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Autoridades reforçam aposta no turismo
com regresso de excursões e mais rotas aéreas

Como forma de impulsionar o turismo, e com o fim das restrições relacionadas com a pandemia, o Governo Central deu luz verde ao regresso das 
excursões organizadas com destino a Macau já a partir de hoje. As autoridades estão ainda a preparar medidas para explorar novos mercados, a 
começar por um ‘roadshow’ no Sudeste Asiático. Várias ligações aéreas internacionais entre Macau e países do sudeste asiático serão retomadas 
brevemente, tendo mais companhias de transporte aéreo recebido aprovação para operar rotas com destino e partida da RAEM. • P. 5 e 6

PROMETIDA MAIOR 
COOPERAÇÃO 
ENTRE MACAU 
E GUANGDONG

O Chefe do Executivo foi a Cantão na 
passada sexta-feira e encontrou-se com 
autoridades da província de Guangdong. 
Após o encontro, os intervenientes 
afirmaram que a cooperação bilateral 
entre as duas regiões deve ser 
aprofundada e expandida em diversas 
vertentes, impulsionando a construção da 
Zona de Cooperação Aprofundada entre 
Guangdong e Macau em Hengqin. • P. 3

IC ESTUDA POSSIBILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO REGULAR 
DA ALMEIDA RIBEIRO 
COMO ZONA PEDONAL

O Instituto Cultural (IC) estipulou um 
orçamento de 2,6 milhões de patacas 
para o projecto piloto de zona pedonal 
na Avenida de Almeida Ribeiro, que se 
realizou nos passados dois fins-de-
semana. Apesar de ainda não ter feito 
uma revisão do resultado, e dado o 
sucesso da iniciativa, o IC admite estudar 
a possibilidade de tornar a iniciativa 
regular no território. • P. 9

Grande Prémio alargado 
para celebrar 

70.º aniversário • Última

MAIOR JULGAMENTO 
AO ABRIGO DA LEI DA 
SEGURANÇA NACIONAL 
ARRANCA HOJE EM HK

O julgamento de algumas das 
mais proeminentes figuras pró-
democracia de Hong Kong começa 
esta segunda-feira, no maior 
processo judicial até à data, ao 
abrigo da Lei de Segurança Nacional. 
As audiências deverão durar quatro 
meses e os 47 acusados enfrentam 
sentenças que podem ir até à prisão 
perpétua. • P. 10
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“O Ano do Tigre (2022) foi realmente difícil para 
todos. Com a mudança para o Ano do Coelho a 22 
de Janeiro de 2023, tudo parece ter melhorado. 
O levantamento das medidas de prevenção 
e controlo da pandemia por parte da China 
continental e a retoma da circulação entre Macau 
e Hong Kong, permitiram um grande afluxo de 
turistas a Macau nas últimas semanas. Além disso, 
o Governo da RAEM instituiu vários benefícios 
para incrementar o turismo local, e mesmo que 
ainda se sinta a falta de turistas estrangeiros, 
os locais emblemáticos de Macau voltaram a ter 
o movimento que tinham antes da pandemia e 
o mercado local já está a prosperar novamente. 
No entanto, apesar do actual movimento na 
cidade, é preciso ponderar os danos causados à 
economia durante os últimos três anos, altura 
em que a luta contra a pandemia fez parte da vida 
diária dos habitantes da cidade; mas também 
devemos pensar na dor daqueles que perderam os 
seus entes queridos devido à Covid-19 quando o 
Governo da RAEM decidiu de um dia para o outro 
ajustar as políticas de prevenção epidémicas. 
E depois do Ano do Tigre comedor de homens, 
o que se segue? Será que vamos ter um coelho 
adorável ou apenas um tigre com uma máscara de 
coelhinho?”

PAUL CHAN WAI CHI
Antigo deputado à Assembleia Legislativa
HOJE MACAU

“Existe o risco de a crise da Covid-19 ter 
intensificado a motivação para poupar, uma vez 
que as famílias concluem que pelo menos parte 
das perdas de rendimento de 2020-22 se revela 
permanente. O inquérito do quarto trimestre 
do ano passado do banco central mostrou que a 
confiança no rendimento caiu para um nível baixo. 
Na sua reunião de Dezembro, os funcionários 
comprometeram-se a “aumentar o rendimento 
dos residentes urbanos e rurais através de 
múltiplos canais”. Isto parece promissor, pelo 
que talvez um afastamento da forma tradicional 
de fazer as coisas esteja em curso, com alguma 
grandeza para os agregados familiares em fase de 
arranque.
Mas até agora, não tem havido qualquer 
seguimento. Sem ela, a China corre o risco de ficar 
com cicatrizes económicas reais devido à crise da 
Covid-19”.

PAUL CAVEY
Economista
SOUTH CHINA MORNING POST

“O contraste abissal entre a gravidade das 
questões que ameaçam o nosso presente-
futuro (na paz e na guerra, no ambiente, clima, 
segurança alimentar, emergência de tecnologias 
fora de controlo...) e a vacuidade do registo de 
divertissment em que decorre grande parte da 
trama política, é confirmada pela assimetria 
profunda entre o poder aparente do palco político 
e o poder real - opaco, blindado e planetário -- do 
complexo económico-financeiro, que destapa o 
seu véu em raros momentos, como é o caso dos 
Encontros de Davos”.

VIRIATO SOROMENHO-MARQUES
Professor universitário
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PONTO 
DE CITAÇÃO

GUERRA E POBREZA. Uma favela na zona hoteleira de Juba, Sul do Sudão. O Papa Francisco está numa visita de três dias ao Sul do Sudão para promover 

a paz e a reconciliação no país mais jovem do mundo, devastado pelas cicatrizes da guerra civil e da pobreza extrema. CIRO FUSCO/EPA

“Cumprindo a tradição e todos os atavismos 
burocráticos, foi dado a conhecer o Relatório do 
Ano Judiciário 2021/2022 dos Tribunais da RAEM. 
Tirando a estatística, cada vez mais irrelevante, 
não porque não seja necessária, mas porque 
está cada vez mais distorcida, quer pelo mau 
desempenho de alguns protagonistas ao nível 
de base – o aumento ou diminuição do número 
de processos em todas as instâncias é cada vez 
mais marcado pela má e tardia justiça, que ora 
demove os interessados de a ela recorrerem, ora 
aumentam o número de recursos destinados a 
corrigir a “asneira” –, quer pelo seu custo e falta 
de utilidade em tempo útil, aquilo que há de 
interessante no documento é ver o que se escreve 
sobre o uso das línguas oficiais nos tribunais.
No Tribunal Judicial de Base (TJB) foi de 
92,6% (8333) o número de decisões proferidas 
exclusivamente em chinês, e de apenas 0,48% 
(43) o de decisões nas duas línguas. Globalmente, 
desceu significativamente o número de decisões 
proferidas em chinês (menos 1564) e em 
português (menos 152). No Juízo de Instrução 
Criminal (JIC) a utilização da língua chinesa 
foi superior a mais de 90%. Relativamente ao 
Tribunal Administrativo (TA) ficámos na mesma. 
Alguém ter-se-á esquecido de fazer a revisão e 
mistura-se o que diz respeito ao TA com o JIC 
sem que se perceba de que estão a falar, pelo 

que não há números (cfr. páginas 38, 39 e 40). 
No Tribunal de Segunda Instância (TSI) verifica-
se que 62,15% dos acórdãos foram redigidos em 
chinês. Em matéria criminal houve 468 acórdãos 
exclusivamente em língua chinesa (85,56%).
Já quanto ao Tribunal de Última Instância (TUI) 
fica-se sem perceber a estatística. Referir que 
63 acórdãos, representando 50,4% do total 
foram redigidos nas duas línguas ou apenas 
em chinês não contribui para se saber quantos 
é que foram relatados apenas em chinês. Em 
português sabemos que foram 62, o que dá 
49,6%. Apesar de tudo, nada mau no que ao 
TUI concerne.
Perante este cenário, e ciente do que se vai 
passando, diria que é nas instâncias inferiores 
que as coisas continuam muito mal em matéria 
de utilização da língua portuguesa e de respeito 
pelos direitos das partes.
Basta ver quantas decisões exclusivamente em 
chinês são notificadas a partes e mandatários 
que só dominam o português, algumas com 
centenas de páginas e com prazos de recurso 
muito curtos para a extensão e volume dos 
processos, mesmo em situações em que ambas 
ou a maioria das partes e os seus mandatários 
não dominam o chinês, para se perceber o 
desequilíbrio existente, o que torna mais difícil, 
morosa e dispendiosa a realização da justiça. 
Mal se compreende que assim seja quando se 
exige aos magistrados que dominem as duas 
línguas oficiais para acederem à profissão. Se 
estes e os tribunais não têm meios é preciso 
que lhes sejam facultados, até porque não é 
minimamente razoável que num Estado de 
direito, se é que como tal ainda nos devemos 
ver e queremos que nos vejam, se recusem 
simples extensões de prazo à defesa para efeitos 
de tradução de peças processuais notificadas 
a mandatários que não dominam a língua em 

que são notificados, qualquer que ela seja, num 
sistema em que são cada vez menos os que 
sabem onde acaba a morosidade e começa a 
pressa, e vice-versa. 
É incompreensível que numa região como 
Macau, com os meios disponíveis, os residentes 
continuem a ter uma justiça tão lenta, distante e 
desligada, muitas vezes tanto da realidade como 
do direito, exigindo-se mais responsabilidade 
social às concessionárias do jogo do que se exige 
de respeito pela justiça e pelas línguas oficiais ao 
Governo, aos tribunais e aos seus protagonistas.”

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

“Só devemos falar daquilo que nos preocupa. 
Marcelo Rebelo de Sousa não está preocupado 
com os professores.
Há poucos dias, deixou escapar um pequeno 
pontapé na semântica, mas percebe-se o que 
quis dizer. O Presidente afirmou que a “simpatia 
da opinião pública pode virar-se contra os 
professores”.
Curiosamente, Marcelo é especialista em ser 
simpático contra outros, parecendo que está a 
ser simpático com outros. Sobre os problemas 
dos professores não tem uma palavra que não 
seja muito redondinha ou muito previsível.
O que Marcelo quis dizer, na verdade, é que 
os professores poderão perder a simpatia da 
opinião pública.
Há muitos sítios onde enfiar simpatias 
desnecessárias.”

ANTÓNIO FERNANDO NABAIS
Aventar
https://aventar.eu/

ESCRITO 
NA REDE
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Chefe do Executivo promete maior 
cooperação com província de Guangdong
Ho Iat Seng esteve na passada sexta-feira em Cantão, onde se reuniu com as autoridades da província 
de Guangdong. Entre elogios e agradecimentos de parte a parte, os responsáveis prometeram que 
as relações entre Macau e Guangdong vão ser aprofundadas em diversas vertentes, impulsionando a 
construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.

G
C
S

REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA 
POR MEIO ELECTRÓNICO 
COM ADESÃO SUPERIOR A 80%

A Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP) revelou, na passada sexta-feira, em 
nota de imprensa, que face à evolução da situação 
pandémica causada pelo SARS-CoV-2, até ao dia 

1 de Fevereiro, entre os mais de 148 mil benefi-
ciários que efectuaram a prova de vida relativa 
ao ano corrente, mais de 124 mil concluíram as 
formalidades por meio electrónico (através da Con-
ta Única e dos quiosques de auto-atendimento), 
representando 84% do número total. Recorde-se 
que o Governo da RAEM apelou à população que 
entregasse a prova de vida exigida pelo Fundo de 
Segurança Social (FSS), Instituto de Acção Social 

e Fundo de Pensões referente ao ano de 2023, 
através da “Conta Única de Macau”, dispensando 
a deslocação pessoal ao balcão de atendimento ou 
aos quiosques de auto-atendimento, a fim de re-
duzir a aglomeração de pessoas. Dos beneficiários 
que concluíram por meio electrónico, mais de 84 
mil efectuaram a sua prova de vida através da Con-
ta Única, representando cerca de 70% do número 
total de efectuação por meio electrónico, com um 

aumento significativo de 46% face aos 57 mil be-
neficiários no período homólogo do ano passado. 
De acordo com os dados, o serviço de prova de 
vida através da Conta Única já conta, actualmente, 
com a adesão e o uso generalizado por parte da 
população, reflectindo um maior reconhecimento 
e aceitação por parte dos cidadãos, do tratamento 
dos serviços electrónicos disponibilizados na Conta 
Única de Macau.

