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Regresso das excursões mostra “abertura total”
do mercado turístico do interior da China • P. 6

HO IAT SENG GARANTE PROTECÇÃO 
DA LIBERDADE DE IMPRENSA

No habitual encontro de Primavera do Chefe do Executivo 
com os responsáveis da comunicação social em língua 
chinesa, Ho Iat Seng assegurou que “o Governo da RAEM 
promete continuar a proteger a liberdade de imprensa 
consagrada na Constituição e na Lei Básica”. Ho disse 
esperar que a comunicação social de língua chinesa 
divulgue “a boa tradição de amor à pátria e a Macau” e que 
“continue a transmitir as opiniões da sociedade”. • P. 3

Relatórios enviados à ONU 
divididos quanto à lei sindical

Quatro grupos locais submeteram à Organização das Nações Unidas (ONU) relatórios sobre a situação de Macau 
no âmbito do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e as opiniões são divididas. A 
Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) aprova o diploma, enquanto o Macau Research Group, 
do activista Jason Chao, teceu várias críticas à proposta de lei. • P. 5
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PEREIRA COUTINHO PERGUNTA 
PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE A RAEM E PORTUGAL

A RAEM e Portugal assinaram um acordo de 
cooperação em 2001, que previa reuniões regulares 
entre as autoridades de ambas as partes. No 
entanto, estas reuniões não se têm realizado e, por 
isso, Pereira Coutinho questionou o Governo sobre 
quais as medidas a serem implementadas no futuro 
no âmbito deste acordo. • P. 4

CINEMA ALEGRIA COM PROPOSTAS 
DE FILMES DE DANÇA

Durante três dias, quatro filmes sobre dança vão estar em exibição no 
Cinema Alegria. “A Body in Fukushima”, “The Ferryman” e os portugueses 
“Body-Buildings” e “Isabella” são as propostas da organização. “Através 
das múltiplas configurações de distintas linguagens cinematográficas e 
coreográficas, música e imagens, mostra-se como os filmes de dança não 
apenas combinam dança e videografia como expressões artísticas, mas 
também incorporam a visão única da abordagem híbrida para capturar e 
transmitir elementos contemporâneos”, refere a organização. • P. 8
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“Os jogos de casino na Tailândia serão legalizados, 
e regulamentados, numa altura em que já existem 
dois grandes centros de jogo de casino com RI na 
Ásia - Macau e Singapura. A operação do mercado 
de massas na Tailândia será alimentada por 
nacionais tailandeses (dependendo das restrições 
de entrada impostas por lei) e por visitantes 
estrangeiros provavelmente na proporção 
dos países/regiões de origem. Dada a elevada 
propensão para o jogo e as apostas mais elevadas 
feitas pelos visitantes asiáticos, é provável que 
estes sejam o principal grupo-alvo de marketing”.

JORGE COSTA OLIVEIRA
Consultor
MACAU BUSINESS

“É uma catástrofe diplomática para a China, 
quer o balão estivesse a espiar locais nucleares 
no Montana, quer tivesse sido empurrado para 
fora da rota por ventos provocados por jactos 
na estratosfera. É um presente absoluto para a 
narrativa dos falcões americanos que retratam a 
China como uma superpotência agressivamente 
expansionista que se inclina a forçar os EUA 
à guerra - provavelmente sobre Taiwan - nos 
próximos dois ou três anos. Provavelmente nunca 
saberemos se se tratou de um acto deliberado de 
espionagem que correu mal ou de um completo 
engano, mas isso não importa”.

DAVID DODWELL
Director executivo do Hong Kong-APEC Trade 
Policy Study Group
SOUTH CHINA MORNING POST

“Para um democrata, o avanço da extrema-direita 
será comparável a uma doença que progride, 
enfraquece e pode ser fatal para o regime político 
característico dos países da União Europeia: a 
democracia liberal e de forte cunho social. Uma 
doença que pode ser diagnosticada e combatida, 
havendo remédios que, se tomados a tempo e nas 
doses certas, são eficazes”.

