou a receber visitantes do 
continente em grande nú-
mero. Na semana dourada 
do Ano Novo Chinês – entre 
os dias 21 e 27 de Janeiro – 
Macau recebeu um total de 
451 mil visitantes, ou seja, 
mais 297% do que no pe-
ríodo do Ano Novo Chinês 
de 2022. Os hotéis volta-
ram a encher, com taxas de 
ocupação superiores a 80%, 
segundo dados da indústria. 
Por outro lado, mesmo an-
tes do fim das restrições, a 
reserva financeira de Macau 
registou uma subida de 3,87 
mil milhões de patacas em 
Novembro, o primeiro au-
mento após 10 meses con-
secutivo a perder valor. 
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Carlos Marreiros leva 45 coelhinhos 
ao Festival de Lanternas de Xi’an

Considerado por 
muitos como o 
maior festival 
de lanternas do 
mundo, a edição 
deste ano do 
evento contou com 
45 lanternas do 
Coelho idealizadas 
pelo arquitecto. 
Ao PONTO FINAL, 
Carlos Marreiros 
não escondeu a 
sua alegria por ter 
os seus trabalhos 
em exposição. 
“Havia entre eles e 
mim um contacto 
de já alguns anos, 
mas só agora foi 
possível levar as 
minhas lanternas 
a Xi’an”, referiu.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-

MACAU.COM

O 
arquitecto ma-
caense Carlos 
Marreiros foi um 
dos nomes con-

vidados da edição deste 
ano do Festival de Lanter-
nas de Xi’an, onde levou 
um total de 45 obras, todas 

elas idealizadas por si e 
construídas em Foshan, na 
província de Guangdong.
Ao PONTO FINAL, o tam-

bém artista plástico não 
escondeu a sua alegria ao 
contar como tudo acon-
teceu. “Havia entre eles 

e mim um contacto de já 
alguns anos, mas só agora 
foi possível levar as mi-
nhas lanternas a Xi’an”, 

começou por dizer.
Marreiros explica que uma 
pessoa influente em Pe-
quim e junto do festival 
das lanternas viu o seu 
trabalho com as lanternas 
do Coelho que o artista 
expôs em tempos no One 
Central e lançou o repto. 
“Fui convidado há alguns 
anos, mas uma coisa deste 
tipo é muito cara e a mi-
nha participação foi sendo 
adiada. Mas, este ano, por 
ser o Ano do Coelho fazia 
sentido participar, e com a 
ajuda de Macau fomos até 
lá”, explicou, lembrando 
que a RAEM sempre man-
teve a tradição secular das 
lanternas dedicadas a este 
pequeno animal.
Considerado um dos maio-
res festivais do mundo de 
lanternas, principalmente 
no que concerne ao Ano 
Novo Lunar, o evento de 
Xi’an revela centenas de 
lanternas produzidas nos 
mais diferentes cantos do 
mundo. “Fiz os desenhos, 
os 3D e os cálculos das es-
truturas. Depois as 45 lan-
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ternas que vão desde os 
três metros aos 15 metros 
de tamanho foram produ-
zidas em Foshan”, reve-
lou, explicando que a sua 
proposta é “mais contem-
porânea do que tradicio-
nalista”, mas que, ainda 
assim, “obteve muita sen-
sação” pelos visitantes.
O artista referiu ainda que 
o seu trabalho teve ecos na 
imprensa local, mas tam-
bém nacional. “Entre cen-
tenas de lanternas, tive um 
bom impacto. Valeu a pena 
ter o meu trabalho espa-
lhado e destacado pelas 
ruas da cidade, principal-
mente o conjunto que es-
teve exposto junto do Pa-
lácio Imperial”, constatou.
O Festival de Lanternas de 
Xi’an é já uma imagem de 
marca das celebrações do 
Ano Novo Lunar e serve 
para promover Xi’an como 
o lugar “ideal e o melhor 
destino turístico interna-
cional” para passar a épo-
ca festiva. 
Este ano, o evento rece-
beu, uma vez mais, mi-
lhões de visitantes. Os di-
versos distritos e conda-
dos da cidade, bem como 
alguns dos resorts turís-
ticos de Xi’an, realizaram 
uma série de actividades 
baseadas nos costumes 
locais, incluindo as já fa-

ladas exposições de lan-
ternas, feiras de templos, 
apresentações de Shehuo, 
óperas de Qinqiang, entre 
outras atracções.
A área cénica da Muralha 
da Cidade de Xi’an decla-
rou, para o evento, que o 
limite de tráfego diário 
seria de 70 mil pessoas 

e, de igual modo, tomou 
medidas temporárias de 
limitação de fluxo quando 
a área começar a exceder 
as 20 mil pessoas. Desde 
a abertura do festival, o 
número de turistas dobrou 
e tornou-se cada vez mais 
difícil adquirir um ingres-
so.
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Autarquia de Viana do Castelo celebra 
centenário de António Manuel Couto Viana
O poeta, encenador e contista, nascido naquela cidade minhota, passou por Macau nos anos de 1980 onde foi quadro do 
Instituto Cultural. A sua poesia já foi traduzida para chinês e a sua obra poética já foi estudada por conhecidos de Macau, como 
José Carlos Seabra Pereira ou Beatriz Basto da Silva. Foi amigo próximo dos consagrados David Mourão-Ferreira e Sebastião 
da Gama. António Manuel Couto Viana chegou a receber o Prémio Camilo Pessanha da Fundação Oriente. Ao PONTO FINAL, o 
arquitecto Carlos Marreiros recorda uma pessoa “alegre” e “bem-disposta”, que deixou marca no território.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM

O 
Município de Viana 
do Castelo deu início, 
na semana passada, 
às comemorações 

do centenário do nascimento 
do poeta, contista, dramatur-
go e ensaísta António Manuel 
Couto Viana, nascido naque-
la cidade minhota em 24 de 
Janeiro de 1923. “Queremos 
materializar um conjunto de 
acções durante este ano para 
continuarmos a projectar uma 
personalidade que marcou a 
arte e a literatura não só de 
Viana, mas também do país e 
até do mundo pela relevância 
que assumiu em alguns espa-
ços, como Macau”, afirmou 
Luís Nobre, edil vianense, 
numa nota de imprensa citada 
pelo município.
Couto Viana integrou os qua-
dros do Instituto Cultural (IC) 
entre 1986 e 1988, tendo exer-
cido as funções de professor no 
território, então administrado 
por Portugal. Colaborou na 
criação de um Conservatório 
de Música, Dança e Teatro e 
ministrou um curso intensivo 
de arte dramática. “Não nos 
podemos esquecer do nosso 
passado, nos nossos melho-
res e de quem nos influenciou 
e continua a influenciar para 
cuidarmos no nosso colectivo 
e António Manuel Couto Viana 
marcou Viana do Castelo e o 
país”, acrescentou o presiden-
te do Município minhoto.
Ao PONTO FINAL, Carlos Mar-
reiros, que foi cenógrafo de 
Couto Viana, recorda um ho-
mem “alegre” e “bem-dis-
posto”. “Fez muito por Macau 
e pela cultura de Macau em 
apenas três anos”, notou o 
arquitecto macaense que, na 
altura, estava na Revista da 
Cultura e havia fundado o Cír-
culo dos Amigos da Cultura de 
Macau. Posteriormente, Mar-
reiros foi presidente do IC, de 
1989 a 1992.
O artista plástico fala ainda 
num homem que “toda a gen-
te gostava” e que também era 
um “sincero apreciador das 
tascas chinesas”. “Gostava 
de uma boa conversa e de rir. 
Era uma pessoa muito alegre e 
pouco introvertida”.
Em Macau, António Manuel 
Couto Viana foi ainda próxi-
mo do padre Manuel Teixei-