O 
Chefe do Execu-
tivo foi a Can-
tão na passada 
sexta-feira e 

encontrou-se com Huang 
Kunming, secretário do Co-
mité Provincial de Guang-
dong do Partido Comunis-
ta da China (PCC), e Wang 
Weizhong, governador da 
Província de Guangdong. 
Após o encontro, os inter-
venientes afirmaram que a 
cooperação bilateral entre 
as duas regiões deve ser 
aprofundada e expandida, 
indica um comunicado do 
Governo.
Esta cooperação deverá ser 
feita em diversas vertentes, 
“promovendo, em conjun-
to e com alta qualidade, a 
construção da Grande Baía, 
Guangdong, Hong Kong e 
Macau, impulsionando de 
forma precisa e pragmáti-
ca a construção da Zona de 
Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Ma-
cau em Hengqin”, lê-se na 
nota.
No encontro, Ho Iat Seng 
começou por agradecer 
às autoridades do inte-
rior “pelo apoio envidado 
à RAEM, especialmente na 
prevenção e controlo da 
pandemia e na garantia do 
abastecimento de recursos 
durante o período da pan-
demia”. O Chefe do Exe-
cutivo disse mesmo que, 
“com o forte apoio do Go-
verno Central, Macau be-
neficiou não só de uma série 
de políticas, como também 
do regresso à normalidade 
na passagem fronteiriça, o 
que impulsiona a recupera-
ção gradual da economia e 
do turismo local numa evo-
lução notória visível”.
O Chefe do Executivo tam-
bém destacou a impor-
tância da cooperação com 
Guangdong e assinalou 
que, no último ano, foi 
mantida uma colaboração 
estreita. Em 2023, o Chefe 
do Executivo promete que 
Macau “continuará a man-
ter uma boa comunicação e 
colaboração, com base na 
relação de cooperação exis-
tente, na articulação de re-
gulamentos e mecanismos, 
no reforço de forma preci-
sa de gestão separada e do 
bem-estar da população, 
por forma a acelerar a im-
plementação das políticas 

do Governo Central, lutar 
em conjunto para alcançar 
mais políticas de apoio e 
impulsionar eficazmente a 
construção da Zona de Coo-
peração”.
Por sua vez, o secretário 
Huang Kunming, em nome 
do Comité Provincial de 
Guangdong do PCC e do 
governo provincial, deu as 
boas vindas à delegação, 
e também ele agradeceu o 
apoio que Macau prestou 
no desenvolvimento eco-
nómico e social de Guang-
dong, assim como congra-
tulou os resultados alcan-
çados em diversas áreas, 
por parte do Governo da 
RAEM, sob a liderança do 
Chefe do Executivo.
Huang Kunming apontou 
ainda que, “através de uma 
colaboração estreita e es-
forço mútuo, Guangdong 
e Macau conseguiram ob-
ter resultados frutíferos 
na prevenção e controlo 
da pandemia, construção 

de infra-estruturas, e coo-
peração nas áreas da ciên-
cia e tecnologia, economia 
e comércio, sociedade e 
bem-estar da população, 
especialmente na Zona de 
Cooperação que regista um 
bom começo e desenvolvi-
mento”.
O responsável lembrou 
ainda o espírito de XX Con-
gresso Nacional, indicando 
que a sua aplicação alcan-
çou “um momento crucial 
no impulso da construção 
da Zona de Cooperação, 
trazendo novas oportuni-
dades à cooperação prag-
mática entre Guangdong e 
Macau”. Huang Kunming 
adiantou ainda que Guang-
dong planeia incrementar 
uma nova fase no acele-
ramento da construção da 
Zona de Cooperação, atra-
vés do reforço contínuo de 
cooperação nas áreas de 
ciência e tecnologia, finan-
ças, comunicação, explora-
ção de mercados exteriores, 

desenvolvimento da Zona 
de Cooperação para que 
seja aproveitada a políti-
ca “Circulação de veículos 
de Macau na província de 
Guangdong”, na recupera-
ção integral da mobilidade 
do pessoal do interior da 
China, Hong Kong e Macau, 
o que poderá contribuir 
para um melhor fluxo de 
pessoas, logística, capitais 
e informações, pretenden-
do que isto eleve o nível de 
desenvolvimento integrado 
entre Hengqin e Macau. Ao 
mesmo tempo “potenciar 
de forma continua o meca-
nismo de cooperação entre 
Guangdong-Macau, para 
adquirir melhores resulta-
dos na construção da Zona 
de Cooperação, irá acelerar 
a criação de uma Baía de ní-
vel internacional e um con-
junto de cidades de nível 
mundial, servindo de base e 
tecnologia firme para con-
solidar ainda mais a imple-
mentação do princípio ‘Um 
País, Dois Sistemas’”, con-
clui o comunicado.

A.V.

HO IAT SENG RECEBEU REGINA IP

Regina Ip, deputada do Conselho Legislativo de Hong Kong e presidente do New People’s Party, 
esteve em Macau e reuniu-se com o Chefe do Executivo. Durante o encontro, Ho Iat Seng e 
Regina Ip falaram sobre o reforço da cooperação entre Macau e Hong Kong e a promoção da 
construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau em Hengqin. Citado por um comunicado, Ho Iat Seng assinalou que 
os Governos da RAEM e da RAEHK têm mantido boas relações e irão continuar a reforçar o inter-
câmbio e a cooperação bilateral. O Chefe do Executivo afirmou também que o partido liderado 
por Ip “sustenta o valor de ‘amor à pátria, amor a Hong Kong’ e dedicou um grande volume de 
trabalho para o desenvolvimento de Hong Kong, sendo um dos importantes pontos de ligação 
entre o governo e a população”. Na reunião, Ho frisou que, de forma a promover o crescimento 
económico, o Governo da RAEM está a adoptar a estratégia de “1+4”, que pretende optimizar 
a estrutura industrial e promover o desenvolvimento das quatro principais indústrias, ou seja, a 
indústria de ‘big health’, a indústria financeira moderna, de tecnologia de ponta, de convenções, 
exposições e comércio, e de cultura e desporto, bem como aposta constantemente em explorar 
projectos não jogo e em alargar o mercado estrangeiro. O Chefe do Executivo disse acreditar que 
estas indústrias vão dar espaço para aumentar a diversificação da economia da região. Regina 
Ip começou por dizer que já não visitava Macau há três anos devido às restrições pandémicas, 
mas disse considerar que o turismo da região recuperou rapidamente após a epidemia. Regina 
Ip lembrou também que as duas regiões fazem parte da Grande Baía e, por isso, disse esperar 
que, no futuro, possam reforçar a cooperação nos domínios do turismo, do desenvolvimento 
industrial, educação e da tecnologia.

organização de actividades 
culturais e turísticas e in-
tercâmbio entre jovens, 
“para melhor servir a di-
versificação adequada da 
economia de Macau, ele-

vando ainda mais o nível de 
cooperação”.
As autoridades das duas 
regiões esperam que, atra-
vés do reforço da comu-
nicação mútua, um maior 
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Retomada operação de voos entre Macau 
e vários destinos do sudeste asiático
A Autoridade de Aviação Civil anunciou a aprovação de várias companhias aéreas para operar rotas 
entre os países do sudeste asiático e Macau. Neste caso, entre este mês e Março, Macau vai voltar a ter 
conexão aérea com cidades da Tailândia, Malásia, Vietname, Filipinas e do Camboja. A frequência das 
rotas entre o território e a China Continental foi, entretanto, reduzida.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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V
árias ligações aé-
reas internacionais 
entre Macau e os 
países do sudes-

te asiático serão retomadas 
brevemente, tendo mais 
companhias de transpor-
te aéreo recebido aprovação 
para operar rotas com des-
tino e partida do território. 
Além de Banguecoque e Kua-
la Lumpur, cuja retoma de 
voos a Macau já foi anterior-
mente anunciada, os aviões 
para Danang e Cam Ranh, 
no Vietname, Chiang Mai, na 
Tailândia, Kota Kinabalu, na 
Malásia, Manila, nas Filipi-
nas, e Phnom Penh, no Cam-
boja, vão voltar aos serviços 
dos residentes e turistas.
A Autoridade de Aviação Ci-
vil divulgou na passada sex-
ta-feira a rede de destinos 
de Macau para Fevereiro e 
Março, anunciando a apro-
vação dos pedidos de retoma 
de voos de diversas compa-
nhias aéreas. 
A Air Macau também foi au-
torizada a operar a rota para 
Kaohsiung, de Taiwan, a par-
tir do dia 23 deste mês, com 
dois voos por semana. Nesse 
sentido, a rede da aviação de 
Macau abrange actualmente 
36 destinos, dos quais 21 são 
para a China Continental, 
dois para Taiwan, incluindo 
Taipé e Kaohsiung, e  outras 
cidades asiáticas.
De acordo com as informa-
ções actualizadas, a AirAsia 
vai retomar a operação dos 
voos entre Macau e Kuala 
Lumpur e Kota Kinabalu a 
partir de 14 de Fevereiro e 
26 de Março, com, respecti-
vamente, três e quatro voos 
por semana. 
Já a Vietjet Air vai reabrir 
as ligações a Danang e Cam 
Ranh a 26 de Março, com 
três e quatro frequências 
semanais, enquanto a JC 

CCAC já sabia que 
Windsor Arch não 
iria respeitar 
a lei das sombras 
desde 2009

OBRAS PÚBLICAS

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) 

utiliza o facto de o Windsor Arch não respeitar 

a lei das sombras para alegar que, aquando da 

sua aprovação, Jaime Carion, antigo director dos 

Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

(DSSOPT), recebeu benefícios.

Citado pela TDM Canal Macau, Leonel Alves, 

advogado do empresário Ng Lap Seng no caso 

das Obras Públicas, afirmou, na audiência de 

Internacional Airlines vai 
servir para voar uma vez 
por semana para Phnom 
Penh, no Camboja, a partir 
de 7 de Fevereiro. Para as 
rotas com a Tailândia, a li-
gação para a Chiang Mai vai 
reentrar em funcionamento 
em 26 de Março com quatro 
voos semanais. A Thai Ai-

rAsia vai também retomar a 
partir de 18 do mês a ligação 
para Banguecoque, com dois 
voos por semana, sendo a 
frequência aumentada para 
quatro voos por semana no 
início do próximo mês. 
Após a redução acentua-
da dos voos internacionais 
durante a pandemia com as 

restrições de viagem, Macau 
começou a recuperar a cone-
xão aérea com o exterior nos 
últimos meses. 
“O período de transição para 
a prevenção epidémica já 
terminou, os residentes de 
Macau estão agora entusias-
mados com os seus planos 
de viagem, enquanto os tu-

ristas podem entrar em Ma-
cau aproveitando o levanta-
mento das restrições. Esta-
mos, portanto, confiantes 
de que com as campanhas de 
promoção do turismo lança-
das pelo Governo, bem como 
a cooperação entre a indús-
tria do turismo e a indús-
tria do transporte aéreo na 

oferta e nos programas de 
incentivo aos passageiros, a 
aviação de Macau irá cres-
cer novamente”, afirmou a 
Autoridade de Aviação Civil, 
numa nota de imprensa so-
bre a retoma de voos.

REDUZIDOS VOOS 
PARA O CONTINENTE

Apesar do regresso de voos 
para o Aeroporto Daxing e 
para a cidade Wuxi nestes 
dois meses, operados pela 
China Southern Airlines e 
a China Eastern Airlines, a 
maioria das ligações entre 
Macau e o interior da China 
foi alvo de diminuição de 
frequência no mês corrente.
Com destino a Xangai, a fre-
quência da rota tinha sido 
aumentada para 14 voos por 
semana durante o período 
do Ano Novo Chinês, de 18 
de Janeiro até ontem, e foi 
reduzida agora para até sete 
voos semanais.
As rotas para outras cidades 
da China, como Chongqing, 
Nanning, Yiwu, Changzhou, 
Taiyuan, Zhengzhou, Tian-
jin e Wenzhou, contam com 
um a sete voos por sema-
na, sendo que a rota para 
Fuzhou da Xiamen Airlines 
encontra-se suspensa desde 
ontem.

que até 2018 o CCAC não via uma ligação óbvia 

entre os dois principais arguidos do caso – Jaime 

Carion e Li Canfeng. Segundo o advogado, os 

dois tinham, até 2018, processos separados, 

dada a diferença temporal entre os crimes que 

alegadamente terão praticado. Neste processo, 

os dois são acusados de sociedade secreta e 

associação criminosa. 

A sessão ficou marcada por alguma tensão na 

sala. Segundo o Canal Macau, por várias vezes 

os advogados de defesa dos arguidos foram 

interrompidos quando tentavam questionar o 

inspector do CCAC. A juíza Lou Ieng Ha terá 

dado pouco espaço para os advogados de 

defesa. A juíza dizia que algumas das questões 

dos advogados não tinham interesse ou que já 

tinham sido respondidas. Lou Ieng Ha chegou a 

dizer que algumas das questões apresentadas 

pelos defensores dos arguidos não tinham qua-

lidade e que, se os advogados portugueses não 

compreendiam as respostas em língua chinesa, 

deviam pedir ajuda aos colegas que falam chi-

nês. Além disso, a juíza apressou os advogados 

porque não queria sair tarde para o almoço.

A.V.

sexta-feira, que já em 2009 o CCAC sabia que o 

Windsor Arch não iria respeitar a lei das sombras 

e, ainda assim, não travou o projecto. O investi-

gador do CCAC que foi chamada a testemunhar 

na sexta-feira disse que isto se deveu a uma 

decisão superior.

Também segundo a TDM Canal Macau, João Mi-

guel Barros, advogado de Jaime Carion, afirmou 
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China dá luz verde para excursões organizadas 
com destino a Macau e Hong Kong
O secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lei Wai Nong, disse, em conferência de imprensa, que a medida vai 
servir de “impulso para a recuperação da economia” do território, que depende do turismo. A directora dos Serviços de 
Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, falou “em boa notícia” e revelou que Macau está a preparar medidas para 
explorar novos mercados, nomeadamente no Sudeste Asiático. “A Tailândia, por exemplo, é um dos que consideramos, 
porque tem um voo directo para Macau”, apontou.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM
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A 
República Popular 
da China anun-
ciou, na passada 
sexta-feira, o fim 

de todas as restrições rela-
cionadas com a pandemia 
de Covid-19 nas deslocações 
para as regiões administrati-
vas especiais de Hong Kong e 
Macau, dando luz verde para 
o reinício das excursões or-
ganizadas para os dois terri-
tórios, a partir de hoje.
De acordo com o Gabinete 
para os Assuntos de Hong 
Kong e Macau do Conselho 
de Estado, Pequim, em co-
municado, confirmou o can-
celamento da necessidade 
de registo e das quotas para 
atravessar as fronteiras que 
ligam as duas regiões à China 
continental.
Acto contínuo. O secretário 
para a Economia e Finan-
ças de Macau, Lei Wai Nong, 
disse, em conferência de 
imprensa na manhã de sex-
ta-feira, que a medida vai 
servir de “impulso para a 
recuperação da economia” 
do território que depende do 
turismo como de pão para a 
boca. “O Governo da RAEM 
agradece sinceramente o 
apoio e a assistência pres-
tados pelo Governo Central 
e pelo Gabinete para os As-
suntos de Hong Kong e Ma-
cau do Conselho do Estado, 
por ter sido implementada a 
medida de retoma de excur-
sões turísticas do interior da 
China a Macau, a que, sem 
dúvida nenhuma, desempe-
nhará um papel impulsio-
nador muito relevante em 
prol da recuperação do sector 
turístico de Macau e do di-
namismo económico local, 
representando também um 
forte impulso para a revita-
lização da economia do ter-

ritório”, disse o governante.
De facto, desde a isenção do 
teste de ácido nucleico para 
entrar em Macau a partir de 
8 de Janeiro deste ano, re-
gistou-se, no mesmo dia, 
cerca de 40 mil visitantes, 
mais 154% do número mé-
dio diário apurado no ano 
passado. “Durante a sema-
na dourada do Ano Novo 
Lunar, os dados estatísticos 
preliminares indicam que o 
número total de visitantes 
a Macau rondou cerca de 451 
mil pessoas, um aumento 
substancial de 297% compa-
rativamente com o número 
registado na semana doura-
da do Festival da Primavera 
do ano transacto”, referiu 
ainda Lei Wai Nong, que 
acrescentou que só “no ter-
ceiro dia do Ano Novo Lunar 
entraram em Macau mais de 
90 mil visitantes, batendo 
um novo recorde no número 

de visitantes diários desde o 
início da pandemia”.
O Governo de Macau referiu 
ainda que foi também “mui-
to satisfatória” a taxa média 
de ocupação dos estabeleci-
mentos hoteleiros, atingin-
do um nível superior a 85% 
durante a semana dourada 
do Ano Novo Chinês, um au-
mento de 22% em compara-
ção com a semana dourada 
do Festival da Primavera do 
ano passado, tendo o terceiro 
dia a taxa média de ocupação 
hoteleira atingiu o valor mais 
alto, marcando 92%.