AUGUSTO SANTOS SILVA
Presidente da Assembleia da República
PÚBLICO

“O reforço da cooperação militar entre os Estados 
Unidos e as Filipinas é a prova de que o Indo-
Pacífico não foi relegado para segundo plano por 
Washington, apesar de as atenções mediáticas 
estarem centradas na Europa, onde a resistência 
ucraniana aos invasores russos tem contado com 
substancial auxílio americano, tanto ao nível 
financeiro como de envio de armamento. Durante 
a sua recente visita a Manila, o secretário da 
Defesa americano, Lloyd Austin, anunciou ter 
recebido autorização para utilizar mais quatro 
bases no arquipélago, que se somam a outras 
cinco que desde 2014 já estavam disponíveis para 
uso pelos militares dos Estados Unidos, tudo já 
considerado pela China como sendo parte de uma 
agenda hostil”.

LEONÍDIO PAULO FERREIRA
Jornalista
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PONTO 
DE CITAÇÃO

JUDEUS ULTRAORTODOXOS CELEBRAM A FESTA JUDAICA DE TU BISHVAT. Um menino judeu ultraortodoxo olha através de binóculos enquanto 

outros se reúnem com os seus rabinos na celebração da festa judaica de Tu Bishvat, ou Ano Novo da Árvore, numa sinagoga em Jerusalém, capital de 

Israel – ABIR SULTAN/EPA

“Augusto Santos Silva transformou a sua recente 
intervenção sobre a extrema-direita, já aqui 
criticada, num artigo. Este tem um espectro, uma 
omissão e muitas banalidades. 
O espectro: a diluição “da esquerda moderada 
e reformista num amálgama de ‘insubmissos’ 
que tomam por alvo preferencial as instituições 
democráticas.” Augusto Santos Silva está 
obviamente a pensar na França Insubmissa, 
dominante na esquerda francesa, mas não o diz. 
Assim se exporia melhor a sua sonsa e perversa 
tentativa de, apesar do que proclama no início do 
artigo, fazer equivaler “os extremos” por via do 
populismo. Populismos há muitos, como sabemos.  
A insubmissão francesa em curso é a melhor linha 
de defesa da democracia face à extrema-direita 
e face ao que a promove: a política de regressão 
socioeconómica do extremo-centro europeísta de 
Macron e de outras companhias de Santos Silva. 
A omissão: o neoliberalismo realmente 
existente em Portugal. Nem por um momento, 
Augusto Santos Silva refere a transferência de 
rendimentos do trabalho para o capital, superior 
à registada na troika, que ocorreu em Portugal 
no ano passado e que se pode repetir este ano. 
Nem por um momento fala da austeridade real 
e da correspondente degradação dos serviços 
públicos, ao mesmo tempo que os grandes 
grupos apresentam lucros recorde. Nem por um 
momento fala do esvaziamento democrático 

causada pela lógica da integração. Nem por um 
momento fala do pós-democrático BCE e da sua 
perversa acção. Confirma-se que aqueles que não 
falam de capitalismo neoliberal, inscrito na UE, 
não devem falar dos novos rostos do fascismo, 
até porque não têm como combatê-los. 
As banalidades: “economia social de mercado” 
e mais um conjunto de vazios despovoados, a 
enésima demonstração da falência intelectual 
dos herdeiros da Terceira Via dos famigerados 
anos 1990.”

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

“1. Fez bem o Presidente da República em pedir 
a fiscalização preventiva da constitucionalidade 
da nova lei das ordens profissionais, dadas as 
objeções suscitadas quer pelas ordens quer no 
debate parlamentar sobre ela. 
De resto, o PR nem sequer tem de pedir ao TC 
uma pronúncia de inconstitucionalidade, como 
sucede na fiscalização sucessiva, bastando 
invocar dúvidas relevantes, mesmo que as não 
subscreva, para obter a clarificação da questão. 
Tal é uma das funções da fiscalização preventiva, 
em prol da segurança jurídica.
2. Penso, porém, que o PR não tem razão quanto 
à sua principal objeção à lei, que é a de um 
suposto “princípio de autorregulação” das ordens 
profissionais.
Ora, importa dizê-lo à partida, não existe 
nenhum direito constitucional nem a criar ordens 
profissionais nem à autorregulação profissional. 
Trata-se sempre de decisões discricionárias do 
Estado, que aliás precisam de fundamentação, e 
que são sempre reversíveis.
A única condição constitucional é a gestão 