mundo da representação, ten-
do sido actor e encenador em 
diversos teatros como o Teatro 
Estúdio do Salitre, o Teatro de 
Ensaio do Teatro Monumental 
e o Teatro do Gerifalto. Parti-
cipou ainda em espectáculos 
infantis e também da Compa-
nhia Nacional de Teatro.
Diplomou-se em Teatro, em 
Veneza, na Itália, como bol-
seiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, corria o ano de 
1966. A sua actividade artística 
mereceu-lhe o Prémio Nacio-
nal António Pinheiro por duas 
vezes e o Prémio da Crítica.
Foi ainda orientador artístico 
da Oficina de Teatro da Uni-

versidade de Coimbra, Mestre 
de Arte de Cena do Teatro Na-
cional de São Carlos e as de co-
laborador da Ópera de Câmara 
do Real Theatro de Queluz. 
Participou ainda em diversas 
séries televisivas e filmes.
A sua estreia literária acon-
teceu em 1948 com o livro de 
poemas “O avestruz lírico”. 
Com David Mourão-Ferrei-
ra e Luiz de Macedo dirigiu as 
folhas de poesia “Távola Re-
donda”, a revista de cultura 
Graal, fazendo ainda parte do 
conselho de redacção da revis-
ta Tempo Presente.
A obra poética de António Ma-
nuel Couto Viana figura em 

POEMA 

DE COUTO VIANA 

E DESENHO 

DE CARLOS 

MARREIROS

ra. Ambos trocaram poemas 
sobre o Natal no antigo jornal 
Gazeta Macaense. O religio-
so “foi determinante para a 
integração e ambientação de 
António Manuel Couto Viana 
a Macau”, conforme escreveu 
o também poeta e profes-
sor António Aresta na revista 
Oriente Ocidente do Instituto 
Internacional de Macau (IIM), 
em 2017.

LÁPIDE E CONFERÊNCIA

Agora, os vianenses prestam 
homenagem a um homem da 
terra com a aposição de lápide 
comemorativa na casa onde 
António Manuel Couto Via-
na nasceu, tendo sido ainda 
promovida, na biblioteca mu-
nicipal, uma conferência evo-
cativa dedicada ao autor, com 
a presença de Artur Anselmo, 
presidente da Academia das 
Ciências de Lisboa. “Come-
moramos 100 anos do seu 
nascimento e parece-me ser 
o momento certo para darmos 
continuidade a um reconheci-
mento que tem sido materia-
lizado no tempo”, notou ainda 
Luís Nobre na ocasião.
Após a sua morte, em 2010, a 

antologias de língua portugue-
sa, e os seus poemas já foram 
traduzidos para castelhano, 
inglês, francês, alemão, rus-
so e chinês. A sua poesia foi 
já estudada por David Mou-
rão-Ferreira, Artur Anselmo, 
Tomaz de Figueiredo, Eduíno 
de Jesus, Rodrigo Emílio, João 
Maia, Franco Nogueira, João 
Bigotte Chorão, José Carlos 
Seabra Pereira, Beatriz Basto 
da Silva, Mário Saraiva e Joa-
quim Manuel Magalhães. 
Foi galardoado com o Prémio 
Antero de Quental por duas 
vezes, o Prémio Luso-Galaico 
Valle-Inclan, o Prémio Na-
cional de Poesia, o Prémio da 
Academia de Ciências, o Pré-
mio de Literatura da Socieda-
de Histórica da Independên-
cia de Portugal e o Prémio Ca-
milo Pessanha da Fundação 
Oriente.
Foi agraciado com a Banda 
da Cruz de Mérito, Grã-Cruz 
da Falange Galega e Grande 
Oficialato da Ordem do In-
fante D. Henrique. Viana do 
Castelo atribuiu-lhe a Meda-
lha de Mérito Cultural e dedi-
cou-lhe, a si e à sua família, 
uma sala na nova biblioteca 
municipal.

Câmara Municipal de Viana do 
Castelo criou o Prémio Escolar 
António Manuel Couto Viana 
que já vai em 12 edições, às 
quais concorreram 544 traba-
lhos, tendo sido agraciados 155 
autores. Os vencedores da 13.ª 
edição, a decorrer este ano lec-
tivo, deverão ser conhecidos a 
8 de Junho, dia em que faleceu 
o escritor, aos 87 anos.
António Manuel Couto Viana 
nasceu em Viana do Castelo a 
24 de Janeiro de 1923 e mor-
reu em Lisboa a 8 de Junho 
de 2010. O autor vianense vi-
veu sempre ligado às artes e 
às letras. Poeta, dramaturgo, 
contista, ensaísta ou autor de 
livros para crianças, entre ou-
tras valências, publicou meia 
centena de livros de poesia e 
cerca de oitenta títulos de ou-
tros géneros literários, com 
relevo para os livros de ensaios 
e memórias.
Quando se mudou para Lisboa, 
aos 23 anos, criou amizades 
duradouras com escritores 
de renome como David Mou-
rão-Ferreira ou Sebastião da 
Gama, entre outros.
Paralelamente à sua vida 
académica e de docente, de-
monstrou sempre interesse no 
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COVID-19: CHINA REGISTA 
6.364 MORTES NUMA SEMANA

A China anunciou ontem que registou 6.364 
mortes por covid-19 entre 20 e 26 de Janei-
ro. As autoridades afirmaram que 289 mortes 
foram causadas directamente pela covid-19 e 
que nos restantes 6.075 óbitos outras condi-
ções subjacentes também desempenharam um 

papel. O número de mortes durante o período 
de sete dias representa uma queda de quase 
50% em relação aos sete dias anteriores, quan-
do foram registados 12.658 óbitos. A última 
actualização das autoridades reporta a quase 
216.000 hospitalizados par covid-19 a nível 
nacional a 26 de Janeiro, dos quais cerca de 
1.894 se encontravam em estado grave. Nas 
últimas semanas foi questionada a veracidade 
dos números da morte na China avançados 

pelas autoridades: a empresa britânica de 
análise do sector da saúde Airfinity estimou 
recentemente que se podia atingir as 36.000 
mortes por dia durante as férias de Ano Novo 
Lunar, quando milhões de chineses viajam por 
todo o país. Durante a semana de feriados fo-
ram registadas 308 milhões de viagens, mais 
23,1% do que no mesmo período em 2022, 
quando os limites de mobilidade estavam em 
vigor durante a política “zero covid”.

Reabertura da fronteira 
com China continental é consolo 
para Hong Kong “deprimida”
Os comboios voltaram, este mês, a circular entre Hong Kong e a província chinesa de 
Guangdong, pondo fim a uma interrupção de quase três anos, que separou famílias e 
deprimiu a economia local.