OLHOS POSTOS 
NO SUDESTE ASIÁTICO

“É uma boa notícia” a rea-
bertura às excursões organi-
zadas, considerou a diretora 
dos Serviços para o Turis-
mo (DST), Maria Helena de 
Senna Fernandes, que se-

cundava, na conferência de 
imprensa, o secretário para a 
Economia e Finanças. “Ma-
cau está a preparar medidas 
para explorar novos merca-
dos, a começar por um ‘road-
show’ no Sudeste Asiático. A 
Tailândia, por exemplo, é um 
dos que consideramos, por-
que tem um voo directo para 
Macau”, acrescentou.
A macaense disse ainda 
acreditar que a RAEM tem 
capacidade para acolher ain-
da mais turistas do que antes 
da pandemia. “Temos mais 
de 46 mil quartos de hotel e 
ainda temos mais de dois mil 
quartos que serão disponi-
bilizados em breve”, enfati-
zou.
Tal como o presidente da As-
sociação de Hotéis de Macau, 
Luís Herédia, havia confir-
mado em entrevista ao PON-
TO FINAL na passada sex-
ta-feira, a média da taxa de 

ocupação hoteleira durante 
as celebrações do Ano Novo 
Lunar foi de 85,7%. No en-
tanto, o responsável admi-
tiu que Macau começa agora 
a ter falta de mão-de-obra 
para fazer face à demanda.
Na conferência de imprensa 
sobre a “Retoma da Opera-
ção de Excursões Turísticas 
de Residentes do Interior 
da China a Macau”, Lei Wai 
Nong reconheceu que os ho-
téis locais têm sentido falta 
de pessoal, porque a cidade 
perdeu milhares de traba-
lhadores estrangeiros devido 
ao impacto socio-económico 
que a Covid-19 teve no terri-
tório.
Em jeito de promessa, o se-
cretário para a Economia e 
Finanças garantiu que “esta 
semana” vai negociar com 
as empresas ligadas ao turis-
mo para “resolver o proble-
ma com que o sector se está 

SERVIÇOS DE SAÚDE 
INVESTIGAM UM CASO 
COLECTIVO DE GASTROENTERITE

Os Serviços de Saúde foram notificados para 
a detecção de um caso de infecção colectiva 
de gastroenterite. O caso foi detectado numa 

turma do 5.º ano da secção primária da Escola 
de São José de Ká-Hó, localizada em Coloane, 
tendo sido infectadas quatro crianças, uma do 
sexo masculino e três do sexo feminino, com 
idades entre 10 e 12 anos. Desde 1 de Fe-
vereiro, as infectadas apresentaram sintomas 
como vómito e diarreia, sucessivamente. Alguns 
doentes recorreram a instituições médicas para 
tratamento. Não houve registo de casos gra-

ves ou outras complicações graves. Foi excluí-
da a possibilidade de gastroenterite alimentar 
em conformidade com as horas de refeições 
de pacientes, pelo que os Serviços de Saúde 
acreditam tratar-se de uma infecção viral. As 
autoridades sanitárias estão a realizar uma in-
vestigação detalhada e acompanhamento sobre 
o caso, recolhendo amostras de fezes da parte 
dos doentes para análises laboratoriais e ainda 

orientando o referido estabelecimento quanto 
às medidas de controlo e infecção, em espe-
cial a forma correcta de tratamento de vómitos 
e excrementos, assim como manter uma boa 
ventilação de ar do interior das instalações. O 
norovírus e o rotavírus são doenças frequentes 
da gastroenterite viral e ocorrem principalmente 
no Outono e no Inverno, propagando-se muito 
facilmente.

a deparar”. “O Governo da 
RAEM continuará a aprovei-
tar eficazmente as políticas 
promovidas pelo Governo 
Central em benefício de Ma-
cau, dando prioridade à pro-
moção do desenvolvimento 
da indústria de turismo e 
lazer integrado, a par de se 
esforçar por concretizar as 
estratégias de desenvolvi-
mento diversificado e ade-
quado de ‘1+4’.”
Lei Wai Nong disse ainda que 
serão alargadas as acções 
para promoção de integração 
intersectorial de “Turismo 
+”, desenvolvidas constan-
temente as séries de traba-
lhos dedicados a ampliar as 
fontes de turistas e reforça-
da a campanha promocional 
online e presencial no que 
respeita a Macau como uma 
cidade segura e apropriada 
para visitar. “Continuar-se-
-á a consolidar o mercado 
emissor de turistas do in-
terior da China, redobrando 
esforços para atrair os visi-
tantes de Hong Kong e crian-
do condições para explorar 
fontes de turistas interna-
cionais”, referiu, conside-
rando que, paralelamente, 
estará “empenhado em opti-
mizar os produtos e serviços 
turísticos, por forma a elevar 
a atractividade turística em 
geral, atraindo mais turistas 
a visitar, consumir e prolon-
gar a sua estadia em Macau 
e, por consequente, voltar a 
visitá-la no futuro, transfor-
mando Macau num destino 
de turismo e lazer integrado 
bem acolhido pelos visitan-
tes de diferentes origens que 
gostam de lá permanecer por 
mais dias e visitar de novo 
nos dias vindouros, contri-
buindo assim para revitalizar 
a economia do território”.
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Programa sobre Macau estreia na CCTV-2 
e é sucesso no Weibo
Transmissão na TV estatal gerou aumento de 81% de taxa de audiência, tendo o número acumulado 
de telespectadores atingido perto de 13 milhões, enquanto que na rede social chinesa o volume 
de visionamentos de tópicos relacionados ultrapassou os 240 milhões. O programa versa sobre a 
gastronomia, a cultura e o turismo de Macau. Com um total de 12 episódios, com a duração de uma 
hora cada, a “Viagem de duas vias em Macau” promete ser um caso de sucesso no continente.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALO.LOBO.PINHEIRO@PONTOFINAL-MACAU.COM
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C
erca de 81% de taxa 
de audiência na 
CCTV-2 e mais de 
240 milhões visio-

namentos no Weibo. O pro-
grama de gastronomia, cul-
tura e turismo “Viagem de 
duas vias em Macau”, pro-
movido em conjunto pelo 
Governo da RAEM e o Chi-
na Media Group, está a ser 
um caso sério de sucesso na 
China continental, revelou 
um comunicado de impren-
sa da Direcção dos Serviços 
de Turismo (DST).
Com estes números em cima 
da mesa, e em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, a taxa de audiência 
do canal financeiro CCTV-2 
aumentou 81%, sendo que 
o número de espectadores 
jovens quase duplicou, e o 
volume de visionamentos 
de tópicos relacionados no 
Weibo ultrapassou os 240 
milhões.
O primeiro episódio, sob o 
tema “Num mundo delicio-
so”, é composto por quatro 
apresentadores e artistas da 
China continental que se di-
videm em dois grupos. Atra-
vés dos dois roteiros “Sabor 
comum do mundo” e “Sen-
tido de cerimónia requinta-
da”, cada equipa segue uma 
via distinta para procurar a 
autêntica gastronomia es-
condida e a cozinha canto-
nense inovadora.
O número de telespectado-
res jovens com idades com-
preendidas entre os 15 e os 
24 anos aumentou 191%. O 
serviço noticioso principal 
transmitido em cadeia pe-
los órgãos de informação do 
China Media Group promo-
veu fortemente o programa 
no dia em que foi transmi-
tido, tendo o número acu-
mulado de telespectadores 
atingido perto de 13 milhões, 
que provocou, de imediato, 
um debate sobre temas cul-

turais e turísticos de Macau 
nas redes sociais, fazendo 
com que o tema subisse para 
o top da lista de conteúdos 
sobre viagens do Weibo, 
onde o volume acumulado 
de visionamentos de temas 
relacionados ultrapassou os 
240 milhões. Refere a mes-
ma nota da DST que “as sa-
las de chats de convidados 
e artistas, bem como a co-
munidade de fãs das contas 
oficiais, responderam de 
forma entusiástica, com vá-
rias interacções, totalizando 
mais de 170 mil interacções, 
enquanto a canção temática 

‘Sabor das Duas Vias’ teve 
mais de 1,16 milhões visua-
lizações online”.
Além do canal financeiro 
CCTV-2, acrescenta a DST, 
foram divulgadas infor-
mações sobre o programa 
através do serviço noticio-
so principal da CCTV-1, do 
bloco Notícias da China da 
CCTV-4, e blocos noticiosos 
da CCTV-13 News, da CCTV 
News, Central Video, bem 
como dos canais do China 
Media Group nas redes so-
ciais Weibo, Wechat, Dou-
yin, Kuaishou, difundindo 
também informações atra-

vés dos seus serviços radio-
fónicos da voz da China, da 
voz da economia, da voz do 
Estreito de Taiwan, da voz da 
Grande Baía, da voz de Hong 
Kong, da rádio global e da 
voz de Shenzhou.

DST CONTINUA 
A ESPALHAR MACAU 
PELAS REDES SOCIAIS

Recorde-se que, desde No-
vembro do ano passado até 
1 de Fevereiro deste ano, as 
promoções da DST nas suas 
contas oficiais no Wechat, 
canais do Wechat, no Wei-

bo, no Douyin, no Xiaohon-
gshu e no Facebook, já obti-
veram um número de visio-
namentos acumulados de 
mais de 23 milhões, “o que 
demonstra que o programa 
gastronómico de Macau tem 
sido alvo de grande atenção 
e comentários positivos”. 
Por outro lado, acrescenta 
a entidade pública, “o pro-
grama também é divulgado 
por departamentos gover-
namentais e órgãos de co-
municação social de Macau 
através dos seus canais on-
line”.
Com um total de 12 epi-

sódios, com a duração de 
uma hora cada, a “Viagem 
de duas vias em Macau” 
foi feita com base no mote 
“Frugalidade depende de 
cada um, saborear Macau”. 
Tendo como ponto de par-
tida 12 temas, o progra-
ma apresenta 24 roteiros 
gastronómicos e culturais, 
através de um modelo em 
que são seguidas duas vias, 
cada uma numa diferente 
perspectiva, para ir à pro-
cura de locais representa-
tivos da gastronomia e das 
atracções culturais e turís-
ticas de Macau para visitar e 
tirar fotografias. “O progra-
ma mostra, de forma viva, o 
conteúdo da transformação 
de Macau num centro mun-
dial de turismo e lazer, le-
vando o público a experien-
ciar a fusão de diversas cul-
turas, a fisionomia humana 
única e as características da 
cidade, actividades de lazer 
e entretenimento, espectá-
culos históricos, culturais e 
desportivos, entre outros”, 
pode ler-se ainda no comu-
nicado da DST que enfatiza 
que “o programa é bastante 
rico e apelativo, contribuin-
do para aumentar a atracti-
vidade turística de Macau e 
expandir ainda mais o mer-
cado turístico do interior da 
China.”

Salário médio 
diário 
dos trabalhadores 
é de cerca de 800 
patacas

CONSTRUÇÃO CIVIL

De acordo com dados divulgados pela Direcção 

dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no 

quarto trimestre de 2022, o salário diário médio 

dos trabalhadores da construção foi de 798 

patacas, menos 0,9%, em termos trimestrais. A 

DSEC destaca ainda que o salário diário médio 

dos trabalhadores residentes (974 patacas) e o 

trimestre de 2022 o índice do salário real dos 

trabalhadores da construção (96,2) desceu 1,2%, 

em termos trimestrais, salientando-se que o dos 

trabalhadores da construção residentes (98,2) 

baixou 1,1%. Durante o ano de 2022 o índice do 

salário real médio dos trabalhadores da constru-

ção (96,4) subiu 1%, em relação ao ano de 2021 

e o dos trabalhadores da construção residentes 

(97,9) aumentou 4,4%.

Quanto aos materiais de construção, no quarto 

trimestre de 2022 o preço médio do betão pron-

to (1.101 patacas por metro cúbico) ampliou-se 

0,3%, em termos trimestrais, contudo, o do va-

rão de aço com estrias de secção redonda (6.123 

patacas por tonelada) desceu 2,4%. No trimestre 

de referência o índice de preços dos materiais de 

construção dos edifícios de habitação (125,2) foi 

semelhante ao do trimestre anterior. Refira-se 

que o índice de preços do cabo eléctrico e o do 

cimento subiram 7,9% e 4,9%, respectivamen-

te, e o do aço baixou 2,2%. Em 2022 o índice 

médio de preços dos materiais de construção dos 

edifícios de habitação (125,5) aumentou4,7%, 

em termos anuais.

dos trabalhadores não residentes (722 patacas) 

decresceram 1,8% e 0,1%, respectivamente.