democrática (autogoverno) das ordens 
profissionais que sejam criadas (o que não está 
em causa na lei), sem prejuízo da tutela estadual, 
por se tratar de entidades públicas no exercício de 
poderes públicos delegados pelo Estado.
3. Quanto às funções de regulação e 
disciplina profissional, que pertencem sempre 
originariamente ao Estado, este só a atribui 
às ordens profissionais, como autorregulação 
e autodisciplina, na medida e nas condições 
estabelecidas na lei. 
Não existe nenhum direito natural ou 
constitucional a uma autorregulação e 
autodisciplina geral e absoluta da profissão por 
parte das ordens profissionais.
4. Um dos fatores essenciais da questão, que 
a nota presidencial ao TC omite, é que as 
ordens profissionais não são somente entidades 
reguladoras, mas também entidades de 
representação e defesa de interesses profissionais 
(um enorme privilégio das profissões “ordenadas”), 
o que gera o risco - que a prática frequentemente 
comprova -, de as ordens enviesarem o exercício 
dos seus poderes públicos de regulação (acesso à 
profissão, poder disciplinar, etc.), em função dos 
interesses corporativos que concomitantemente 
prosseguem e em prejuízo dos utentes e do 
interesse público. O défice de exercício do poder 
disciplinar é gritante entre nós. 
Este fator pode justificar perfeitamente quer 
a imposição de um provedor dos direitos dos 
clientes quer a participação de leigos nos órgãos 
de supervisão e de disciplina profissional, cuja 
nomeação, aliás, a lei confere às próprias ordens 
e não a entidades estranhas, salvaguardando, 
portanto (a meu ver, excessivamente...), a 
autonomia das ordens.”

VITAL MOREIRA
Causa Nossa
https://causa-nossa.blogspot.com/

ESCRITO 
NA REDE
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Chefe do Executivo promete defender 
liberdade de imprensa, 
mas pede “amor à pátria e a Macau”

G
C
S

DSI 
aumenta 
horário 
dos serviços de 
requerimento 
de documentos

BIR

Devido à grande procura do serviço de 

renovação dos bilhetes de identidade de 

residente (BIR) e dos documentos de via-

gem acumulada anteriormente, a Direcção 

dos Serviços de Identificação (DSI) anunciou 

ontem que, com base na mobilização 

interna de pessoal para elevar a capacida-

de de atendimento, e através do apoio de 

recursos humanos interdepartamentais na 

área da Administração e Justiça, a partir 

de hoje e até 31 de Março, vai aumentar 

o horário dos serviços de requerimento de 

documentos dos actuais postos de atendi-

mento, passando a funcionar ininterrupta-

mente durante sete dias por semana, das 

9h às 21h, de segunda-feira a domingo, 

e destacar pessoal exclusivo nas zonas de 

serviços automáticos de 24h para ajudar 

os cidadãos a tratar dos documentos, a fim 

de responder, o mais rápido possível, às 

necessidades dos cidadãos no tratamento 

de documentos.

De acordo com os dados estatísticos da 

DSI, os BIR de cerca de 30 mil pessoas e os 

documentos de viagem de cerca de 120 mil 

pessoas já se encontram caducados e ne-

cessitam de ser renovados. “Embora através 

da mobilização interna de recursos huma-

nos, a capacidade de atendimento diário do 

serviço de requerimento de documentos te-

nha aumentado 30% em comparação com 

o passado, é ainda difícil responder, a curto 

prazo, ao aumento significativo da procura 

do serviço de renovação de documentos”, 

considerou a DSI em nota de imprensa.