JOÃO PIMENTA, LUSA
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CHINA CONDENA 
ATAQUES TERRORISTAS 
E PEDE CONTENÇÃO 
SOBRETUDO A ISRAEL

A China condenou ontem “ataques terroristas contra civis” 
em Jerusalém Oriental e manifestou oposição ao “uso 
excessivo da força”, ao mesmo tempo que apelava à 
contenção “de todos os lados e particularmente de Israel”. 
“A prioridade é evitar que a situação se agrave”, disse 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, 
acrescentando que todas as partes devem mostrar “cal-
ma e contenção para evitar que a situação fique fora 
de controlo”. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ex-
pressou “tristeza” pelas recentes “baixas civis” devido à 
escalada da tensão na região e observou que o conflito 
israelo-palestiniano “se perpetua porque a solução de 
dois Estados não foi alcançada e ao povo palestiniano 
foi negada durante muito tempo a legítima aspiração de 
estabelecer um Estado independente”. Pequim apelou 
também a “ações urgentes para criar condições para o 
reinício das conversações israelo-palestinianas” e assegu-
rou que a China “continuará a trabalhar para uma solução 
abrangente, justa e duradoura para a questão palestinia-
na”. Jerusalém Oriental ocupada está em alerta máximo 
depois de ter sido alvo de dois ataques com tiros nas 
últimas horas, que causaram sete mortos e cinco feridos. 
Na quinta-feira, nove palestinianos foram mortos a tiro 
pelas forças israelitas durante os confrontos que eclodiram 
durante uma operação israelita no campo de refugiados de 
Jenin, um foco do movimento das milícias palestinianas 
na Cisjordânia.

GENERAL DOS EUA ALERTA PARA RISCO 
DE GUERRA COM A CHINA EM 2025

Um general dos EUA alertou para o elevado risco de 
guerra com a China em 2025 - muito provavelmente por 
causa de Taiwan - instando as tropas a estarem prontas 
para o combate. “Espero estar enganado. O meu instinto 
é que vamos lutar em 2025”, escreveu o general da Força 
Aérea Michael Minihan numa nota interna, cuja auten-
ticidade foi confirmada esta sexta-feira pelo Pentágono 
à agência de notícias France-Presse (AFP). O Presidente 
chinês, Xi Jinping, “tem uma equipa, um motivo e uma 
oportunidade para 2025”, acrescentou, assegurando que 
as eleições de 2024 em Taiwan darão ao líder chinês uma 
pretexto para agir. A corrida para a Casa Branca, marcada 
para o mesmo ano, oferecerá uma “América distraída” em 
relação à China, explicou. O memorando apela às tropas 
para se prepararem para o combate. Em Agosto, a China 
conduziu exercícios militares junto a Taiwan, numa de-
monstração de força em retaliação a uma visita à ilha da 
então líder da Câmara dos Representantes do Congresso 
dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Pequim tem criticado 
a aproximação nos últimos anos entre as autoridades de 
Taiwan e dos Estados Unidos, que têm fornecido à ilha 
apoio militar há várias décadas.

GOVERNOS LOCAIS CHINESES 
INTENSIFICAM INCENTIVOS 
AO CRESCIMENTO ECONÓMICO

Vários governos regionais em toda a China estão a imple-
mentar novas políticas substanciais para reactivar o cres-
cimento durante o período de férias do Ano Novo Lunar, 
com o objectivo de fornecer um impulso significativo à 
recuperação. Na sexta-feira, o governo da província de 
Liaoning, no nordeste da China, anunciou uma combina-
ção de medidas visando a revitalização do crescimento, 
com apoio financeiro focado em pequenas, médias e micro 
empresas. A directriz refere que a escala de empréstimos 
inclusivos canalizados para pequenas e micro empresas 
deve ser ampliada, refere o Diário do Povo Online. O Ban-
co Popular da China, o banco central do país, forneceu 70 
bilhões de yuans como quotas de reembolso e redesconto 
para pequenas empresas, agricultura e áreas rurais. As 
políticas de prorrogação do reembolso de empréstimos 
inclusivos serão, em princípio, estendidas até 30 de Junho 
deste ano. Um apoio mais forte será também fornecido 
para facilitar e apoiar as empresas que se tornam públi-
cas, referiu o documento. Em 19 de Janeiro, o governo 
provincial de Jiangsu publicou um pacote de directrizes 
políticas no seu site com uma mistura de medidas fiscais 
e financeiras substanciais para estimular o crescimento. 
Especificamente, os impostos sobre propriedade e uso da 
terra para contribuintes locais em sectores como acomo-
dação e alimentação, desporto, entretenimento, transpor-
te, turismo e varejo, bem como contribuintes de pequena 
escala no primeiro semestre, serão isentos.

“
Foram três anos difíceis, mas, fi-
nalmente, posso voltar a respirar”, 
disse à agência Lusa Jerry Tse, um 
empresário de Hong Kong que gere 

uma rede de escolas de dança na China 
continental, ao atravessar de comboio a 
fronteira que liga a região administrativa 
especial da China a Guangdong, na parte 
continental do país asiático. Jerry este-
ve quase três anos sem visitar a família. 
“Sinto-me finalmente livre”, afirmou.
Envolto por uma densa malha urbana, 
intercalada por montanhas e vegetação 
abundante, típica do clima subtropical do 
sudeste da China, o comboio de alta ve-
locidade percorre em cerca de uma hora a 
distância que separa Kowloon Oeste, em 
Hong Kong, e a Estação Sul de Cantão, a 
capital da província de Guangdong.
A primeira paragem após embarcar em 
Hong Kong é a Estação de Futian, na ci-
dade chinesa de Shenzhen. Este percurso, 
feito através de um túnel, leva apenas 14 
minutos a ser percorrido. O bilhete em 
segunda classe custa 66 yuans.
Durante quase três anos, a política chi-
nesa de ‘zero covid’ cavou um fosso pra-
ticamente intransponível entre as duas 
cidades, que incluiu a imposição de qua-
rentena até três semanas a quem entrava 
no continente chinês ou a suspensão de 
documentos de viagem e vistos. Quem 

partia para a China tinha ainda de realizar 
vários testes de ácido nucleico e um teste 
serológico.
A China continua a exigir um teste ne-
gativo para o vírus a quem viaja a partir 
de Hong Kong, mas isso é, agora, apenas 
um “pormenor”, face à lista de exigências 
antes imposta, disse Alexandra Orlova, 
uma russa de 29 anos, cujo destino final 
da viagem é Pequim. “Quando cheguei à 
alfândega e tive apenas de mostrar o pas-
saporte e visto para entrar na China pare-
ceu-me surreal”, descreveu.
As janelas do comboio estavam decora-
das com papel vermelho recortado, um 
artesanato tradicional usado durante o 
Ano Novo Lunar, a principal festa das fa-
mílias chinesas, que se celebrou esta se-
mana. “Vou guardar o bilhete desta via-
gem como uma lembrança”, disse Huang 
Qinqin, um chinês natural da província 
de Guangdong, atestando o significado 
da reabertura da ligação. Até ao encerra-
mento das fronteiras, Huang deslocava-
-se várias vezes por mês a Hong Kong, em 
lazer ou trabalho.
A reabertura da fronteira é vital para a 
economia de Hong Kong, onde o turismo 
representou 4,5% do PIB e gerou 225.000 
postos de trabalho, em 2018, o ano an-
terior aos protestos pró-democracia que 
abalaram a cidade.