Analisando por principais profissões, o salá-

rio diário médio do canalizador/montador de 

tubagens de gás (786 patacas), o do operário de 

máquina electromecânica (858 patacas) e o do 

operador de máquina (868 patacas) baixaram 

4,4%, 3,8% e 3,7%, respectivamente, face ao 

terceiro trimestre de 2022, porém, o do carpin-

teiro de cofragem (818 patacas), o do armador 

de ferro (824 patacas) e o do assentador de tijo-

lo e estucador (764 patacas) aumentaram 3,2%, 

2,9% e 1,9%, respectivamente.

Eliminado o efeito da inflação, no quarto 



ponto final • SEG 6 DE FEVEREIRO DE 2023 7SOCIEDADE

Turistas de Hong Kong descobrem 
cozinha portuguesa à boleia 
de falso prato nacional
O levantamento das restrições antipandémicas trouxe a Macau um recorde de turistas de Hong 
Kong, muitos dos quais descobrem a gastronomia portuguesa através de um prato falsamente 
atribuído a Portugal.

CATARINA DOMINGUES, AGÊNCIA LUSA

O 
pedido mais frequente 
que os turistas de Hong 
Kong fazem ao chegar ao 
In Portuguese Food é ‘pou 

gwok gai’, que em cantonês quer di-
zer galinha portuguesa. José Alves, 
proprietário do restaurante, não se 
cansa de explicar: “Galinha de caril 
não é um prato português e eu não 
vou copiar o que os outros têm”.
A designação e o bom nome deste 
prato macaense têm levado muitos 
turistas a procurar no território a 
cozinha portuguesa. “Perguntam 
se tenho comida genuína portu-
guesa, eu respondo que sim, e de-
pois dizem: Então quero ‘pou gwok 
gai’”, conta à Lusa José Alves, ex-
plicando que o prato foi “criado em 
Moçambique pelos indianos”.
Por volta das oito da noite de quin-
ta-feira, os clientes que se encon-
tram no In Portuguese Food são de 
Hong Kong e do interior da China. 
Logo à entrada, onde Alves janta 
sozinho, ouve-se música portugue-
sa. Turistas vão parando lá fora, de-
têm-se à frente do menu, elaborado 
em chinês, português e inglês.
Cerca de 25% dos clientes que visi-
taram o espaço durante o ano novo 
lunar são da região vizinha, estima 
o responsável. “Desde que abriram 
as fronteiras, noto que há mais tu-
ristas de Hong Kong a comer nos 
restaurantes, principalmente nos 
portugueses”, acrescenta José Al-
ves, que admite ter “grandes ex-
petativas” em relação a este grupo 
de visitantes com “maior poder de 
compra”.
Os números oficiais sustentam 
isso mesmo: das 451 mil pessoas 
que passaram por Macau na pri-
meira semana da festividade, 165 
mil vieram da ex-colónia britânica, 
ou seja, 36,6%.
Denny Lui, natural de Hong Kong, 
passou pelo 86 da rua Correia da 
Silva por um acaso. À mesa, en-
contra-se para já um prato de 
ameijoas e outro de arroz de ma-
risco, mas Lui e as três pessoas que 
o acompanham encomendaram 
ainda uma dose de leitão e outra de 
sardinhas. “Natural e simples”. É 
assim que Lui define a gastrono-
mia portuguesa, outro acaso nesta 
passagem por Macau. “Vim para 
jogar”, afirma. À mesa, todos se 
riem. O homem prossegue: “Passei 

com as paredes revestidas com ca-
checóis do clube de futebol portu-
guês, os turistas de Hong Kong têm 
chegado em peso durante o Festi-
val da Primavera, na sequência do 
levantamento da restritiva política 
‘zero covid’, em vigor nos últimos 
três anos. “São cerca de 30%”, cal-
cula Santos Pinto.
“Eles entram aqui e dizem ‘long 
time no see you’, porque já eram 
meus clientes. Muitos amigos de 
Hong Kong não vinham há muito, 
algumas crianças cresceram, eu 
tirava fotos com elas e agora apa-
recem mais velhas. Tem sido uma 
alegria muito grande receber estas 
pessoas todas, só não tenho mãos a 
medir”, diz o alentejano de Monte-
mor-o-Novo.
Antes da pandemia, também An-
drew Lawrence, empresário sul-
-africano a trabalhar em Hong 
Kong há mais de duas décadas, 
tinha por hábito vir ao territó-
rio todas as semanas. Regressou 
na quinta-feira pela primeira vez 
desde a mudança da estratégia de 
Macau para a pandemia. À mesa, 
sabores que faziam falta: ameijoas 
à Bulhão Pato, entrecosto grelha-
do, uma garrafa da Quinta do Cras-
to - “o vinho português é ótimo e 
de preço acessível, não é?” “Ago-
ra que estive em Portugal, aprecio 
mais e percebo melhor a origem da 
comida”, diz.
A longa ligação de Lawrence a Ma-
cau e à comunidade portuguesa 
levou o sul-africano a aprender a 
língua e a investir numa casa em 
Lisboa, através do programa dos 
vistos ‘gold’. “E ainda a apoiar o 
Sporting”, completa.

Alunos e docentes 
deixam de fazer o teste 
rápido quando 
regressarem à escola

COVID-19

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Ju-

ventude (DSEDJ) anunciou, na passada sexta-feira, que, de acordo 

com as estatísticas, devido à redução contínua do impacto do novo 

tipo de coronavírus nos docentes e alunos, após os feriados do Ano 

Novo Chinês, não se registaram casos de infecção colectiva nas 

escolas, pelo que, após auscultar as opiniões dos Serviços de Saúde, 

a partir de hoje, dia 6 de Fevereiro”, os alunos e docentes não ne-

cessitam de fazer o teste rápido quando regressarem às suas escolas 

nem quando participarem em actividades ou competições escolares 

locais”. “Se docentes e alunos apresentarem sintomas de indisposi-

ção, devem realizar, por sua iniciativa, um teste rápido em casa e, 

se o resultado for positivo, não devem voltar à escola, nem podem 

participar em competições e actividades”, acrescentou a DSEDJ.

Assim, todos os alunos que recuperaram antes dos feriados do 

Ano Novo Chinês podem retomar, gradualmente, a intensidade 

e a prática desportiva normal nas aulas de Educação Física, nas 

equipas desportivas escolares e nas actividades extracurriculares. 

No entanto, sublinha a DSEDJ, “o pessoal docente e não docente 

deve continuar a prestar atenção à situação de determinados alu-

nos e ajustar, adequadamente, o currículo, bem como os tipos de 

treinos e os requisitos de avaliação”. “Caso os alunos tenham sido 

infectados recentemente e se encontrem na fase inicial de recupe-

ração ou se sintam indispostos, devem informar, por sua iniciativa, 

as escolas, para que estas ajustem a prática de exercícios físicos 

de alta intensidade e organizem o retorno gradual à quantidade 

normal de actividades dos alunos”, considera a entidade pública.

Entretanto, a DSEDJ já emitiu as respectivas orientações deta-

lhadas, destinadas às escolas e continuará a prestar atenção ao 

estado de saúde dos docentes e alunos, ajustando as respectivas 

medidas de prevenção.

metade do dia no casino”. Ganhou? 
“Não o suficiente para pagar este 
jantar”.
Do In Portuguese Food até ao San-
tos, outro restaurante português 
na vila da Taipa, são poucos minu-
tos a pé. Uma instalação com luzes 
néon, junto à rua do Cunha, ilu-
mina quem por aqui passa à noite. 
Turistas atravessam com urgência 

o largo. Sentados entre a multidão, 
grupos de jovens olham o telemó-
vel, duas mulheres picam tripas de 
vaca, negócio que faz fila ali perto.
Jeff e Jack, também de Hong Kong, 
mandaram vir no Santos ‘pou gwok 
gai’. “[A comida] tem um sabor se-
melhante à de Hong Kong”, realça 
Jeff. “Existem paladares especiais 
e diferentes”, contrapõe Jack.

“Os turistas de Hong Kong e do in-
terior da China pedem muito ‘pou 
gwok gai’ e eu digo que só tenho 
galinha com molho fricassé, que 
é parecida e que é o que eu sirvo”, 
conta à Lusa Santos Pinto, expli-
cando que a popular galinha por-
tuguesa, “que não é um prato por-
tuguês”, é confecionada com coco.
Também nesta casa benfiquista, 
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TV Globo homenageia jornalista Glória Maria 
com vídeos de Macau e Hong Kong
A brasileira saltou da Torre de Macau, considerado o maior ‘bungee jump’ do mundo, a 233 metros de altura, comeu pastéis de 
nata e provou carne de porco doce e picante, algo que não apreciou. Encerrou a reportagem na Alfaiataria Domingos a pedir um 
fato à medida para o então apresentador do Globo Repórter, Sérgio Chapelin.

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

altura. “Lá, eu enfrentei 
um dos maiores desafios da 
minha vida, então foi nada 
fácil”, referiu a mulher na 
altura em que o programa 
foi transmitido no Brasil, 
referindo-se ao salto.
“Caminhar pelas ruas de 
Macau é como estivéssemos 
percorrendo um pedacinho 
de Portugal”, começa assim o 
programa Globo Repórter de-
dicado à RAEM, transmitido 

em Junho de 2017 na TV Glo-
bo, enquanto se podem ver 
imagens da Igreja de São Do-
mingos e uma guitarra portu-
guesa em suporte sonoro.
A jornalista caminhou pela 
calçada portuguesa, visi-
tou diversos casinos, foi até 
ao ex-libris de Macau – as 
Ruínas de São Paulo –, co-
meu pastéis de nata e pro-
vou, ainda, bolachas de 
amêndoa e porco doce com 

pimenta, este último algo 
que não apreciou. Encerrou 
a reportagem na Alfaiataria 
Domingos a pedir um fato à 
medida para o então apre-
sentador do Globo Repórter, 
Sérgio Chapelin.
Em 2019, após a aposen-
tadoria de Chapelin, Gló-
ria Maria passou a dividir o 
programa com a jornalista 
Sandra Annenberg. “Eu não 
queria falar da Glória, eu 

queria falar com a Glória. 
Porque eu sonhei com você 
esses dias, Glória. E eu so-
nhei que a gente estava sen-
tada frente a frente, como se 
a gente fosse gravar. Você 
dizia que queria muito vol-
tar, que você estava louca 
para voltar, como você sem-
pre dizia: ‘Eu vou voltar!’. E 
eu dizia para você: ‘Calma, 
se cuida, se cuida para você, 
se cuida para as suas filhas... 

RETIRADO LOTE 
DE MEDICAMENTO 
ANTIDEPRESSIVO

O Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica (ISAF) anunciou a recolha de um 
lote de medicamento antidepressivo por ter im-
purezas excessivas. Em causa está o medica-
mento Apo-Amitriptyline 10mg Tab 1000’s (lote 
n.º PY1904) produzido pela Apotex Inc. O ISAF 
explica que foi descoberta pelo fabricante na sua 
composição a presença de impurezas de N-Ni-
trosodimetilamina (NDMA) com um nível superior 
ao aceitável. “Tomando como medida preventiva, 
o fabricante decidiu recolher, voluntariamente, 
o referido lote do medicamento importado para 
Macau”, lê-se na nota. O produto contém ami-
triptilina (amitriptyline), é um medicamento pres-
crito para o tratamento de depressão. De acordo 
com as informações fornecidas pelo importador, 
o lote do medicamento afectado foi fornecido aos 
dois hospitais de Macau, o importador já notificou 
os hospitais para recolher os medicamentos e o 
ISAF está a acompanhar a situação do forneci-
mento de medicamentos. “Os respectivos hos-
pitais devem suspender de imediato o consumo 
do referido lote do medicamento”, avisa o ISAF.

IPIM participou na UFI 
Global CEO Summit, 
em Lisboa

CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES

Representantes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau (IPIM) estiveram presentes na UFI Global CEO Summit em Lisboa, de 

1 a 3 de Fevereiro, para apresentar as “vantagens da indústria de conven-

ções e exposições de Macau e atrair a realização de eventos internacionais 

desta natureza em Macau, com vista a promover o desenvolvimento da 

diversificação adequada da economia de Macau”.

A UFI Global CEO Summit, organizada pela UFI, é uma conferência anual 

de alto nível e conta com a presença de líderes e administradores de órgãos 

governamentais, instalações de exposições, organizações de exposições e 

entidades organizadoras de exposições.

Sam Lei, vogal executivo do conselho de administração do IPIM, apresentou 

aos representantes provenientes de vários locais uma série de planos de 

trabalho do IPIM, em que que visa promover o desenvolvimento da indústria 

de convenções e exposições de Macau, incluindo a adesão à estratégia de 

desenvolvimento da diversificação adequada “1+4”, o aprofundamento da 

integração trans-sectorial de “indústrias + convenções e exposições”, e o 

aproveitamento das vantagens do modelo “convenções e exposições + turis-

mo” e do modelo de organização “uma exposição, dois locais” entre Macau 

e Hengqin.

O objectivo foi que os representantes possam conhecer melhor as últi-

mas políticas da passagem fronteiriça, o desenvolvimento económico e as 

instalações de software e hardware da indústria de convenções e exposições 

de Macau, de modo a tentar convencer mais organizadores de eventos de 

convenções e exposições internacionais de grande escala a escolherem 

Macau como o seu destino.

Sam Lei aproveitou para visitar instituições de promoção do comércio e do 

investimento e câmaras de comércio locais, “com o intuito de reforçar a 

cooperação bilateral e promover o desenvolvimento mutuamente benéfico”.