Durante as horas adicionais de serviço, 

serão aceites apenas os pedidos de primeira 

emissão e os pedidos de renovação do BIR, 

documentos de viagem e do Título de Visita 

de Residentes de Macau à Região Adminis-

trativa Especial de Hong Kong, e só serão 

aceites os pedidos com marcação prévia 

por não estar disponível a obtenção de 

senha in loco. Contudo, para levantar o do-

cumento nas horas acimas referidas, não é 

necessária a marcação prévia. Assim, serão 

prestadas um total de 39 horas adicionais 

de serviço por semana e o número de 

pedidos de serviços que podem ser tratados 

aumentou de 3500 para 7200.

No habitual 
encontro de 
Primavera 
do Chefe do 
Executivo com 
os responsáveis 
da comunicação 
social em língua 
chinesa, Ho Iat 
Seng assegurou 
que “o Governo 
da RAEM promete 
continuar 
a proteger 
a liberdade 
de imprensa 
consagrada na 
Constituição e na 
Lei Básica”. No 
entanto, Ho Iat 
Seng disse esperar 
que a comunicação 
social de língua 
chinesa divulgue 
“a boa tradição de 
amor à pátria e a 
Macau”.

“
O Governo da RAEM 
promete continuar 
a proteger a liber-
dade de imprensa 

consagrada na Constituição 
e na Lei Básica, e apoiar o 
trabalho de cobertura no-
ticiosa e de formação de 
profissionais dos órgãos 
da comunicação social”. A 
frase foi dita pelo Chefe do 
Executivo no encontro de 
Primavera com os respon-
sáveis da comunicação so-
cial em língua chinesa, que 
decorreu ontem.
No discurso, o Chefe do 
Executivo indicou que o 
Governo irá “realizar visi-
tas e actividades com co-
bertura noticiosa in loco, 

no sentido de permitir aos 
profissionais da comuni-
cação social e aos diver-
sos serviços obterem mais 
meios e oportunidades de 
interacção, e apoiar, em-
penhadamente, o sector da 
comunicação no exercício 
das suas funções profissio-
nais”. 
“Esperamos que os órgãos 
da comunicação social de 
língua chinesa continuem a 
atrair mais leitores, através 
de reportagens contínuas, 
amplas e profundas, e per-
mitir que a credibilidade e 
influência do sector da co-
municação social fiquem 
mais consolidadas e au-
mentem”, disse.

No discurso, Ho falou ain-
da dos últimos três anos 
em que o Governo impôs 
restrições sob o pretex-
to da pandemia, e afirmou 
que “durante este período 
difícil, os profissionais da 
comunicação social perma-
neceram na linha da frente, 
apoiando os residentes a 
obterem informações so-
bre a situação epidémica de 
forma célere e, ao mesmo 
tempo, permitiram que o 
público conhecesse os ser-
viços públicos do Governo 
da RAEM, bem como o tra-
balho desenvolvido para 
dar resposta à evolução 
epidémica, proteger a vida 
dos residentes, manter a 

ordem social e promover a 
retoma da economia”.
O Chefe do Executivo refe-
riu que o sector da comu-
nicação social também tem 
transmitido as opiniões da 
população, “o que permi-
tiu aperfeiçoar e melho-
rar o trabalho em diversas 
áreas do Governo, e de igual 
modo responder às soli-
citações e expectativas da 
sociedade”.
Apontando para o futu-
ro, Ho afirmou: “O Tigre 
despediu-se e veio o Coe-
lho que traz a Primavera, 
a névoa da epidemia está a 
desaparecer e o desenvol-
vimento económico e social 
de Macau estão a voltar à 

normalidade”. Com o rela-
xamento das restrições, os 
novos contratos de jogo e a 
implementação da estraté-
gia de “1+4” para diversi-
ficar a economia, “Macau 
entrará numa nova fase de 
desenvolvimento pós-pan-
démico”.
Além disso, Ho Iat Seng 
disse aos responsáveis da 
comunicação social de lín-
gua chinesa que este ano “o 
Governo da RAEM irá con-
cretizar, de forma plena, a 
aplicação do princípio ‘Um 
País, Dois Sistemas’, per-
sistir na salvaguarda da so-
berania nacional, da segu-
rança nacional e dos inte-
resses de desenvolvimento, 