Em 2020, o turismo contribuiu com 0,2% 
do PIB do território e, no ano seguinte, 
apenas 0,05%, segundo dados do Executi-
vo local. Nos primeiros 10 meses de 2022, 
a cidade registou apenas 249.000 visitan-
tes oriundos do continente chinês, face a 
mais de 51 milhões em 2018.
Os protestos pró-democracia e a subse-
quente imposição por Pequim da lei de 
segurança nacional, em 2020, transfigu-
raram a região semiautónoma. Hong Kong 
foi devolvido pelo Reino Unido à China 
em 1997, sob a política ‘um país, dois sis-
temas’, que visou garantir autonomia às 
instituições democráticas da cidade, dis-
tinguindo-a da China continental, domi-
nada pelo Partido Comunista Chinês.
A lei resultou na prisão de activistas, ma-
nifestantes e figuras da oposição, acusa-
dos de “actividades subversivas”, “se-
cessão”, “terrorismo” ou “conluio com 
forças estrangeiras”. 
Segundo dados oficiais, mais de 200.000 
residentes abandonaram Hong Kong, nos 
últimos dois anos, na maior queda popu-
lacional desde que os registos começa-
ram, há mais de meio século. “As pessoas 
estão deprimidas”, descreveu um estu-
dante europeu, que frequenta o douto-
ramento em Literatura na Universidade 
Chinesa de Hong Kong. “Sentem-se sem 
esperança face ao futuro”, afirmou.
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LOGÓTIPO CONJUNTO 
ASSINALA 480 ANOS 
DE RELAÇÕES 
ENTRE PORTUGAL E JAPÃO

Portugal e Japão apresentaram um novo logó-
tipo para assinalar as comemorações dos 480 
anos da chegada dos portugueses à ilha nipónica 
de Tanegashima (sul) em 1543. O objectivo é 
“dar expressão aos laços de amizade e respeito 
que constituem a fundação das relações luso-
-nipónicas”, com elementos que fazem parte da 
identidade cultural de Portugal, o azulejo, e do 

Japão, a flor de cerejeira (“sakura”) e compõem 
o número 480, de acordo com um comunicado 
assinado pelo embaixador português em Tó-
quio, Vítor Sereno, e pelo homólogo japonês, 
Ota Makoto. Os três navegadores portugueses 
que naufragaram em Tanegashima, situada no 
arquipélago Osumi, ao sul da ilha de Kyushu, 
no sudoeste do país, “deram início a um intenso 
intercâmbio de ideias, tecnologias e mercadorias 
entre Portugal e o Japão”, acrescentaram. “No 
período de quase cem anos que sucedeu a esse 
primeiro encontro, foram múltiplas as expressões 
científicas e artísticas que resultaram do diálogo 
luso-nipónico e que contribuíram para o enrique-

cimento material e espiritual da Humanidade”, 
lembraram os dois responsáveis. Vários eventos 
culturais e económicos vão assinalar, ao longo 
deste ano, o primeiro contacto entre portugueses 
e japoneses há 480 anos. Em Tanegashima, o 
festival da espingarda “Teppo Matsuri” assinala 
a chegada dos portugueses e da introdução de 
espingardas no país. Apesar de o calendário ainda 
não estar finalizado, estão já previstos, em março, 
o Monstra - Festival de Animação, em Lisboa, 
e em maio e outubro, o festival IberAnime, em 
Lisboa e Porto, respetivamente, de acordo com 
a página da representação diplomática japonesa 
em Portugal.

PARTIDO QUE LIDERA 
COLIGAÇÃO DO GOVERNO 
TAILANDÊS CANDIDATA
VICE-PRIMEIRO-MINISTRO

O partido que lidera a coligação governamental 
tailandesa anunciou que vai nomear o vice-pri-
meiro-ministro, Prawit Wongsuwan, candidato 
nas próximas eleições parlamentares para desafiar 
o seu antigo aliado, o primeiro-ministro, Prayut 
Chan-O-Cha. “Nomeamos unanimemente Prawit 
Wongsuwan como único candidato do nosso par-
tido”, disse Paibul Nititawan, o n.º 2 do Palang 
Pracharath (PPRP), numa conferência de imprensa. 
A constituição de 2017 permite que cada partido 
nomeie até três nomes para o cargo de primeiro-
-ministro. Espera-se uma eleição nacional para re-
novar a Câmara Baixa na Primavera, embora ainda 
não tenha sido anunciada qualquer data. O antigo 
general Prawit, 77 anos, foi primeiro-ministro in-
terino de Agosto a Setembro de 2022, quando 
Prayut foi temporariamente suspenso pelo Tribunal 
Constitucional. Os dois homens, unidos pelas car-
reiras militares, são amigos de longa data. Prayut 
Chan-O-Cha, de 68 anos, que chegou ao poder 
num golpe em 2014 e foi eleito primeiro-ministro 
em 2019, anunciou que seria candidato à reelei-
ção sob a bandeira do recém-formado Ruam Thai 
Srang Chart. A sua popularidade, manchada pela 
difícil recuperação da economia tailandesa após a 
pandemia de covid-19, está a alimentar as espe-
ranças dos opositores, a começar pelo Pheu Thai, 
o principal partido da oposição. Pheu Thai deverá 
nomear como candidata Paetongtarn Shinawatra, 
de 36 anos, filha do ex-primeiro-ministro Thak-
sin Shinawatra, derrubado pelo exército em 2006. 
Paetongtarn Shinawatra, que vive no exílio no Du-
bai para escapar a uma condenação por corrupção, 
continua a animar a vida política tailandesa. Mesmo 
que Pheu Thai ganhasse a maioria dos 500 lugares 
na Câmara Baixa, a constituição do reino dá uma 
vantagem aos candidatos apoiados pelos militares, 
uma vez que os 250 senadores nomeados pelo Go-
verno também votam a favor do primeiro-ministro 
- um ponto contestado pela oposição.

COREIA DO NORTE 
CONDENA ESTADOS UNIDOS 
POR ENVIAR TANQUES

A Coreia do Norte condenou a decisão dos Es-
tados Unidos de fornecer à Ucrânia tanques de 
guerra avançados, dizendo que Washington está a 
intensificar uma “guerra por procuração” destinada 
a destruir Moscovo. Os comentários da irmã do 
líder norte-coreano, Kim Jong-un, divulgados pela 
Agência Central de Notícias Coreana (KCNA, na 
sigla em inglês), surgiram depois de o Presidente 
norte-americano, Joe Biden, ter dito que os Estados 
Unidos iriam enviar 31 tanques M1 Abrams para a 
Ucrânia. A decisão da Casa Branca seguiu o acordo 
da Alemanha em enviar 14 tanques Leopard 2 A6 
dos seus ‘stocks’. Kim Yo Jong disse que a Admi-
nistração Biden estava “a ultrapassar ainda mais a 
linha vermelha” ao enviar os seus principais tanques 
para a Ucrânia e que a decisão reflete uma “inten-
ção sinistra de realizar o seu objetivo hegemónico 
prolongando ainda mais a guerra por procuração 
para destruir a Rússia”. “Os Estados Unidos são o 
mestre do crime que representa uma séria ameaça 
e desafio à segurança estratégica da Rússia e leva 
a situação regional à grave fase actual”, disse. A 
Coreia do Norte culpou os Estados Unidos pela crise 
na Ucrânia, insistindo que a “política hegemónica” 
do Ocidente forçou a Rússia a tomar medidas mili-
tares para proteger os seus interesses de segurança. 
“Não duvido que qualquer equipamento militar de 
que os Estados Unidos e o Ocidente se gabem 
será queimado em pedaços perante o espírito de 
luta indomável e do poder heroico Exército e povo 
russos”, acrescentou, lembrando que a Coreia do 
Norte “ficará na mesma trincheira” com a Rússia. 
A Coreia do Norte é a única nação além da Rússia 
e da Síria a reconhecer a independência de Done-
tsk e Lugansk, duas regiões separatistas apoiadas 
pela Rússia no leste da Ucrânia, e também sugeriu 
planos de enviar trabalhadores para lá para ajudar 
na reconstrução. Aproveitando a guerra como dis-
tração, o Governo de Pyongyang testou mais de 70 
mísseis em 2022, incluindo armas potencialmente 
de capacidade nuclear que se acredita serem ca-
pazes de atingir a Coreia do Sul e o continente 
americano.