A 
jornalista Glória 
Maria morreu no 
passado dia 2 de 
Fevereiro, no Rio 

de Janeiro, aos 73 anos, devi-
do a questões de ordem on-
cológica. “É com muita tris-
teza que anunciamos a morte 
de nossa colega, a jornalista 
Glória Maria (…) Em 2019, 
Glória foi diagnosticada com 
um cancro de pulmão, trata-
do com sucesso com imuno-
terapia. Sofreu metástase no 
cérebro, tratada em cirurgia, 
também com êxito inicial-
mente”, informou, em co-
municado, a TV Globo.
“Em meados do ano passado, 
Glória Maria começou uma 
nova fase do tratamento para 
combater novas metástases 
cerebrais que, infelizmente, 
deixou de fazer efeito nos 
últimos dias, e Glória mor-
reu esta manhã, no Hospital 
Copa Star, na Zona Sul do 
Rio”, acrescentou.
A TV Globo na qual Glória 
Maria fez carreira, em gran-
de parte como o principal 
rosto do programa Globo 
Repórter, fez uma homena-
gem à profissional com ima-
gens de Macau e Hong Kong, 
entre outros países e re-
giões. A jornalista brasileira 
esteve nos dois territórios 
em 2017 e, em Macau, saltou 
da Torre de Macau, conside-
rado o maior ‘bungee jump’ 
do mundo, a 233 metros de 

E você vai voltar, a gente 
está aqui te esperando. En-
quanto a gente conversava, 
você olhava e falava assim: 
‘Tem razão, eu preciso me 
cuidar’”, lembrou Sandra, 
em declarações ao jornal 
Conexão GloboNews.
Glória Maria Matta da Silva 
é, até hoje, considerada um 
dos maiores símbolos do 
jornalismo brasileiro. Nas-
cida no Rio de Janeiro, ainda 
capital do Brasil, em 1949, 
é ícone da população negra 
e foi a primeira jornalista a 
aparecer na TV, bem como a 
primeira a aparecer ao vivo e 
a cores no Jornal Nacional, o 
principal telejornal do país. 
Segundo informações divul-
gadas pelo G1, a jornalista 
esteve em mais de 100 paí-
ses em trabalho.
Entretanto, o Presidente 
do Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, usou as redes so-
ciais para lamentar a morte 
da jornalista. “Recebo com 
muita tristeza a notícia da 
morte de Glória Maria, uma 
das maiores jornalistas da 
história da nossa televisão. 
Glória foi repórter em mo-
mentos marcantes do Bra-
sil e do mundo, entrevistou 
grandes nomes e deixou sua 
marca na memória de brasi-
leiros e brasileiras”, escre-
veu o Chefe de Estado bra-
sileiro.

*com Lusa
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Conselho 
dos Profissionais 
de Saúde inicia o primeiro 
estágio profissional

PRÁTICA

O Conselho dos Profissionais de Saúde organizou, durante a passada 

semana, o primeiro estágio para os profissionais de saúde que 

passaram na fase do exame para a acreditação, após a coordenação 

com as instituições de estágio reconhecidas, anunciou o organismo 

em nota de imprensa.

Neste estágio estão envolvidos 449 estagiários, que serão enca-

minhados para as diferentes instituições de estágio reconhecidas 

de acordo com a sua especialidade, e estas incluem Serviços de 

Saúde, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude (DSEDJ), Instituto para a Supervisão e Administra-

ção Farmacêutica (ISAF), Hospital Kiang Wu, Hospital da Univer-

sidade de Ciência e Tecnologia de Macau, algumas instituições 

médicas sem fins lucrativos, estabelecimentos de prestação de 

cuidados de saúde que dispõem de serviço de odontologia e 

farmácias comunitárias, entre outras, para a realização da parte 

prática do estágio, com a duração de 6 a 12 meses. 

Sob a orientação do orientador de estágio, os estagiários vão 

realizar a aprendizagem clínica faseada, a fim de elevar a 

capacidade de prática. Para além da parte prática do estágio, 

os estagiários também necessitam de participar na formação 

teórica de estágio organizada pelo Conselho dos Profissionais 

de Saúde, para que aprofundem e consolidem ainda mais os 

conhecimentos teóricos profissionais, acrescentou a mesma 

nota de imprensa.

O Conselho dos Profissionais de Saúde, sublinhou, espera que “os 

estagiários possam tirar o melhor proveito das oportunidades de 

aprendizagem durante o estágio, de modo a elevar a experiência e 

os conhecimentos no âmbito da prática clínica, possuindo o espírito 

de profissionalismo, a fim de se prepararem adequadamente para a 

sua integração no sector da saúde”.

IC estuda utilização regular da Avenida 
de Almeida Ribeiro como área pedonal
Terminou ontem a realização do projecto piloto da zona reservada para peões na Avenida de Almeida Ribeiro. Leong Wai Man, 
presidente do Instituto Cultural (IC), avançou que o evento de um total de cinco dias não excedeu o orçamento de 2,6 milhões 
de patacas. O IC irá agora fazer uma revisão geral e estudar a viabilidade de repetir a iniciativa.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM

O 
Instituto Cultural 
(IC) estipulou um 
orçamento de 2,6 
milhões de patacas 

para o projecto piloto de zona 
pedonal na Avenida de Al-
meida Ribeiro, que se realizou 
nos passados dois fins-de-
-semana, e admitiu agora que 
vai estudar a possibilidade de 
tornar a iniciativa regular no 
território.
O evento, intitulado “Pas-
seando pela Almeida Ribeiro 
– Projecto piloto para área 
pedonal”, voltou a ser reali-
zado neste fim-de-semana, 
aproveitando a ocasião de 
ontem do Festival das Lan-
ternas, que se celebra no 15.º 
dia do Ano Novo Chinês.
De acordo com Leong Wai 
Man, presidente do IC, o or-
çamento de 2,6 milhões de 
patacas para os cinco dias 
do projecto foi usado prin-
cipalmente para as instala-
ções de decorações festivas e 
iluminação, bem como para 
o pessoal de gestão do local. 
Adiantou que o evento não 
excedeu o orçamento actual, 
tendo em conta que algumas 
instalações foram patrocina-
das por grupos e organiza-
ções, e pelas concessionárias 
de jogo que não exigem o uso 
do erário.
A responsável avançou que 
caso a iniciativa seja bem 
recebida pela população e 
pelos turistas, e o evento de-
correr “suavemente e com 
sucesso”, as autoridades vão 
considerar activamente a 
realização regular do projec-
to. Apesar de tudo, em de-

sentante da cidade. As auto-
ridades garantiram que, se 
houver hipótese de o realizar 
novamente no futuro, vão ser 
integrados no projecto mais 
elementos culturais que fa-
zem parte da Avenida de Al-
meida Ribeiro.
Por outro lado, alguns cida-
dãos duvidaram que algumas 
decorações festivas usadas no 
projecto tivessem sido adqui-
ridas no Taobao, plataforma 
de compras do Continente, 
podendo verificar-se uma 
eventual violação de direitos 
de autor. 
Em resposta, Leong Wai Man 
destacou que a ideia original 
do IC passa por colocar algu-
mas decorações para os resi-
dentes tirarem fotos. “Às ve-
zes não precisamos de obras 
de arte caras, esperamos ter 
uma variedade de decora-
ções. Para as obras de arte de 
alta qualidade temos as for-
necidas pelas operadoras de 
jogo. A ideia principal é de se 
divertirem com os cidadãos”, 
frisou.
Recorde-se que a primeira 
fase do Projecto piloto para 
área pedonal na Avenida de 
Almeida Ribeiro atraiu 93 mil 
pessoas que visitaram o lo-
cal durante os primeiros três 
dias do Ano Novo Lunar, sen-
do “muito popular e apoiado” 
por residentes e turistas, se-
gundo o IC. Durante este fim-
-de-semana, a via reservada 
para peões também recebeu 
grande número de visitantes, 
o que levou à implementação 
da medida de controlo de flu-
xo na zona.

clarações à Rádio Macau em 
língua chinesa, Leong recu-
sou confirmar se a iniciativa 
será para continuar, e que é 
necessário esperar primeiro 
pelo balanço das autoridades.
“Após a conclusão do evento, 
vamos fazer uma revisão ge-
ral, incluindo as actividades 
realizadas, o que precisamos 
de melhorar, levando tam-
bém em consideração as opi-
niões e balanço sobre a cola-

boração com a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de 
Tráfego e o Corpo de Polícia 
de Segurança Pública”, frisou 
Leong Wai Man, numa visita 
à Avenida de Almeida Ribeiro 
realizada no sábado.
Leong Wai Man sublinhou 
que as actividades da zona 
exclusiva para peões dos pri-
meiros três dias do Ano Novo 
Lunar, ou seja, de 22 a 24 de 
Janeiro, tiveram resultados 

positivos, sendo que o nú-
mero de visitantes superou as 
expectativas das autoridades.
Destacando que o tema do 
projecto deste fim-de-sema-
na foi relativo ao Festival das 
Lanternas, a representante 
do IC referiu que foi ajustado 
o conteúdo das actividades, 
com a instalação das lanter-
nas e criados jogos de adivi-
nhas e enigmas. Além disso, 
houve novos stands de pro-

dutos culturais e criativos e 
bancas de gastronomia, e o 
organismo prolongou o ho-
rário da abertura do Museu 
da Casa de Penhores Tak Seng 
On, com vista a “trazer dife-
rentes experiências de visita 
aos residentes e aos turistas”.
Neste caso, Leong Wai Man 
disse acreditar que a zona 
pedonal da Almeida Ribeiro 
possa permitir a todos des-
cobrir a avenida mais repre-
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Hong Kong inicia hoje 
maior julgamento ao abrigo 
da Lei da Segurança Nacional
O julgamento de 47 das mais proeminentes figuras pró-democracia de Hong Kong começa esta 
segunda-feira, no maior processo judicial até à data, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional.

A
s audiências deverão 
durar quatro meses e 
os 47 acusados enfren-
tam sentenças que po-

dem ir até à prisão perpétua. As 
autoridades de Hong Kong acu-
sam-nos de tentarem derrubar o 
Governo pró-Pequim da cidade. 
Os acusados alegam que foram 
perseguidos por se terem envol-
vido na oposição política normal.
Vários analistas apontam para a 
forma como o julgamento ilustra o 
pouco espaço que resta para críti-
cas ao Governo de Pequim em Hong 
Kong, desde a repressão dos protes-
tos pró-democracia em 2019.
As pessoas em julgamento re-
presentam um amplo espectro 
da oposição de Hong Kong, desde 
o proeminente advogado Benny 
Tai a antigos deputados eleitos 
como Claudia Mo, Au Nok-hin 
e Leung Kwok-hung, até jovens 
activistas pró-democracia como 
Joshua Wong e Lester Shum.
Todos foram acusados conjun-
tamente, em Março de 2021, de 
“conspiração para cometer um 
ato de subversão”, por organi-
zarem uma eleição primária não 
oficial um ano antes para sele-
cionar candidatos da oposição 
para as eleições legislativas.
O objectivo declarado era obter 
uma maioria no Conselho Legis-
lativo, cujos lugares são parcial-
mente eleitos, para vetar orça-
mentos e potencialmente for-
çar a demissão do líder de Hong 
Kong, nomeado por Pequim. As 

autoridades acabaram por intro-
duzir um novo sistema político 
que controla quem pode concor-
rer a um cargo.
Em 2020, Pequim impôs a nova 
Lei de Segurança Nacional a 
Hong Kong, utilizando-a para 
acusar o grupo de “subversão do 
poder do Estado”.
A China diz que a lei era neces-
sária para travar a agitação po-
lítica, mas os grupos de direitos 
cívicos e figuras da oposição de 
Hong Kong argumentam que a 
repressão subsequente pôs pra-
ticamente fim à autonomia e às 
liberdades políticas da cidade.
Dennis Kwok, um antigo depu-
tado da oposição que vive atual-
mente nos Estados Unidos, ape-
lidou a acusação dos 47 arguidos 
de “farsa completa”.
“A subversão é um crime que cos-
tumava exigir que alguém amea-
çasse usar a violência ... para 
derrubar o regime”, disse Kwok à 
agência de notícias France-Pres-
se (AFP). “Isto não inclui pessoas 
que simplesmente concorrem a 
um cargo e prometem usar o car-
go público para forçar o Governo 
a satisfazer as exigências do povo 
que representam”, acrescentou.
Contudo, os procuradores e 
apoiantes do Governo veem as 
eleições primárias da oposição de 
forma diferente. “Se a intenção 
é derrubar o Governo, então tem 
de ser ilegal”, disse à AFP Ronny 
Tong, um advogado que trabalha 
para o Governo de Hong Kong.

A Lei de Segurança Nacional 
transformou o panorama políti-
co da cidade, bem como as tra-
dições do direito comum, com 
cada detenção e acusação a criar 
nova jurisprudência. Protestar e 
desafiar as autoridades comporta 
agora muitos riscos.
A lei permitiu que o aparelho de 
segurança de Pequim funcio-
nasse abertamente na cidade e 
criasse um novo sistema judicial, 
agora próximo do da China. A 
maioria dos arguidos, 34 dos 47, 
estão detidos há quase dois anos. 
Os poucos que foram libertados 
sob fiança estão sujeitos a res-
trições, incluindo liberdade de 
expressão.
Os magistrados que julgam os 
casos de segurança nacional são 
escolhidos pelo líder da cida-
de. Em dezembro, Pequim disse 
que o líder de Hong Kong podia 
também proibir os advogados 
estrangeiros de participarem 
em julgamentos sobre seguran-
ça nacional. “Esta acusação e 
este caso particular vão enviar 
um sinal bastante forte de que 
qualquer desafio à autoridade do 
atual regime será levado a sério”, 
disse à AFP Ming-sung Kuo, um 
estudioso jurídico da universida-
de britânica de Warwick.
Eric Lai, do Centro de Direi-
to Asiático da Universidade de 
Georgetown, disse que Hong 
Kong estará a prestar muita 
atenção “à forma como a acusa-
ção define um acontecimento co-

mum na sociedade civil como um 
ato criminoso”. Dezasseis dos 47 
arguidos declararam-se inocen-
tes, uma posição que, se conde-
nados, pode resultar em penas 
mais longas. Por outro lado, três 
deles vão testemunhar contra os 
pares como testemunhas de acu-
sação, foi dito ao tribunal.

China acusa 
Estados Unidos 
de violar 
práticas 
internacionais 
por abater balão

ESPAÇO AÉREO

A China acusou ontem os Estados Unidos 

de “terem exagerado e violado as práticas 

internacionais” com a decisão de abater um 

balão chinês, a sobrevoar território norte-a-

mericano há vários dias. “A China expressa 

forte insatisfação e protesta contra o uso 

da força pelos Estados Unidos”, disse o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, 

em comunicado, acrescentando que “se 

reserva o direito” de retaliar.