implementar plenamente o 
espírito consagrado no re-
latório do 20.º Congresso 
Nacional e nos discursos 
importantes e instruções 
do Presidente Xi Jinping», 
por exemplo.
Ho Iat Seng disse que espera 
que, no futuro, “os órgãos 
da comunicação social de 
língua chinesa continuem 
a divulgar a boa tradição de 
amor à pátria e a Macau” 
e testemunhem “a união 
entre todos os sectores da 
RAEM para que a retoma 
económica e a plena nor-
malização da sociedade se-
jam alcançadas”. “Espera-
mos, ainda, que continuem 
a transmitir as opiniões da 
sociedade, apoiar o Gover-
no da RAEM na recolha de 
opiniões para se chegar a 
consensos e a fiscalizar a 
acção do Governo, para que 
este continue a aperfeiçoar 
o trabalho governativo”, 
afirmou, acrescentando: 
“Desejamos, também, que 
o sector da comunicação 
social continue a focar os 
novos sucessos das diver-
sas actividades promovi-
das pelo Governo da RAEM, 
apoiar os residentes e os 
compatriotas que se en-
contram dentro ou fora do 
país a conhecer a nova con-
juntura, os novos desen-
volvimentos de Macau e a 
promover o papel do sector 
no momento crucial de de-
senvolvimento de Macau, 
tendo por base avançar com 
estabilidade”.

A.V.
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Coutinho pede a retoma das reuniões 
bilaterais entre a RAEM e Portugal
A RAEM e Portugal assinaram um acordo de cooperação em 2001, que previa reuniões regulares entre 
as autoridades de ambas as partes. No entanto, nos últimos três anos a comissão mista deixou de se 
reunir devido à pandemia e, por isso, Pereira Coutinho questionou o Governo sobre quais as medidas a 
serem implementadas no futuro no âmbito deste acordo.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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Acordo Quadro de 
Cooperação entre 
a Região Adminis-
trativa Especial de 

Macau da República Popular 
da China e a República Por-
tuguesa foi assinado em Ju-
lho de 2001. No entanto, José 
Pereira Coutinho lembrou, 
numa interpelação escrita, 
que há três anos que a co-
missão mista não se reúne.
Na interpelação, o deputado 
recorda que este acordo, que 
tem como objectivo o “de-
senvolvimento das relações 
históricas e culturais que 
unem a RAEM e Portugal e 
que conferem uma dimen-
são particular às relações 
entre as duas partes”, pre-
via que as partes se reunis-
sem de dois em dois anos 
– e a partir de 2014 as reu-
niões passaram mesmo a ser 
anuais.
O objectivo destas reuniões 
era “avaliar, aprofundar ou 
desenvolver” a execução 
dos diversos compromissos 
assumidos, incluindo a pos-
sibilidade de cooperação em 
novos domínios, por via da 
comissão mista. No entan-
to, nos últimos três anos a 
comissão mista deixou de se 
reunir, devido à pandemia.
No artigo 1.º do acordo lê-se: 
“As duas partes, reconhe-
cendo a existência de laços 
de amizade e de solidarie-
dade entre si, prosseguirão 
uma política de cooperação 
com vista a reforçar esses 
laços”. 
Os compromissos deste 
acordo passavam pelo es-
tabelecimento de coope-
rações ao nível económico, 

financeiro, técnico, cientí-
fico, cultural, da segurança 
pública interna e judicial. 
Seriam também intensifi-

cadas as visitas de membros 
das duas partes ou de outras 
instituições para a troca de 
informações e questões de 

interesse comum, como a 
realização conjunta de es-
tudos e projectos de de-
senvolvimento industrial 

por via da cooperação entre 
instituições empresariais e 
acções tendentes ao desen-
volvimento dos meios de 

comunicação nomeadamen-
te na área das telecomuni-
cações.
Pereira Coutinho questio-
nou, então, quais as medidas 
a serem adoptadas e imple-
mentadas no futuro pelas 
autoridades competentes 
após os três anos de pan-
demia. O antigo conselheiro 
das comunidades portugue-
sas perguntou ainda porque 
é que tem havido um nú-
mero reduzido de reuniões 
da comissão mista e qual a 
avaliação das autoridades 
no que toca aos acordos de 
cooperação assinados pelas 
partes no domínio do turis-
mo, energia, investimento, 
empreendedorismo, logís-
tica, ambiente, cooperação 
científica, jurídica, judicial 
e promoção das línguas ofi-
ciais, por exemplo.
Por fim, o deputado questio-
nou quais os resultados da 
avaliação geral do presente 
acordo quadro e se, no fu-
turo, irá haver um aprofun-
damento e desenvolvimento 
dos trabalhos de cooperação 
entre a RAEM e Portugal.