Chefe da NATO visita Seul 
e Tóquio para reforçar relações 
com aliados na Ásia
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, vai reunir-se com dirigentes sul-coreanos 
e japoneses em Seul e Tóquio até terça-feira, para reforçar a cooperação com dois aliados 
numa região considerada importante para a segurança euro-atlântica.

estratégica” no documento de 2010.
Já a República Popular da China (RPC) foi in-
cluída pela primeira vez e a NATO conside-
rou que as “ambições e políticas coercivas” 
do regime de Xi Jinping “desafiam os inte-
resses, a segurança e os valores” da Aliança.
A NATO disse que a RPC usa o seu poder eco-
nómico para “criar dependências estraté-
gicas e aumentar a sua influência”, embora 
permanecendo opaca quando à “estratégia, 
intenções e acumulação militar”. Para a 
NATO, Xi e Putin mantêm uma “parceria es-
tratégica” para tentar subverter a ordem in-
ternacional baseada em regras, o que é con-
trário aos interesses da Aliança Atlântica.
O analista de política internacional Mi-
guel Monjardino considerou que a visita de 
Stoltenberg é uma demonstração de como a 
NATO está a tentar adaptar-se ao momento 
histórico actual. “Há um ponto de bifurca-
ção no sistema internacional”, disse Mon-
jardino, referindo que o modelo que está a 
ser posto em causa “tendeu a ser altamente 
favorável” para os aliados ocidentais.
Monjardino ressalvou que momentos de 
bifurcação ocorrem periodicamente na His-
tória, mas são “sempre um sobressalto” e 
criam “perplexidade e incerteza”. Para o 
professor universitário, o período histórico 

que se viveu nos últimos 30-40 anos “está 
a chegar ao fim” e a guerra contra a Ucrânia 
resulta de uma “avaliação de riscos e opor-
tunidades” feita pelo Presidente da Rússia. 
“Esta guerra não aconteceu por acaso. Do 
ponto de vista de Vladimir Putin, esta guer-
ra devia servir para acelerar a transição para 
uma nova configuração do sistema interna-
cional”, disse.
Monjardino apontou que a China também 
pretende uma nova configuração do sis-
tema, que será igualmente o que deseja o 
chamado “Global South”, ou “sul Global”, 
referindo-se a países como a Índia, e os paí-
ses africanos e sul-americanos. “Do ponto 
de vista ideológico, há uma grande conver-
gência de ideias entre Xi Jinping e Vladimir 
Putin”, defendeu.
No momento histórico actual, Monjardi-
no vê a viagem de Stoltenberg à Ásia como 
a NATO a “dar passos para assegurar o seu 
poder e influência em termos internacio-
nais”. “O Japão e a Coreia do Sul, potências 
democráticas, potências industriais, têm 
um papel importante a desempenhar na 
nova configuração internacional e daí, como 
o Conceito Estratégico mostra, a necessida-
de de fortalecer as relações com estes países 
asiáticos”, argumentou. Lusa
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J
ens Stoltenberg, secretário-geral da 
NATO, vai estar reunido com dirigen-
tes sul-coreanos e japoneses, come-
çando a viagem em Seul, onde se reu-

nirá com os ministros dos Negócios Estran-
geiros, Park Jin, e da Defesa Nacional, Lee 
Jong-sup. Segue depois para Tóquio para se 
encontrar com o primeiro-ministro, Fumio 
Kishida, e outros membros do executivo, se-
gundo o programa da visita divulgado pela 
NATO (sigla em inglês da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte).
O Japão é o actual presidente do grupo dos 
países mais industrializados do mundo, o 
G7, em que tem como parceiros seis mem-
bros da NATO – Estados Unidos, Canadá, 
Alemanha, França, Itália e Reino Unido, 
mais a União Europeia (UE).
Nessa qualidade, Kishida realizou recente-
mente uma ronda por capitais do G7 que 
foi considerada positiva na afirmação do 
Japão como parceiro numa região já de si 
em tensão devido à China e à Coreia do 
Norte.
Fonte oficial da NATO disse que a Coreia do 
Sul e o Japão “são dois dos parceiros mais 
próximos da NATO” e que a deslocação de 
Stoltenberg permitirá debater o reforço da 
cooperação. “O novo Conceito Estratégico 
da NATO salienta a importância da região 
Indo-Pacífico para a NATO, dado que os de-
senvolvimentos nessa região podem afetar 
diretamente a segurança Euro-Atlântica”, 
disse a mesma fonte.
O documento foi aprovado pelos 30 mem-
bros da Aliança na cimeira de Madrid, em 
julho do ano passado, em que participa-
ram pela primeira vez os quatro parceiros 
da NATO no Indo-Pacífico: Japão, Coreia do 
Sul, Austrália e Nova Zelândia.
A NATO declarou no documento que “a zona 
Euro-Atlântica está em perigo” e acusou a 
Rússia de violar as normais de princípios 
que permitiam uma “ordem de segurança 
europeia estável e previsível”, ao iniciar a 
guerra contra a Ucrânia em 24 de Fevereiro 
do ano passado.
No novo Conceito Estratégico, a Rússia de 
Vladimir Putin passou a ser “a ameaça mais 
significativa e directa à segurança dos Alia-
dos”, depois de ter figurado como “parceira 
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Djokovic conquista 10.º 
título ao bater Tsitsipas

OPEN DA AUSTRÁLIA

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou ontem o seu 10.º Open 

da Austrália, ao bater na final o grego Stefanos Tsitsipas em três sets, 

igualando os 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal.

Num encontro que dominou claramente, o quinto jogador do mundo 

somou o 10.º triunfo em outras tantas finais em Melbourne, vencendo 

Tsitsipas, 24 anos e quarto da hierarquia, com os parciais de 6-3, 7-6 

(7-4) e 7-6 (7-5), em duas horas e 56 minutos.

Djokovic, 35 anos, igualou assim o recorde de 22 Grand Slams do 

espanhol Rafael Nadal, que era o campeão em título em Melbourne 

e foi eliminado na segunda ronda, e vai regressar na segunda-feira à 

liderança do ranking mundial.

Kazu Miura, prestes a fazer 56 anos, 
assina contrato com a Oliveirense
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Considerado o 
jogador mais 
velho do mundo 
em actividade 
em campeonatos 
profissionais, 
jogou pela 
última vez com 
a camisola da 
selecção nipónica 
precisamente 
contra Macau, em 
2000, num jogo de 
qualificação para 
a Taça Asiática. 
O avançado, que 
começou a carreira 
profissional em 
1986, no Brasil, 
ao serviço do 
Santos, prepara-
se para disputar a 
segunda volta da II 
Liga portuguesa.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-

MACAU.COM

O 
jogador de futebol 
Kazu Miura, de 55 
anos, foi oficiali-
zado como refor-

ço da UD Oliveirense, actual 
11.º classificada da II Liga 
portuguesa. A notícia foi 
avançada pela comunicação 
japonesa, confirmada pelos 
media portugueses, e o jo-
gador foi apresentado este 
fim-de-semana aos adep-
tos oliveirenses.
A título de curiosidade, re-
corde-se que a carreira do 
ponta-de-lança ao serviço 
da Selecção do Japão ter-
minou precisamente contra 
Macau, num jogo do grupo J 
de qualificação para a Taça 
Asiática em 2000, em que os 
nipónicos – orientados pelo 
francês Philippe Troussier – 
venceram na RAEM por 3-0, 