O Governo chinês acrescentou ter “pedido 

claramente aos EUA que tratassem a situa-

ção de forma adequada, calma, profissional 

e comedida”. “Pequim irá salvaguardar re-

solutamente os direitos e interesses legíti-

mos das empresas envolvidas” no incidente, 

sublinhou o ministério.

Detectado pela primeira vez na terça-fei-

ra, o balão chinês sobrevoou a América 

do Norte durante vários dias, antes de ser 

abatido no sábado por um míssil lançado 

de um caça F-22, disse o Pentágono.

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, tinha dado ordens para 

abater o balão “o mais depressa possível”, 

mas o Pentágono quis esperar pelo “lugar 

mais seguro para o fazer” para evitar 

danos em terra devido à possível queda de 

destroços.

O secretário da Defesa norte-americano, 

Lloyd Austin, chamou à operação uma “ac-

ção deliberada e legal” em resposta a uma 

“violação inaceitável da soberania” do país 

por parte da China.

O caso aumentou a tensão entre Washing-

ton e Pequim, resultando no cancelamento 

da visita a Pequim do secretário de Estado 

norte-americano, Anthony Blinken. Prevista 

para sexta-feira, esta deslocação tinha 

como objectivo o desanuviamento das rela-

ções bilaterais. Depois de alguma hesitação, 

Pequim admitiu que o aparelho era chinês, 

mas garantiu tratar-se de um balão conce-

bido para recolher dados meteorológicos.

O Governo chinês reiterou ter informado 

repetidamente o lado norte-americano que 

o dispositivo era “de natureza civil e entrou 

nos Estados Unidos devido a força maior, 

numa situação puramente acidental”.

O balão foi abatido no sábado à noite, já 

sobre o oceano Atlântico, depois de Biden 

ter autorizado a operação, realizada em 

coordenação com o Governo do Canadá, 

cujo território o aparelho sobrevoou antes 

de entrar nos EUA. 

O primeiro-ministro canadiano, Justin Tru-

deau, disse no sábado apoiar a decisão de 

“abater o balão de vigilância da China que 

violou o espaço aéreo norte-americano e 

canadiano e o direito internacional”, indicou 

numa mensagem publicada na rede social 

Twitter. O Canadá “colaborou estreitamen-

te com os homólogos norte-americanos 

relativamente a esta decisão e apoia sem 

reserva as medidas tomadas”, disse a 

ministra da Defesa canadiana, Anita Anand. 

“A organização binacional do Comando de 

Defesa Aeroespacial da América do Norte 

(NORAD) acompanhou e analisou a trajetó-

ria e as ações do balão de vigilância a alta 

altitude”, acrescentou Anand.
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TRIBUNAL 
CONDENA 11 
MANIFESTANTES 
DOS PROTESTOS 
DE 2019

Um tribunal considerou sába-
do culpados 11 manifestantes 
detidos durante os motins de 
2019 na Universidade Poli-
técnica de Hong Kong, um 
dos epicentros dos protestos 
contra as autoridades chine-
sas. A Universidade Politéc-
nica tornou-se uma zona de 
conflito aberto entre a Polícia 
e os manifestantes que pro-
testavam contra a submissão 
das autoridades às políticas 
da China contra a indepen-
dência judicial do território. 
Entre os condenados está um 
professor universitários de 28 
anos, que, tal como outros 
acusados, foi considerado 
culpado de posse de objectos 
que potencialmente podiam 
ser usados para atacar a po-
lícia. De acordo com o jornal 
South China Morning Post, o 
professor arrisca uma pena 
de até 10 anos de cadeia.
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Na China rural o “pior passou”, 
mas memórias persistem 
após fim da política ‘zero covid’

Num condado do 
sudoeste da China, 
funcionários de 
saúde disseram 
que o “pior já 
passou”, dois meses 
após Pequim ter 
desmantelado a 
estratégia ‘zero 
covid’, mas a mágoa 
perdura entre quem 
perdeu familiares.

JOÃO PIMENTA, AGÊNCIA LUSA

“
Os médicos e enfermeiros 
choravam todos os dias”, 
contou Su Xiaoxiang, en-
fermeira no Hospital do 

Povo de Santai, condado com 
mais de 940 mil habitantes, a 
cerca de 120 quilómetros de 
Chengdu, a capital da província 
de Sichuan. “Agora, estamos fe-
lizes”, disse.
Face ao crescente descontenta-
mento popular e colapso dos da-
dos económicos, as autoridades 
chinesas optaram por um des-
mantelamento acelerado da es-
tratégia ‘zero covid’, que vigorou 
no país ao longo de quase três 
anos e incluía o bloqueio de cida-
des inteiras, durante semanas ou 
meses, e a realização constante 
de testes em massa, entre outras 
medidas.
A súbita retirada das restrições, 
no início de Dezembro passado, 
sem estratégias de mitigação ou 
aviso prévio, resultou numa vaga 
de infeções que terá abrangido 
até 90% da população, em al-
gumas províncias, no espaço de 
pouco mais de um mês, segundo 
estimativas de diferentes gover-
nos locais.
No Hospital do Povo de Santai, 
quase todas as 800 camas fo-
ram ocupadas por pacientes com 
sintomas graves de covid-19, 
contou Su à Lusa. Camas dobrá-
veis foram ainda dispostas pelos 
corredores, visando criar espaço 
para o fluxo de pacientes, so-
bretudo idosos, que acorreram à 
unidade de saúde. Seis ambulân-
cias surgem agora estacionadas 
junto à porta oeste do hospital, 
um edifício de dez andares. Ape-
nas um paciente está sentado 
nas dez cadeiras dispostas no 
departamento de infeções respi-
ratórias.
As imagens de macas com pa-
cientes, amontoadas em cor-
redores onde ecoava o som de 
tosses persistentes, é uma “me-

mória distante”, assegurou o vi-
ce-secretário do Partido Comu-
nista no hospital, Zhu Shiying. 
“O vírus tão depressa veio, como 
foi”, frisou.
Sem detalhar quantos pacien-
tes morreram pela doença no 
hospital, Zhu revelou que foram 
sobretudo idosos, na casa dos oi-
tenta ou noventa anos.
A avalanche de infecções, no en-
tanto, deixou marcas que sub-
sistem. Na aldeia de Baishu, a 
cerca de 50 quilómetros de San-
tai, uma residente, que solicitou 
anonimato, contou à Lusa que 
alguns dos seus familiares e vi-
zinhos ficaram em estado grave 
e que outros morreram. “Os seus 
corpos estão ainda em fila de es-
pera para serem cremados em 
Deyang”, explicou. “Não há ca-
pacidade suficiente”, afirmou a 
mesma residente, acrescentan-
do que alguns dos locais acaba-
ram por recorrer a camponeses 
da vila, com formação básica, 
para fazerem a cremação. Si-
tuada a mais de 50 quilómetros, 
Deyang é a cidade mais próxima 
de Baishu.
Outros foram enterrados nos 
terrenos da respetiva família, 
uma prática habitual no interior 
do país. Os camponeses conti-
nuam então a plantar e a criar 
gado em torno das campas dos 
seus antepassados.

Face à ausência de medicação, 
alguns dos moradores tiveram 
que recorrer a remédios caseiros 
tradicionais – xaropes derivados 
de extractos de plantas ou água 
quente com raízes de peónia, al-
caçuz, gengibre e alho -, contou 
a residente.
O impacto da doença aqui é, po-
rém, difícil de avaliar: nenhum 
dos familiares ou vizinhos da 
residente ouvida pela Lusa foi 
testado para o vírus, devido à 
ausência de testes laboratoriais 
ou de antigénio.
O centro de saúde de Baishu – 
um edifício de três pisos, todo 
pintado em branco – deixou de 
aceitar pacientes na segunda 
semana após o surto chegar à 
aldeia. As salas de internamento 
somam cerca de 60 camas, dis-
postas lado a lado. A aldeia tem 
28.660 residentes, entre os quais 
mais de 11.000 estão migrados 
noutros locais do país, de acor-
do com dados do último censo da 
China, realizado em 2018.
No sistema de saúde chinês, os 
hospitais de condado são ins-
talações de segundo ou terceiro 
nível - o último nível das unida-
des com equipamento avançado, 
incluindo camas de cuidados in-
tensivos e ventiladores. No en-
tanto, continuam a não ter nú-
mero suficiente de especialistas 
e equipamento para lidar com 

casos complexos e graves, em 
comparação com hospitais urba-
nos de nível semelhante, segun-
do o governo chinês, que apon-
tou estas insuficiências como o 
principal motivo para manter a 
política de ‘zero casos’ ao longo 
de quase três anos.
Mas, em aldeias como Baishu, o 
sistema de saúde depende ain-
da de camponeses com treino 
médico e paramédico básico, 
conhecidos como “médicos de 
pés descalços”, uma herança das 
campanhas lançadas após a fun-
dação da República Popular, em 
1949, para fornecer serviços bá-
sicos de saúde nas zonas rurais. 
O centro de saúde local carece 
também de ventiladores e outro 
equipamento utilizado em cui-
dados intensivos. “As famílias 
urbanas vão ao hospital à procu-
ra de tratamento e podem apu-
rar se estão positivas”, explicou 
à Lusa o epidemiologista Yan-
zhong Huang, natural de uma 
aldeia no nordeste da China e 
que dirige atualmente a pesquisa 
em assuntos de saúde global no 
Conselho de Relações Externas, 
um centro de reflexão (‘think 
tank’) com sede em Nova Iorque. 
“Nas áreas rurais, porém, para 
muitas pessoas é apenas um 
processo natural: são infetadas 
e acabam por morrer em casa”, 
acrescentou.

CHINA REGISTA MAIS DE TRÊS 
MIL MORTES POR COVID-19 
ENTRE 27 DE JANEIRO 
E 2 DE FEVEREIRO

O Centro de Controlo e Prevenção de Doen-
ças da China (CDC) registou, no sábado, 
3.278 mortes por covid-19 em hospitais 
entre 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro. En-
tre as quase 6.500 mortes hospitalares, o 
CDC chinês indicou que 289 óbitos foram 
causados diretamente pela covid-19 e 3.147 
indiretamente. O número de mortes duran-
te o período de sete dias representa uma 
queda de quase 50% em relação aos sete 
dias anteriores, entre 20 e 26 de Janeiro, 
quando foram registados 6.364 óbitos, de 
acordo com os meios de comunicação social 
estatais. Na última atualização, o CDC acres-
centou que, cerca de 99 mil pessoas foram 
hospitalizadas devido à covid-19 em todo o 
país, desde 2 de Fevereiro, incluindo 653 em 
estado grave. Desde o final de Dezembro, a 
China deixou os boletins diários sobre casos 
e óbitos devido ao SARS-CoV-2 e passou a 
divulgar boletins semanais, em parte porque 
o fim dos testes PCR de rotina para grande 
parte da população significava que a pro-
pagação do vírus não podia ser rastreada 
com precisão. O último boletim semanal já 
não inclui o recentemente concluído período 
de férias do Ano Novo Lunar, entre 21 e 
27 do mês passado, mas permanece dentro 
do chamado “chunyun”, o pico da migração 
humana sazonal para as férias desta época, 
que termina no dia 15 deste mês. Especialis-
tas chineses e internacionais alertaram que 
aquele período podia causar uma nova onda 
de infeções e pressão hospitalar nas zonas 
rurais, com recursos de saúde escassos, de-
vido ao elevado número de deslocamentos. 
A empresa britânica de análise de dados na 
área da saúde Airfinity previu que o país 
podia registar cerca de 36 mil mortes por dia, 
naquela semana de férias. Depois de quase 
três anos de rigorosas medidas antipande-
mia, como confinamentos e encerramentos 
fronteiriços quase totais, a China começou a 
abandonar a política ‘zero covid’, no início de 
dezembro, e a 08 de Janeiro baixou a gestão 
da doença da categoria A - o nível de perigo 
mais elevado - para a categoria B, marcando 
efetivamente o fim desta estratégia.

GUINÉ-BISSAU RECEBE 
MIL TONELADAS DE AJUDA 
ALIMENTAR DA CHINA

A China vai enviar mil toneladas de ajuda 
alimentar para a Guiné-Bissau, que deverão 
chegar ao porto da capital guineense nos 
próximos dez dias, anunciou o embaixador 
chinês no país africano, Guo Che. Segundo 
um comunicado da embaixada chinesa em 
Bissau, o diplomata disse esperar que este 
apoio ajude a “resolver os problemas de se-
gurança alimentar que a Guiné-Bissau en-
frenta”. As declarações de Guo Ce surgiram 
depois de um encontro, na quinta-feira, com 
o presidente da Assembleia Nacional Popu-
lar da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, que 
abordou sobretudo as obras de reabilitação 
do palácio Colinas do Boé, sede do parlamen-
to. O diplomata chinês garantiu que a rea-
bilitação vai dar aos deputados “um melhor 
ambiente de trabalho e ajudar o parlamento 
a melhor desempenhar as suas funções”, ten-
do desejado ainda que as eleições legislativas 
marcadas para 4 de Junho decorram “com 
normalidade”. Cipriano Cassamá expressou o 
desejo de que a tomada de posse dos novos 
deputados possa já decorrer no reabilitado 
edifício do parlamento, que foi originalmente 
construído também pela China. O represen-
tante do Programa Alimentar Mundial (PAM) 
na Guiné-Bissau alertou em 31 de Janeiro 
para a possibilidade de aumentar o número 
de guineenses em situação de insegurança 
alimentar em 2023. “Em 2023, o número 
de guineenses em situação de insegurança 
alimentar deverá aumentar com mais de 117 
mil pessoas a sofrer de fome”, adiantou o 
moçambicano João Manja.
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Católicos de Damão, Índia, lutam contra 
demolição de capela portuguesa com 400 anos 
A comunidade católica de Damão, na Índia, está a tentar impedir a demolição de uma capela com mais de 400 anos, ainda 
local ativo de culto, que o administrador provincial, Praful Patel, quer transformar num campo de futebol.