Entrada em funcionamento 
dos corredores para veículos 
do posto fronteiriço 
adiada para Junho

HENGQIN

O gabinete do Secretário para a Segurança referiu ontem, em esclarecimento 

suplementar a resposta à interpelação da deputada à Assembleia Legislativa 

(AL) Ella Lei, dada pelo mesmo gabinete no dia 6 de Janeiro, que a data pre-

vista para a entrada em funcionamento dos corredores para veículos da 2.ª fase 

do Posto Fronteiriço de Hengqin é, provavelmente, Junho.

Na reunião de trabalho de obras de construção da 2.ª fase do Posto Frontei-

riço de Hengqin, realizada no dia 11 de Janeiro de 2023, em que participaram 

a Comissão Executiva da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong 

e Macau em Hengqin, os Serviços de Alfândega de Gongbei, os serviços de 

Inspecção Fronteiriça de Zhuhai, a entidade responsável pela construção e 

a delegação chefiada pelo secretário para a Segurança Wong Sio Chak, a 

entidade responsável pela construção referiu à parte de Macau que, devido ao 

impacto da pandemia causada pelo novo tipo de coronavírus registado no fim 

do ano passado, se deparou com a falta de trabalhadores responsáveis pela 

execução de obras e de operários nos locais de construção, e além disso, tendo 

em conta as mudanças de direcção e de circulação nas vias, para articulação 

com a implementação simultânea da passagem fronteiriça e da execução de 

obras, e a realização de obras cruzadas originadas pela extensão da Linha do 

Metro Ligeiro de Macau na Ilha de Hengqin, entre outros factores, o andamento 

das obras ficou atrasado em cerca de 2 a 3 meses, e presume-se que a data 

de conclusão das obras seja prorrogada do fim do ano passado para o dia 31 de 

Março, e, por isso, a data prevista com condições de funcionamento dos corre-

dores permanentes foi adiada do mês de Março para o mês de Junho.

Quanto a esta questão, referiu ainda o gabinete do secretário para a Seguran-

ça, ambas as partes de Macau e de Hengqin já chegaram a um consenso, e o 

comunicado será divulgado oportunamente pelos respectivos departamentos 

de Hengqin. Em 16 de Janeiro, o Gabinete do Grupo de Trabalho Específico 

do Modelo Inovador de “Inspecção Fronteiriça Integral” (passagem fronteiriça 

‘One Stop’) para Veículos de Transporte de Passageiros e de Mercadorias emitiu 

oficialmente um comunicado, divulgando o actual andamento das obras e 

explicando qual a razão do atraso e, nessa sequência, os principais órgãos de 

comunicação social de Macau também reproduziram o conteúdo desse comu-

nicado. A par disso, acrescenta, “o Gabinete do Secretário para a Segurança 

compilou atempadamente as referidas informações, com as quais o Governo da 

RAEM espera prestar esclarecimentos suplementares à Assembleia Legislativa”.