PUB

com Miura a ser substituído 
ao intervalo. Tinha, na altu-
ra, 33 anos. Pela Selecção de 
Macau jogavam Domingos 
Chan, na baliza, mas tam-
bém Daniel, defesa-central 
cabo-verdiano, que defen-
deu as cores da Académi-
ca, Feirense, Felgueiras ou 
Desp. Aves, entre outros, e 
ainda Miguel Heitor, Fran-
cisco Rodrigues ou Joseph 
Tam, numa equipa dirigi-
da pelo japonês Eji Ueda. A 
RAEM terminou o grupo na 
terceira posição, com três 
pontos, conseguindo ape-
nas vencer o Brunei e per-
dendo, para além do Japão, 
com Singapura.
Esta será a terceira pas-
sagem de Kazu Miura pela 
Europa, depois de ter re-
presentado os italianos do 

Genoa, em 1995, e os croa-
tas do Dinamo Zagreb, em 
1999. 
De acordo com o jornal ‘A 
Bola’, Miura esteve há al-
gum tempo em Oliveira de 
Azeméis, onde conheceu as 
instalações do novo clube 
e viu a partida da Taça da 
Liga, diante do Arouca, que 
terminou com vitória arou-
quense, por 3-0, ainda em 
Dezembro. Entretanto, terá 
regressado ao seu país, mas 
já se encontra novamente 
em Portugal, onde já terá 
treinado com a equipa.
Recorde-se que a SAD da UD 
Oliveirense é detida, na sua 
maioria (52,5%), pelo mes-
mo grupo empresarial Ono-
dera, que também detém 
o Yokohama FC, clube com 
o qual o veterano avança-

do nipónico tem contrato. 
Miura vai assinar contrato 
até ao fim da actual tempo-
rada e o facto de falar por-
tuguês pode ajudar na sua 
adaptação ao futebol por-
tuguês.
Apesar de ter nascido no Ja-
pão, Miura foi muito novo 
para o Brasil onde fez for-
mação enquanto futebolista 
no Juventus de São Paulo. 
Tornou-se profissional, aos 
15 anos, ao serviço do San-
tos. Depois, passou pelo 
Palmeiras, Matsubara, CRB, 
XV de Jáu, Coritiba e outra 
vez Santos, antes de rumar 
e fazer carreira no extremo 
Oriente, onde defendeu as 
cores do Tokyo Verdy (oito 
épocas), Kyoto Sanga (duas 
épocas), Vissel Kobe (cinco 
épocas), Yokohama FC (17 
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temporadas) e Suzuka Point 
Getters (uma temporada). 
Em 2006, defendeu as cores 
dos australianos do Sydney 
FC, onde realizou seis parti-
das e marcou dois golos.
Na sua longa carreira, o 
lendário nipónico, que faz 
56 anos a 26 de Fevereiro 
próximo, jogou 91 parti-
das pela selecção do Japão, 
tendo marcado 55 golos. Foi 
presença nas Taças Asiáti-
cas de 1992 e 1996 e da Taça 
das Confederações em 1995. 
Tem ainda em carteira uma 
Kirin Cup, uma Taça Asiáti-
ca – onde foi considerado o 
melhor jogador do torneiro 
– e uma Taça Afro-Asiática 
em Selecções. Conquistou 
uma Liga Croata, duas Ligas 
Japonesas, duas Superta-
ças do Japão, três J.League 
Yamazaki Nabisco Cup e 
uma Emperor’s Cup All-Ja-
pan Tournament.
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Carta do Dia: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta 
Vantajosa.
Amor: Pode receber uma 
proposta inesperada do seu 
par. Dinamize a relação.
Saúde: Inclua frutos secos no 
lanche da manhã e terá mais 
energia.
Dinheiro: Possível entrada 
inesperada de dinheiro. A 
sorte está do seu lado.
Números da Sorte: 4, 17, 25, 
38, 39, 47

TOURO
Carta do Dia: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsi-
dade.
Amor: Aceite o seu par tal 
como ele é, seja mais com-
preensivo.
Saúde: Vai andar mais cabis-
baixo. Faça caminhadas para 
recuperar energias.
Dinheiro: Poderá desenvolver 
um projeto. Cuide dele com a 
maior atenção.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 
24, 28, 37

GÉMEOS
Carta do Dia: 8 de Espadas, 
que significa Crueldade.
Amor: Esqueça o passado de 
uma vez por todas. Abra a 
porta à felicidade.
Saúde: Adie o envelhecimen-
to e ganhe saúde comendo 
abacate.
Dinheiro: No trabalho evite 
fazer aos outros o que não 
gosta que lhe façam a si. 
Números da Sorte: 1, 18, 21, 
24, 32, 43

CARANGUEJO
Carta do Dia: 8 de Ouros, 
que significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para 
ouvir os desejos da sua cara-
-metade. 
Saúde: Possíveis dores nas 
articulações. Tome um suple-
mento vitamínico.
Dinheiro: Pondere fazer uma 
formação. Recicle conheci-
mentos.
Números da Sorte: 9, 18, 19, 
25, 33, 47

LEÃO
Carta do Dia: Valete de Ou-
ros, que significa Reflexão, 
Novidades.
Amor: Alguém próximo pode 
precisar de carinho extra. 
Seja atencioso.
Saúde: Tendência para dores 
de cabeça. É conveniente que 
descanse mais.
Dinheiro: Possíveis novidades 
no campo material. Tudo 
correrá pelo melhor.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 
23, 27, 42 

VIRGEM 
Carta do Dia: A Imperatriz, 
que significa Realização. 
Amor: Avalie se a sua relação 
está a fazê-lo feliz. Nunca 
desista dos seus sonhos.
Saúde: Agasalhe-se melhor 
para não se constipar.
Dinheiro: Dê o seu melhor, 
irá sentir-se realizado. Siga 
sempre a sua intuição. 
Números da Sorte: 9, 18, 23, 
27, 29, 47

BALANÇA  
Carta do Dia: A Morte, que 
significa Renovação. 
Amor: Desafie o seu parceiro 
para um programa romântico 
em casa. Renove o amor.
Saúde: Cultive energias posi-
tivas! Oiça música com maior 
frequência.
Dinheiro: É provável que 
receba dinheiro com o qual 
não contava. Amealhe.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 
29, 36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de 
Vida. 
Amor: Uma transformação 
positiva na sua vida amo-
rosa está para breve. Seja 
paciente.
Saúde: Controle a ingestão 
de sal ou terá problemas de 
tensão alta.
Dinheiro: É possível que lhe 
façam uma nova proposta. 
Poderá mudar de vida.
Números da Sorte: 3, 8, 21, 
29, 42, 45

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: É provável que dis-
corde da opinião de alguém 
próximo. Calma!
Saúde: Se quer perder alguns 
quilos faça exercício físico 30 
minutos por dia, todos os dias 
da semana.
Dinheiro: Possível novidade 
no campo material. Os seus 
projetos correrão bem.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 
19, 34, 37

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Rei de Paus, 
que significa Força, Coragem 
e Justiça.
Amor: Seja criativo e sur-
preenda a sua cara-metade. 
Fortaleça o amor!
Saúde: Mantenha-se hidra-
tado. Beba 1,5 litros de água 
por dia.
Dinheiro: Poderá ter de re-
solver um problema com um 
vizinho.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 
25, 37, 42

AQUÁRIO
Carta do Dia: 4 de Copas, 
que significa Desgosto.
Amor: Evite discutir por tudo 
e por nada. Afaste um possí-
vel desgosto.
Saúde: Tendência para dores 
de estômago. Beba chá de 
erva-doce.
Dinheiro: Vigie as poupanças 
para não perder dinheiro. 
Números da Sorte: 7, 11, 26, 
28, 39, 47

PEIXES
Carta do Dia: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade.
Amor: Para uma relação ser 
equilibrada há que dar e re-
ceber. Diga ao seu par que 
sente falta de atenção. Seja 
feliz.
Saúde: É essencial que des-
contraia. Enervar-se não leva 
a lado nenhum. 
Dinheiro: Conte com a reali-
zação de um desejo no plano 
material.  
Números da Sorte: 2, 3, 17, 
19, 25, 49

VIAGEM DE PERCEPÇÕES
TeamLab SuperNature 
Macau é um mundo único 
e massivo composto por 
obras pioneiras de arte 
colectiva, visando explorar 
novas percepções do mundo 
e a continuidade entre o ser 
humano e a natureza. No 
Venetian, os visitantes terão 
a oportunidade de realizar 
esta experiência interactiva 
de imersão corporal centrada 
em torno de um grupo 
de obras que esbatem as 
fronteiras entre o corpo 
humano e a arte. Representa 
ainda uma nova geração 
de arte onde os visitantes 
podem mudar a natureza das 
obras em tempo real e afectar 
directamente os resultados 
através de uma interacção 
sinérgica.