PUB

mou à Lusa.
O pároco da capela tem uma 
opinião diferente. Brian Ro-
drigues considera mesmo 
que decisão da municipalida-
de “não deve ser vista atra-
vés de um angulo religioso”. 
“Para eles, a igreja está a um 
canto do campo de futebol. 
Se eles quiserem alargar o 
campo, se quiserem fazer um 
estádio, a capela torna-se 
um obstáculo”, disse.
Mas o padre está convenci-
do de que nada irá ser feito 
“nesta altura”. Brian Rodri-
gues esteve esta semana com 
a presidente do coletivo de 
conselheiros do município, 
a quem entregou uma car-
ta com a objeção da Igreja à 
aquisição, e de quem recebeu 
uma “resposta positiva, na-
turalmente não formal, mas 
[segundo a qual] a capela não 
seria tocada”. “Passou-nos 
uma mensagem de esperan-
ça”, disse o clérigo. “Mas não 
sabemos”, acrescentou.
Por isso, Brian Rodrigues e 
a comunidade católica de 
Damão estão a “preparar-
-se” para “entregar cartas 
de contestação ao presidente 
do governo provincial e aos 
conselheiros do município, 
e depois ao administrador”, 
seguindo os vários trâmites 
legais previstos para contes-
tarem a intenção de aquisição 
da capela pelo poder público.
“Mas não penso que, nesta 

altura, toquem na capela. A 
capela está situada no cora-
ção da cidade, junto às mura-
lhas do forte de Damão. Tra-
zer multidões para este lugar 
tão pequeno provocaria um 
monte de problemas”, afir-
mou Brian Rodrigues. “Há 
outros lugares onde fazer 
um estádio, mas o governa-
dor não sente amor por deus 
nem pelos homens, como 
costumamos dizer. Portanto, 
não se interessa por estrutu-
ras antigas. Este homem não 
reconhece o valor da capela. 
Para ele, isto tem que ser fei-
to, e seja o que for que inter-
fira com a sua vontade é para 
demolir. É assim que faz”, 
disse o padre. “Tenho es-
perança, mas nunca se sabe 
com este homem”, acres-
centou.
Os procedimentos para a 
aquisição da capela foram 
lançados pelo município de 
Damão em meados de de-
zembro, mas quem está “por 
detrás da decisão, sem apa-
recer na fotografia”, segun-
do Noel Gama, é Praful Ko-
dhabai Pratel, administrador 
dos municípios de Dadra e 
Nagar Haveli e Damão e Diu, 
fundidos desde 2020.
Pratel, engenheiro civil de 
formação, foi responsável 
entre 2010 e 2012 por várias 
pastas na área da Segurança 
no estado indiano de Gujarat 
- liderado então pelo atual 

primeiro-ministro do país, 
Narendra Modi.
Agora, enquanto adminis-
trador, apresenta-se como 
agente de “uma transforma-
ção radical das infraestrutu-
ras físicas da região, abrindo 
o caminho para projetos de 
classe mundial”, de acordo 
com o portal da administra-
ção de Dadra e Nagar Haveli e 
Damão e Diu.
Em Damão, o “ímpeto de 
transformação radical” de 
Praful Pratel enfrenta uma 
pequena capela e uma comu-
nidade católica cada vez mais 
envelhecida, e o adminis-
trador “sabe isso”, sublinha 
Brian Rodrigues. “Somos 
uma comunidade cada vez 
mais pequena. Chegámos a 
ser mais de 3.000 católicos 
em Damão, estamos hoje 
reduzidos a uns 400. E o go-
verno sabe isto. Muitas pes-
soas migraram, o governo 
está bem consciente de tudo 
isto”, lamenta o padre.
Por outro lado, dos cerca de 
400 católicos que restam, 
acima de 65 por cento são 
pessoas idosas. “Nascem 
poucas crianças. Muitas ve-
zes migram famílias intei-
ras. Os que ficam em Damão 
são os mais idosos. Podemos 
dizer que é uma comunidade 
moribunda”, descreve o clé-
rigo.
Resta a lei para defender a 
capela. Os argumentos da 

defesa nas cartas que estão 
a ser enviadas aos decisores 
políticos assentam nos fac-
tos sintetizados por Lopes. A 
capela é utilizada para oração 
e adoração há mais de quatro 
séculos, sem interrupções, e 
possuiu e alberga valor pa-
trimonial relevante, de acor-
do com a carta da Igreja de 
contestação da demolição, 
que traduz para inglês o sig-
nificado da palavra “Angús-
tias”. “As pessoas estão em 
tristeza e angústia a reza-
rem por consolo e conforto a 
Nossa Senhora de Angústia, 
acreditando que ela fez des-
ta capela a sua morada”, diz 
a carta.
A duração das “angústias” 
nos dois campos da batalha 
- que tem algumas reminis-
cências da travada em 1581, 
no terreno onde se ergueria 
poucos anos depois a cape-
la em celebração da vitória 
dos portugueses - não pode 
por enquanto ser determi-
nada. Mas, se o processo 
não for travado, na previsão 
de Mário Lopes, deverá de-
morar um ano até chegar ao 
Supremo de Bombaim, que 
finalmente decidirá se vence 
a comunidade católica, que 
acredita ter “muito boas” 
hipóteses de manter a ca-
pela de pé, ou Praful Patel, 
o governador que “não sen-
te amor por deus nem pelos 
homens”. Lusa
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Aviso
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Após a investigação, confirma-se que o interessado, HO SIO KAI (titular 
do Centro de Educação Jing Wen II/Centro de Explicações Jing Wen), com a 
última morada conhecida: Avenida da Praia Grande, n.º 665. Edifício Great Will, 
5.º andar, blocos A e B, Macau, violou as disposições consagradas no n.º 1 do 
artigo 16.º da Lei n.º 7/89/M, de 4 de Setembro, e nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º e no n.º 3 do artigo 28.º da Lei acima referida, 
é-lhe aplicada uma multa de 4.000 patacas.

Ao abrigo das disposições consagradas na alínea e) do artigo 14.º e artigo 17.º 
do Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro, caso o interessado acima referido 
não tome a iniciativa de se deslocar à Unidade Técnica de Licenciamento das 
Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde (sita na 
Rua Nova da Ilha Verde, Edifício “Cheng I”, Bloco I, 2.º andar, Macau, onde 
está instalado o Centro de Saúde da Ilha Verde), dentro do prazo de quinze (15) 
dias a contar da data de publicação do presente aviso, para efectuar o pagamento 
da multa acima referida, cabe então à Repartição das Execuções Fiscais da 
Direcção dos Serviços de Finanças efectuar cobrança coerciva.

 Ao abrigo das disposições consagradas na alínea f) do artigo 14.º do Decre-
to-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro, e nos artigos 145.º e 149.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro, o interessado acima referido, pode apresentar reclamação no prazo de 
15 dias a contar da data de publicação do presente aviso. Simultaneamente, de 
acordo com as disposições da alínea 5) do n.º 5 do artigo 30.º da Lei de Bases da 
Organização Judiciária e do artigo 20.º e artigos seguintes do Código de Processo 
Administrativo Contencioso, pode o mesmo apresentar recurso contencioso ao 
Tribunal Administrativo em face da presente decisão no prazo de 30 dias a contar 
da data de publicação do presente aviso. Não havendo impugnação por parte do 
interessado, há lugar à execução imediata da decisão sancionatória, conforme 
disposto na alínea g) do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro.

Serviços de Saúde, aos 2 de Fevereiro de 2023
O Subdirector dos Serviços de Saúde

Cheang Seng Ip

“
Estamos a preparar-
-nos para a eventua-
lidade de levarmos o 
caso até à decisão do 

Supremo Tribunal em Bom-
baim”, disse o padre Brian 
Rodrigues, que presta os 
serviços religiosos na Capela 
de Nossa Senhora das An-
gústias, em Damão, alvo dos 
interesses do administrador 
do distrito, Praful Kodhabai 
Pratel, membro do Bharatiya 
Janata Party (BJP, Partido do 
Povo Indiano, nacionalista 
conservador hindu, no poder 
desde 2014).
A intenção de aquisição da 
Capela da Nossa Senhora das 
Angústias – enquadrada pela 
lei indiana de Aquisição de 
Propriedades, Reabilitação e 
Reinstalação, de 2013 – tem 
como propósito o alargamen-
to de um campo de futebol 
contíguo ao monumento e o 
“embelezamento” do local.
“A intenção de compra é 
sustentada por fundamen-
tos muito frágeis. Não há 
qualquer fundamento legal 
para adquirir a capela e de-
moli-la com o propósito de 
ampliar um pequeno campo 
de futebol. E também não se 
percebe o argumento de tudo 
ser para tornar o lugar mais 

bonito. O que é que isso sig-
nifica? Embelezamos um lo-
cal destruindo uma igreja?”, 
declarou à Lusa Mário Lopes, 
o advogado que defende os 
interesses da Igreja Católica 
neste processo.
De acordo com Lopes, “a ca-
pela tem mais de 400 anos, 
tem muito valor arquitetó-
nico, histórico e cultural, e é 
um local de culto, venerado 
não apenas pela comunidade 
católica, mas também pe-
los não-católicos de Damão, 
ininterruptamente, desde há 
mais de quatro séculos”.
Por outro lado, ainda que a 
demolição avance, salientou o 
advogado, o campo de futebol 
em causa está “rodeado por 
estradas públicas em todos os 
quatro lados, não há qualquer 
possibilidade de ser expandi-
do, e a capela fica situada num 
dos cantos do campo”.
Na opinião de Noel Gama, 
empresário e membro da 
sociedade civil católica lo-
cal, o interesse na demolição 
da pequena capela em Da-
mão não deve ser visto iso-
ladamente. “Estão a demolir 
sistematicamente os nossos 
locais, o património histórico 
português com tema cristão - 
como igrejas e capelas”, afir-
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Português é o treinador 
de futebol mais jovem 
na Superliga da China

O português David 
Patrício tornou-se aos 
38 anos o treinador mais 
jovem da Superliga da 
China e quer manter 
o recém-promovido 
Nantong Zhiyun no 
escalão principal, com 
“espírito de missão” para 
desenvolver o futebol 
chinês.

“
Apesar da idade, já tenho 20 
anos de experiência como trei-
nador”, disse à Lusa. “Estou 
confiante que [o Nantong] po-

derá ser uma lufada de ar fresco”, no-
meadamente graças aos “adeptos mais 
fervorosos” do futebol chinês, acres-
centou.
Patrício foi nomeado na terça-feira 
treinador da equipa principal do Nan-
tong, clube do leste da China, ao qual 
chegou em 2019, tendo desde então de-
sempenhado funções de adjunto, trei-
nador das reservas e director técnico.
Depois de conseguir em Dezembro o 
terceiro lugar na Liga I chinesa, o se-
gundo escalão, o Nantong foi promo-
vido à Superliga da China, tendo como 
melhor marcador o luso-guineense Zé 
Turbo, com 20 golos.
O avançado formado no Sporting e no 

Inter de Milão “terminou contrato e 
vai seguir um outro caminho, mas em 
breve teremos novidades sobre novos 
estrangeiros e poderá haver jogadores 
lusófonos na equipa”, disse Patrício.
“Queremos fazer uma época tranquila, 
sem grandes sobressaltos, apesar do 
orçamento mais reduzido”, sublinhou 
o português. “A nossa realidade é di-
ferente do normal na China: os clubes 
são liderados por grandes empresas 
que fazem grandes investimentos e que 
por isso conseguem sempre ser muito 
competitivos”, lembrou.
Longe vão os tempos de 2016, quando 
as 16 equipas que disputaram a Superli-
ga chinesa investiram cerca de 460 mi-
lhões de euros na contratação de joga-
dores estrangeiros, abalando o merca-
do de transferências. “As três equipas 
que desceram de divisão apresentaram 
muitas dificuldades financeiras e um 
deles, um histórico, está para acabar”, 
confirmou David Patrício, referindo-se 
ao Hebei, por onde chegaram a passar 
os argentinos Javier Mascherano e Eze-
quiel Lavezzi.
A pandemia da covid-19, que obrigou 
o treinador a ficar quase dois anos em 
Portugal, desferiu um rude golpe no 
futebol chinês, cujos jogos em 2019 
atraíam em média mais de 24 mil adep-
tos aos estádios, o valor mais elevado 
na Ásia.
Os clubes passaram três anos a jogar 
em estádios vazios e a treinar em ‘bo-
lhas’ anti-covid-19, praticamente sem 

receitas de bilheteira ou de transmis-
são televisiva.
Patrício espera que, este ano, com o alí-
vio das medidas da política ‘zero covid’, 
os adeptos voltem: “acredito que será a 
liga mais competitiva dos últimos três 
anos”.
Nos últimos anos, Pequim assumiu o 
desejo de converter o país numa po-
tência futebolística. O líder chinês, 
Xi Jinping, disse que quer ver a China 
qualificar-se para a fase final de um 
Mundial, organizar um Mundial e um 
dia vencer. “Há muito trabalho para 
fazer, mas a China tem um potencial 
enormíssimo e uma das coisas que me 
fez vir foi o sonho que o país tem de de-
senvolver o futebol”, disse o treinador.
A China ocupa o 80.º na classificação 
da FIFA e a única vez que participou 
na fase final de um Mundial, em 2002, 
perdeu os três jogos que disputou e não 
marcou um único golo.
“Não acredito que nestes 1,3 mil mi-
lhões de pessoas não haja talento. O 
que falta é criar infraestruturas”, dis-
se o português. “Só na zona de Lisboa 
há dezenas de clubes. Aqui a cidade 
de Nantong, que tem sete milhões de 
pessoas, tem dois clubes. É manifesta-
mente pouco”, sublinhou.
A China precisa também de mais trei-
nadores “com espírito de missão”, 
acrescentou o português. “Muitos es-
trangeiros com quem me cruzei admi-
tiram que vieram para a China só para 
receber o dinheiro”, disse. Lusa
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ÓCIO