SERVIÇOS DE SAÚDE 
ORGANIZARAM SESSÕES 
DE INTERCÂMBIO PARA 
ESTAGIÁRIOS PROFISSIONAIS

Os Serviços de Saúde realizaram duas sessões 
de intercâmbio para estagiários na área de 
saúde, no sentido de auscultar as opiniões 
dos estagiários e partilhar as suas experiên-
cias de aprendizagem. O director dos Servi-
ços de Saúde, Alvis Lo,  bem como outros 
profissionais da saúde, estiveram presentes 
na sessão de intercâmbio. Alvis Lo referiu 
no seu discurso que os 449 estagiários apro-
vados no exame de admissão iniciaram, a 
partir de 1 de Fevereiro, a parte prática do 
estágio com a duração de seis a 12 meses, 
dos quais os Serviços de Saúde responsabili-
zam-se pela formação de 426 estagiários, o 
que representa cerca de 95% do número total 
de estagiários. Para o efeito, acrescentam os 
Serviços de Saúde, serão disponibilizados mais 
de 470 formadores profissionais de diferentes 
serviços ou unidades para prestarem serviços 
de orientação clínica aos estagiários, propor-
cionar aos estagiários o melhor ambiente e as 
melhores condições de ensino. Os formadores 
são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, téc-
nicos de análises clínicas, dietistas e diversos 
terapeutas. O Director espera que, durante o 
estágio, os estagiários possam aproveitar esta 
oportunidade, estudando com afinco e espíri-
to profissional e atitude, para prestar serviços 
médicos adequados aos residentes de Macau.
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Lei sindical divide opiniões 
em relatórios enviados à ONU
Apesar das críticas apontadas no passado à proposta de lei sindical apresentada pelo Governo, 
a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) manifestou apoio e concordância 
relativamente ao diploma num relatório enviado às Nações Unidas, no âmbito do Pacto Internacional 
dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Além da FAOM, houve mais três grupos a enviarem 
relatórios sobre a situação de Macau. O Macau Research Group, do activista Jason Chao, teceu várias 
críticas ao diploma do Governo.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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Q
uatro associações 
locais submete-
ram à Organização 
das Nações Unidas 

(ONU) relatórios sobre a si-
tuação de Macau no âmbito 
do Pacto Internacional dos 
Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais. A Federação das 
Associações dos Operários 
de Macau (FAOM) foi uma 
delas e, no seu relatório, ma-
nifestou concordância com 
o diploma apresentado pelo 
Governo aprovado na gene-
ralidade a 16 de Janeiro.
“Esta Federação concorda e 
apoia [a proposta de lei sin-
dical], uma vez que contribui 
para melhorar as leis e regu-
lamentos da RAEM no domí-
nio laboral, estabelecendo o 
estatuto jurídico, o funcio-
namento e as funções e po-
deres conexos dos sindicatos 
através de leis, e ajudando 
a salvaguardar e lutar pelos 
direitos e interesses laborais 
dos trabalhadores, de acordo 
com a lei”, lê-se no relatório 
da FAOM.
Os elogios surgem mesmo 
depois dos deputados da fe-
deração terem tecido críti-
cas ao diploma do Governo. 
Lei Chan U, por exemplo, 
lamentou a exclusão do di-
reito à greve considerando a 
situação “injusta”. Lei Chan 
U também já tinha pedido 
disposições no sentido de as-
segurar o direito de associa-
ção na lei sindical. Aquando 
da aprovação do diploma na 
generalidade, Leong Sun Iok 
chegou a questionar o se-
cretário para a Economia e 
Finanças sobre a ausência 
do direito à greve. Apesar 
das críticas, os deputados da 
FAOM deram todos luz verde 
à proposta.
No relatório, a FAOM apon-
ta alguns dos “princípios 
que devem ser seguidos na 
lei sindical”, incluindo a 
“salvaguarda da segurança 
nacional e da estabilidade 
social”, a “promoção do de-
senvolvimento económi-
co e construção de relações 
laborais harmoniosas” e a 
“salvaguarda dos direitos 
e interesses legítimos dos 
trabalhadores e do desen-
volvimento estável das em-
presas”.
A lei sindical serve para im-
plementar em pleno a Lei 
Básica, que estipula a le-
gislação como um direito, e 
cumprir as obrigações das 
convenções da Organização 
Mundial do Trabalho apli-
cáveis à RAEM, assinala a 
FAOM, acrescentando que 
“os representantes da fede-
ração têm vindo a promover 
a legislação da lei sindical 
dentro e fora da Assembleia 
Legislativa há muito tempo, 

a fim de clarificar o estatuto 
jurídico dos sindicatos e re-
forçar a protecção jurídica”.
No relatório enviado à ONU 
relativamente ao Pacto In-
ternacional dos Direitos Eco-
nómicos, Sociais e Culturais, 
a FAOM disse que em Macau 
os trabalhadores não-resi-
dentes “gozam de segurança 
laboral”.