“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

LO HIO IENG EM EXPOSIÇÃO 
NAS CASAS DA TAIPA
Uma exposição de obras da artista Lo Hio Ieng, vencedora 
do grande prémio do júri da exposição colectiva dos 
artistas de Macau, está patente na Casa de Nostalgia das 
Casas da Taipa. Esta exposição apresenta um total de 
cinco obras produzidas pela artista, incluindo as suas 
criações gráficas, trabalhos audiovisuais e animações. 
Será também exibido um espaço de experiência imersiva 
meticulosamente construído pela artista. A exposição 
contém conotações filosóficas e parte de um autoexame 
e desconstrução interna e observa a relação entre o eu e 
o espaço a partir da perspectiva dos outros. A mostra fica 
nas Casas da Taipa até 5 de Março de 2023.

“PRELÚDIO DO ESTILO 
MODERNO DE MACAU” 
NO MUSEU DE ARTE
Está patente no Museu de Arte de Macau a 
exposição “Prelúdio do Estilo Moderno de 
Macau”, que mostra mais de 150 obras criadas 
por 60 artistas. O seu objectivo é traçar os 
percursos na pintura ocidental de artistas de 
Macau ou com importantes ligações a Macau, 
desde o início do século XX até 1986. A maior 
parte das peças expostas pertence às colecções do 
MAM, enquanto outras foram emprestadas por 
coleccionadores e pintores, com predominância 
de óleos, complementados por aguarelas, esboços 
e até esculturas, nas mais variadas formas e 
estilos. A exposição está disponível no MAM até 
Maio de 2023.

“VIAGENS” 
DE ANDRÉ CARRILHO 
VOLTAM A MACAU
O ilustrador português André Carrilho está 
de volta a Macau para expor na galeria Taipa 
Village Living Space. Serão apresentadas 20 
imagens originalmente pintadas a aguarela 
em Macau, Hong Kong, Nova Iorque, Paris, 
Porto e Óbidos. A mostra fica patente até ao 
dia 3 de Fevereiro de 2023. 

EXPOSIÇÃO DAS ARTES DE SOMBRAS 
E MARIONETES DAS PROVÍNCIAS 
DE SHAANXI E SICHUAN 
NA GALERIA TAP SEAC
A exposição “Brilho Reflectido - Exposição das Artes de Sombras e 
Marionetes das Províncias de Shaanxi e Sichuan” vai mostrar mais de 
200 peças/conjuntos de teatro de sombras e marionetas selecionados 
das províncias de Shaanxi e Sichuan. Além disso, a exposição também 
exibe ferramentas de artesanato relevantes, materiais de construção e 
instrumentos e adereços performativos. Esta mostra está patente na Galeria 
do Tap Seac até 6 de Fevereiro de 2023.
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TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi 
(Diferido)

14:30  RTPi Directo
17:30  Fina Estampa 

(Repetição)
18:15  Visita Selvagem 

ao Zoo de San 
Diego

19:00  A Impostora
20:00  Telejornal
20:45  Dormir na 

Natureza
21:40  Fina Estampa
22:30  TDM News
23:05  Jackie: A 

História de Duas 
Irmãs

23:50  Telejornal 
(Repetição)

00:35  TDM News 
(Repetição)

01:10  RTPi Directo
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TDM Canal Macau

/ cinema
UA GALAXY CINEMA

A Man Called OTTO
13h15; 16h50; 17h

Say I Do To Me
13h20; 17h55

A Guilty Conscience
11h40; 14h10; 16h20; 16h40; 19h; 19h15; 

20h55; 21h40; 21h50

Everything Under Control
12h; 14h; 20h

THE FIRST SLAM DUNK
14h15; 15h35; 19h20; 20h; 20h05; 21h40; 

22h25

Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar 
Concert
11h45; 15h30

Better Man
11h30

Paws Of Fury
16h05

Sakra
11h35

TDM Entretenimento

09:59  Open
10:00  Sing For Your Dream
11:20  Guardians of the Ancient Oath
12:10  Hundred Family Surnames
13:30  FuXingLuShang
14:00  Repeat of Good Morning Macau
14:30  TDM Focus
14:31  Matinee Theatre: Beyond 

(Repeat)
15:20  Starbeat Toronto Spring Festival 

Gala 2023
18:00  EP Squad
18:25  SAI SHANG FUNG YUN JI
20:00  Medicinal Plants in China
20:50  Património Cultural Intangível 

De Macau
21:00  Mother of Mine
21:50  Love Sichuan
22:00  Child In The Wild
22:55  Mr. Wu’s Tale of Collectibles
23:00  Tara Oceans
00:01  Mother of Mine
00:50  The Past Decade
01:00  Close

TDM Desporto

09:59  Open
10:00  Malaysia Open 2022 : Mixed’s Double - Semi Finals
11:25  Malaysia Open 2022 : Women’s Single - Semi Finals
12:10  2022 Asian Le Mans Series Highlights
13:00  Sport News
13:15  UEFA Europa League 2022/2023 : Arsenal vs Bodo/

Glimt (Repeat)
15:02  Sports Memory 4
15:10  Malaysia Open 2022 : Women’s Double - Semi Finals
16:05  Malaysia Open 2022 : Women’s Single - Semi Finals
17:20  Malaysia Open 2022 : Men’s Double - Semi Finals
18:05  UEFA Europa League 2022/2023 : Roma vs Real Betis 

(Repeat)
20:00  Global Sports
20:50  Sport News
21:00  La Liga 2022/2023 : Girona vs Barcelona (Repeat)
22:50  Sport News
23:00  La Liga 2022/2023 : Real Madrid vs Real Sociedad 

(Repeat)
01:00  Close

A IMPOSTORA – 19H

Para Onde vão os Guarda-Chuvas
AFONSO CRUZ
Alfaguara • 2013 

O pano de fundo deste romance é um 
Oriente efabulado, baseado no que 
pensamos ter sido o seu passado e 
acreditamos ser o seu presente, com 
tudo o que esse Oriente tem de mágico, 
de diferente e de perverso.
Conta a história de um homem que 
ambiciona ser invisível, de uma criança 
que gostaria de voar como um avião, 
de uma mulher que quer casar com um 
homem de olhos azuis, de um poeta 
profundamente mudo, de um general 
russo que é uma espécie de galo de luta, 
de uma mulher cujos cabelos fogem de 
uma gaiola, de um indiano apaixonado e 
de um rapaz que tem o universo inteiro 
dentro da boca.
Um magnífico romance que abre com 
uma história ilustrada para crianças 
que já não acreditam no Pai Natal e se 
desdobra numa sublime tapeçaria de 
vidas, tecida com os fios e as cores das 
coisas que encontramos, perdemos e 
esperamos reencontrar.