CARNEIRO
Carta do Dia: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo 
e Mistério. 
Amor: Mantenha a estabili-
dade no seu lar sendo mais 
compreensivo e incentivando 
os outros. A palavra tem 
muita força.
Saúde: Melhore a memória 
comendo sementes de giras-
sol e amêndoas. 
Dinheiro: Poderá pôr em mar-
cha um projeto importante. 
Números da Sorte: 4, 13, 15, 
38, 37, 48

TOURO
Carta do Dia: Os Enamora-
dos, que significa Escolha. 
Amor: Telefone a amigos 
que não vê há algum tempo. 
Estime as suas amizades.
Saúde: Algumas dores de 
cabeça poderão incomodá-lo. 
Descanse mais.
Dinheiro: Pode ter de fazer 
uma escolha a nível financei-
ro. Ouça a intuição.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 
24, 28, 37

GÉMEOS
Carta do Dia: Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, Prático.
Amor: Melhore o relaciona-
mento com as pessoas que 
ama. Seja mais feliz. Saiba 
dar e receber.
Saúde: Tendência para a ins-
tabilidade nervosa. Converse 
com os seus amigos.
Dinheiro: Inteligência em alta! 
Boa altura para se lançar em 
novos desafios.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 
24, 32, 43

CARANGUEJO
Carta do Dia: 10 de Ouros, 
que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança.
Amor: Amar e ser amado traz 
força ao seu coração. Mime a 
sua cara-metade.
Saúde: Ricos em vitamina C, 
os frutos vermelhos, como as 
framboesas, são um ótimo 
antioxidante e previnem o 
envelhecimento.
Dinheiro: Pode receber dinhei-
ro. Aproveite para amealhar.
Números da Sorte: 9, 10, 18, 
27, 30, 43

LEÃO
Carta do Dia: 6 de Ouros, 
que significa Generosidade.
Amor: Seja mais carinhoso 
com o seu amor. Dedique-se 
à relação.
Saúde: Evite os refrigerantes. 
É preferível beber água ou chá.
Dinheiro: Alguém próximo 
pode precisar de apoio. Seja 
generoso. 
Números da Sorte: 1, 5, 9, 
23, 27, 42 

VIRGEM 
Carta do Dia: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento. 
Amor: Seja atencioso com 
a sua família. Leve a alegria 
para o seu lar.
Saúde: Pratique exercício 
físico para manter as articula-
ções a funcionar e tome cál-
cio. Combata o sedentarismo.
Dinheiro: Possibilidade de 
novas propostas. Fique alerta.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 
27, 28, 46

BALANÇA  
Carta do Dia: 5 de Espadas, 
que significa Avareza. 
Amor: Evite ser tão apegado 
a questões triviais. O amor 
é, sem dúvida, o mais im-
portante. 
Saúde: Procure praticar dia-
riamente uma atividade física: 
dance, faça Pilates… 
Dinheiro: Fale abertamente 
sobre aquilo de que precisa. 
O “não” temos sempre ga-
rantido!
Números da Sorte: 4, 7, 21, 
29, 36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Ás de Espadas, 
que significa Sucesso.
Amor: Fase favorável a de-
monstrações de amor. Sur-
preenda o seu par.
Saúde: Evite cometer exces-
sos. Guarde os abusos ali-
mentares para um único dia 
na semana.
Dinheiro: Arrisque, tem boas 
hipóteses de ser bem-su-
cedido.
Números da Sorte: 7, 9, 21, 
27, 39, 47

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta 
Vantajosa. 
Amor: O seu amor poderá fa-
zer-lhe uma grande surpresa. 
Mostre quanto o ama.
Saúde: Purifique o fígado 
tomando chá de coentros.
Dinheiro: Nunca desista dos 
seus objetivos!
Números da Sorte: 5, 7, 12, 
19, 34, 37

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 9 de Copas, 
que significa Vitória.
Amor: Seja justo. Não desilu-
da a sua cara-metade.
Saúde: Andará com as costas 
mais sensíveis. Não carregue 
pesos nem faça esforços.
Dinheiro: Na esfera material 
alcançará a vitória. Parabéns!
Números da Sorte: 7, 17, 29, 
25, 34, 43

AQUÁRIO
Carta do Dia: 6 de Copas, 
que significa Nostalgia.
Amor: Tendência para sentir-
-se nostálgico. É importante 
que se distraia.  
Saúde: Poderá ter dores de 
estômago. Faça várias refei-
ções ao dia. 
Dinheiro: Irá sentir que o 
dinheiro lhe foge por entre os 
dedos. Calma! 
Números da Sorte: 7, 10, 24, 
24, 35, 42

PEIXES
Carta do Dia: Rainha de 
Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amo-
rosa ou Fria. 
Amor: Cultive a harmonia na 
sua vida. Seja companheiro 
da pessoa que tem ao lado.
Saúde: Ótimo dia para cuidar 
mais da aparência.
Dinheiro: Boas perspetivas. 
Terá maior poder de decisão.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 
19, 27, 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.

FUNDAÇÃO RUI CUNHA 
RECEBE “WILLED”, DE WILSON LAM
O artista local Wilson Lam reúne 33 pinturas “que recriam o charme da paisagem local, onde 
a luz subjectiva e o reflexo das cores se impõem através da assinatura inequívoca do autor”. 
Trabalhos do pintor vão estar expostos na Fundação Rui Cunha até ao dia 11 de Fevereiro. No 
manifesto da exposição, Guilherme Ung Vai Meng destaca “a luz interior”, que é “a luz da 
alma” de Wilson Lam.

HUGO TEIXEIRA APRESENTA “PAISAGENS 
INVOLUNTÁRIAS” NA CREATIVE MACAU
O artista português volta a Macau para revelar um trabalho que faz a ponte entre 
Portugal, as suas raízes, e os Estados Unidos da América, mais precisamente a 
Califórnia, para onde a sua família emigrou nos idos anos de 1970. Segundo o 
autor, trata-se de um projecto onde há uma justaposição de fotografias “através do 
processo de montagem e colagem totalmente manual criando novas paisagens das 
suas viagens à Califórnia com as do mundo português”. A exposição fica patente até 
dia 4 de Março na Creative Macau.
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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 - Fim
19:00  A Impostora
20:00  Telejornal
20:45  Decisão Nacional - 

Estreia
21:15  Magazine Liga dos 

Campeões 2022/2023
21:40  Fina Estampa
22:30  TDM News
23:05  1968 – Um Ano de 

Guerra, Turbulência e 
Muito Mais

23:50  Telejornal 
(Repetição)

00:35  TDM News 
(Repetição)

01:10  RTPi Directo

/ t
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ev
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/ s
ug
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tã

o

TDM Canal Macau

/ cinema
UA GALAXY CINEMA

Plane
12h45; 15h10; 19h; 21h30; 21h50

Babylon
11h30; 17h; 21h10

Knock At The Cabin
14h50; 16h55; 22h; 22h30

The Point Men
14h55; 20h25

Banshees of Inisherin
16h50; 17h15; 19h25

To My Nineteen Year Old Self
12h; 16h50

A Guilty Conscience
11h35; 14h10; 16h20; 16h45; 19h20; 

21h55

THE FIRST SLAM DUNK
12h40; 14h30; 19h30; 21h35

TDM Entretenimento

10:00  Sing For Your Dream
11:20  Hot Blooded Detective
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  Xing Guang Da Dao (Repeat)
16:40  Hot Blooded Detective (Repeat)
17:30  Singing China
18:00  Glory Awakening of The Sanxingdui
18:25  Red Sorghum
20:00  It’s More Fun in the Philippines
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

TDM Desporto

11:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 2022TM : 
Germany vs Colombia (Repeat)

12:55  Sports Memory 4
13:00  Sport News
13:15  BWF World Tour Finals 2022 : Women’s 

Double - Semi Final
14:00  BWF World Tour Finals 2022 : Women’s Single 

- Semi Final
14:55  Life Sport 2
15:15  BWF World Tour Finals 2022 : Women’s Single 

- Semi Final
16:10  BWF World Tour Finals 2022 : Men’s Double - 

Semi Final
17:15  BWF World Tour Finals 2022 : Women’s Single 

- Semi Final
18:05  Sports Memory 4
18:15  UEFA Europa League 2022/2023 : Manchester 

United vs Sheriff Tiraspol (Repeat)
20:00  Global Sports
20:40  Sports Memory 4
20:50  Sport News
21:00  La Liga 2022/2023 : Barcelona vs Sevilla 

(Taped)
22:50  Sport News
23:00  La Liga 2022/2023 : Mallorca vs Real Madrid 

(Repeat)

MAGAZINE LIGA DOS 
CAMPEÕES 2022/2023 – 21H15

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.»

CINETEATRO MACAU

A Guilty Conscience
14h15; 19h; 21h30

THE FIRST SLAM DUNK
16h45

Plane
14h30; 19h30; 21h30

To My Nineteen Year Old 
Self
16h45; 19h

The Point Men
14h30; 16h30; 21h30
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NOVE PESCADORES 
DESAPARECIDOS 
EM NAUFRÁGIO AO LARGO 
DA COREIA DO SUL

Navios e aviões da guarda costeira da Coreia 
do Sul procuravam ontem, nas águas ao lar-
go da costa sudoeste do país, nove pescado-
res desaparecidos depois da sua embarcação 
ter naufragado. A guarda costeira da cidade 
portuária de Mokpo (sudoeste) indicou que 
três membros da tripulação foram resgata-
dos por um navio comercial, na sequência 
do acidente, no final do sábado, em águas 
perto da ilha de Daebichi. Os sobreviventes 
disseram que a casa das máquinas da em-
barcação se tinha enchido rapidamente de 
água antes da embarcação de 24 toneladas 
se virar, de acordo com a guarda costeira. As 
autoridades sul-coreanas desconhecem se os 
nove tripulantes desaparecidos poderão estar 
no interior da embarcação. O Ministério do 
Interior e da Segurança sul-coreana disse 
que sete dos desaparecidos eram sul-corea-
nos e os outros dois eram estrangeiros, mas 
não divulgou ainda as nacionalidades. Mais 
de 30 embarcações da guarda costeira e 
pelo menos oito aviões militares e da guarda 
costeira estavam nas buscas, na zona, na 
tarde de ontem. O Presidente sul-coreano, 
Yoon Suk-yeol, pediu aos responsáveis para 
mobilizarem “todos os recursos disponíveis” 
para alargar as buscas e também para dar 
apoio às famílias dos pescadores desapare-
cidos, de acordo com uma nota do gabinete.

CPK VENCE ZHUHAI 2030 
NO TORNEIO 
DE COMEMORAÇÃO 
DO ANO DO COELHO

A equipa de futebol do Chao Pak Kei venceu 
ontem o Zhuhai 2030 por 1-0 em parti-
da a contar para o Torneio de Futebol de 
Comemoração do Ano de Coelho – Taça 
de Guangdong, Hong Kong e Macau 2023, 
organizado pelo Instituto do Desporto e As-
sociação de Futebol de Macau. O brasilei-
ro Diego Patriota foi o marcador do único 
golo da partida que se disputou no Estádio 
do Centro Desportivo Olímpico na Taipa. O 
torneio contemplou anda um outro desafio 
que colocou frente a frente o Shudihong de 
Guangdong e o Eastern. Após o nulo nos 90 
minutos, o Shudihong acabou por vencer nas 
grandes penalidades por 6-5.

TENISTA CHINESA LIN ZHU 
CONQUISTA 
TORNEIO DE HUA HIN

A tenista chinesa Lin Zhu conquistou ontem 
o primeiro título de singulares da carreira, 
ao derrotar a ucraniana Lesia Tsurenko em 
dois ‘sets’ na final do torneio de Hua Hin. 
Em boa forma neste início de temporada, a 
54.ª jogadora do ranking mundial impôs-se 
por duplo 6-4 à 136.ª classificada da hie-
rarquia WTA, em uma hora e 45 minutos. 
O título do torneio tailandês é o primeiro de 
singulares de Zhu, que chegou aos oitavos 
de final do Open da Austrália, primeiro Grand 
Slam da temporada. A chinesa de 29 anos 
tinha apenas um título de pares, na edição 
de 2019 no torneio de Nanchang.
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Grande Prémio terá eventos 
durante duas semanas, 
com esperança no regresso da Fórmula 3
Para celebrar o seu 70.º aniversário, a edição 
do Grande Prémio de Macau deste ano será 
realizada com uma dimensão maior, estando 
prevista uma edição com a duração de duas 
semanas com provas e eventos paralelos. A 
informação foi adiantada ontem pelo presidente 
do Instituto de Desporto, Pun Weng Kun. O 
também coordenador da Comissão Organiza-
dora do Grande Prémio salientou que Macau 
tem feito história ao acolher o Grande Prémio 
durante 70 anos consecutivos, sendo este ano 
muito significativo como um marco histórico. 
“Vai ser semelhante com a edição do 60.º ani-
versário. Portanto, este ano estamos a planear 
lançar actividades por duas semanas consecuti-
vas, incluindo as provas da corrida e os eventos 
de promoção relacionados. O foco do nosso 
trabalho será fazer regressar as provas de nível 
mundial, a comunicação e coordenação sobre 
este assunto estão a decorrer de forma muito 
positiva”, salientou. Segundo o Jornal Ou Mun, 
Pun Weng Kun disse que está muito confiante 
que o Campeonato do Mundo de Fórmula 3 
vai regressar este ano à Guia, afirmando estar 
empenhado para que outras provas, como a 
Taça GT, voltem a acontecer em Macau, com 
o objectivo de apresentar uma corrida de alto 
nível ao público.
O responsável afirmou ainda que, sendo a ce-

lebração do 70.º aniversário, a Federação In-
ternacional do Automóvel (FIA) e as equipas de 
todo o mundo irão mostrar apoio ao evento, 
sendo que os pilotos internacionais manifesta-
ram a esperança de vir a Macau para compe-
tir. Pun Weng Kun acrescentou também que 
o evento com duração de duas semanas terá 
provas a arrancar aos fins-de-semana, e será 

lançada uma série de actividades, como um 
carnaval, de modo a animar a corrida e permi-
tir que turistas de todo o mundo aproveitem 
juntos o Grande Prémio, considerando que este 
evento de desporto irá ajudar a atrair ainda 
mais turistas a Macau.
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