Verso e Prosa
MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO
Assírio & Alvim • 2012

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o Ensino 
Secundário como sugestão de leitura.
«Neste volume se reúnem os livros 
de Mário de Sá-Carneiro, por ele 
publicados, Princípio, de 1912, Dispersão 
e A Confissão de Lúcio, ambos de 1913, e 
ainda Céu em Fogo, de 1915. Acrescenta-
se o livro Indícios de Oiro, datado de 1915 
e publicado postumamente em 1937 pela 
editora da revista presença, e juntam-
se ainda vários poemas e textos soltos, 
publicados dispersamente ou enviados 
em cartas a Fernando Pessoa—tal como 
em notas finais se esclarece.
Fica, assim, composto um conjunto 
coerente de textos que integra o que 
de mais marcante escreve, em verso 
e prosa, um autor capital da nossa 
modernidade.
Não se inclui a escrita anterior a 1910, 
sobretudo a juvenília poética e os 
primeiros contos, e que representa a 
fase de construção de uma voz que só 
a partir de Princípio se constitui em 
toda a singularidade. Também não se 
incluem as peças de teatro que escreveu 
e chegaram até nós, e cujo interesse é 
apenas acessório relativamente à sua 
obra poética e narrativa. E, finalmente, 
também ficam de fora as cartas, que 
têm, sobretudo as que enviou de Paris 
a Fernando Pessoa, uma enorme 
importância literária e testemunhal, 
mas que formam um vasto conjunto à 
parte.»

M3GAN
16h45; 18h

Operation Fortune: Ruse de guerre
18h45

Avatar: The Way Of Water
16h

The Sparring Partner
22h05

CINETEATRO MACAU

A Guilty Conscience
14h15; 19h; 21h30

THE FIRST SLAM DUNK
16h45; 21h30

Everything Under Control
14h30; 19h30; 21h30

Pinkfong Sing-Along Movie 2: 
Wonderstar Concert
16h30

A Man Called OTTO
14h30; 16h45; 19h15
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TRUMP ABRE CAMPANHA PARA 2024 
COM PROMESSA DE QUE BIDEN NÃO 
SERÁ REELEITO

O ex-presidente norte-americano Donald Trump lançou a sua 
campanha eleitoral para as presidenciais de 2024, prometendo 
que o atual chefe de Estado, Joe Biden, não conseguirá mais 
quatro anos de Governo. “Esta campanha é sobre o futuro, 
sobre problemas. Joe Biden pôs os Estados Unidos da América 
(EUA) no caminho rápido para a ruína e para a destruição e 
vamos garantir que não consegue mais quatro anos”, afirmou 
Trump em Colúmbia, no estado da Carolina do Sul, cerca de 
dois meses e meio após ter anunciado a sua recandidatura 
à Casa Branca. “Precisamos de um líder que se levante pela 
América”, disse, sendo aplaudido por apoiantes. Depois de 
uma paragem no estado de New Hampshire, onde afirmou 
estar “mais comprometido” do que nunca em reconquistar a 
Casa Branca, Trump seguiu para a Carolina do Sul, fazendo 
assim duas aparições em estados importantes de votação 
antecipada. Em New Hampshire, o Republicano, que disse 
estar “mais furioso do que nunca”, promoveu a sua agenda 
de campanha, onde se inclui as questões de imigração e cri-
me que afectam o país, e disse que as suas políticas seriam 
opostas às de Joe Biden. Na Carolina do Sul, saltando de um 
assunto para outro, Trump voltou a reforçar as mesmas ques-
tões, advogando que, sob a sua Presidência, os Estados Unidos 
tiveram “a fronteira mais forte na história”, com “quilómetros 
e quilómetros de muro construídos” mas, “agora, o tráfico de 
droga está dez vezes maior do que há dois anos”. Embora 
Trump continue a ser o único candidato presidencial declarado 
em 2024, os possíveis adversários Republicanos, incluindo o 
governador da Florida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente 
Mike Pence e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki 
Haley, que foi embaixadora de Trump nas Nações Unidas, 
só devem iniciar as suas campanhas nos próximos meses.
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Farmacêutica portuguesa quer lançar na Europa 
molécula chinesa para Parkinson
A farmacêutica portuguesa Tecnophage 
quer lançar na Europa este ano um su-
plemento com resultados “muito promis-
sores” na doença de Parkinson, baseado 
numa investigação da Universidade de 
Macau sobre uma fruta usada na medici-
na tradicional chinesa. O director execu-
tivo da Tecnophage, Miguel Garcia, disse 
à Lusa que a empresa de biotecnologia 
está “nos últimos passos” dos ensaios 
de toxicidade da molécula, que devem 
estar concluídos “no primeiro trimestre”. 
A farmacêutica está já a “desenvolver 
um dossier para poder avançar do ponto 
de vista regulamentar” para o registo 
como suplemento alimentar “na Euro-
pa e depois talvez nos Estados Unidos”, 
explicou Garcia. O empresário sublinhou 
que os resultados dos ensaios de eficá-
cia da molécula, feitos em animais, no 
laboratório do professor da Universidade 
de Macau Simon Lee Ming Yuen, “são 
muito promissores”.
Os testes revelaram que pode reduzir 
a perda de memória e de controlo dos 
movimentos, sintomas da “degeneração 
neurocognitiva” causada não apenas pela 
doença de Parkinson, mas também pela 
doença de Alzheimer, disse Simon Lee. 
O investigador chinês explicou que a op-
ção por um suplemento alimentar permi-
te que o produto “esteja mais cedo nas 
prateleiras dos supermercados e possa 
tornar-se mais conhecido”. Miguel Garcia 
garantiu que o objectivo final da Tec-
nophage é lançar um medicamento, mas 
lembrou que o processo de aprovação 

exige “uma série de ensaios clínicos” e 
por isso “demora muito mais anos e mui-
to dinheiro gasto”. A molécula foi isola-
da a partir da “alpinia oxyphylla”, uma 
pequena fruta semelhante ao gengibre, 
que é usada “não apenas na medicina 
tradicional chinesa, mas também, sobre-
tudo no sul, em Guangdong, como parte 
de terapia alimentar”, disse Simon Lee. 
O investigador defendeu que a aposta 
no método ocidental de isolar moléculas 
químicas e registá-las para atrair inves-
timento é a forma de levar “os tesouros 
da sabedoria tradicional” a um público 
mais vasto. Ainda assim, Lee admitiu 
que o método é “por vezes muito polé-
mico” e alvo de fortes críticas por parte 
de praticantes da medicina tradicional 
chinesa, sobretudo porque “moléculas 
isoladas nem sempre funcionam”. O es-
pecialista deu como exemplo os doentes 
com o VIH, tratados com um ‘cocktail’ 
de medicamentos antirretrovirais, e a 
malária, cujo tratamento, descoberto 
pela cientista chinesa Prémio Nobel da 
Medicina em 2015 Tu Youyou, baseia-se 
na planta artemísia. No entanto, Miguel 
Garcia acredita no potencial de “extrair 
moléculas isoladas” de produtos da me-
dicina tradicional chinesa “para depois 
fazer o caminho tradicional” até à apro-
vação farmacêutica no ocidente. A Tech-
nophage tem desde 2014 um acordo de 
colaboração com o laboratório de Simon 
Lee na Universidade de Macau e Miguel 
Garcia continua “a achar que tem muito 
potencial para futuras sinergias”.