PROPOSTA DE LEI SINDICAL 
NÃO PROTEGE 
OS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES, 
REFERE GRUPO 
DE JASON CHAO

O Macau Research Group, do 
activista Jason Chao, foi ou-
tro dos grupos que remeteu à 
ONU um relatório sobre a si-
tuação de Macau no que toca 
aos direitos económicos, 
sociais e culturais na RAEM. 
Este grupo foi bem mais crí-
tico do diploma: “A proposta 
de lei sindical fica aquém da 
concretização da protecção 
dos direitos dos trabalhado-
res, tal como prometida pela 

Lei Básica da RAEM, e de-
monstra uma forte tendência 
para uma regulamentação 
excessiva da formação e fun-
cionamento dos sindicatos”.
“A lei proposta irá impor 
uma série de restrições e re-
quisitos regulamentares que 
se aplicarão apenas aos sin-
dicatos e não às associações 
ordinárias. No entanto, não 
há referências ao direito à 
greve e ao direito à negocia-
ção colectiva no projecto de 
lei. Os novos requisitos para 
os sindicatos que o Governo 
da RAEM está a tentar intro-
duzir na legislação são preo-
cupantes”, aponta o Macau 
Research Group. Jason Chao 
também critica o facto de a 
lei sindical apresentada pelo 
Governo não contemplar 
disposições relativas à nego-
ciação colectiva. 
O grupo do democrata Ja-
son Chao alerta a ONU para 
o facto de, segundo a lei 
proposta pelo Executivo, os 
responsáveis dos sindicatos 
terem de ser residentes da 
RAEM, e que os futuros sin-

dicados “não representem as 
profissões com uma grande 
presença de trabalhadores 
migrantes”.
Assim, o Macau Research 
Group deixa quatro reco-
mendações ao Governo de 
Macau: Que assegure que 
todos os trabalhadores, in-
cluindo os migrantes, podem 
igualmente formar e par-
ticipar em sindicatos; Que 
introduza o direito à greve e 
à negociação colectiva; Que 
sejam eliminados os requisi-
tos regulamentares relativos 
à adesão dos sindicados a or-
ganizações internacionais ou 
participação em eventos in-
ternacionais; E que se abste-
nha de presumir que a parti-
cipação sindical em eventos 
internacionais ou a afiliação 
a uma aliança internacional 
poria em perigo a segurança 
nacional.

FEDERAÇÃO 
DE JUVENTUDE DE MACAU 
DEFENDE GOVERNO

A Federação de Juventude 

de Macau, cujo presiden-
te é o director dos Serviços 
de Saúde, Alvis Lo, também 
endereçou um relatório às 
Nações Unidas. No docu-
mento, o grupo deixa elogios 
à lei sindical e ao Governo: 
“A lei sindical de Macau 
clarifica o estatuto jurídico 
dos sindicatos e reforça a 
protecção jurídica, medeia 
eficazmente os litígios entre 
empregadores e trabalhado-
res e regula adequadamente 
os sindicatos no quadro exe-
cutivo da RAEM, reflectindo 
a determinação do Gover-
no da RAEM em cumprir as 
suas obrigações ao abrigo 
das convenções internacio-
nais”.
No seu relatório, a Federação 
de Juventude de Macau de-
fende o Governo das críticas 
sobre a ausência do direito 
de associação dizendo que, 
“desde que o conteúdo de 
uma assembleia ou manifes-
tação não seja ilegal, ela está 
protegida pelo Governo da 
RAEM e pelos tribunais, pelo 
que o direito dos residentes 

da RAEM de aderirem a sin-
dicatos e de se reunirem tem 
sido sempre protegido por 
lei”. “Sob a premissa de que 
a parte interessada não viola 
a lei, a legislação actual pode 
efectivamente salvaguardar 
os trabalhadores da retalia-
ção por lutarem pelos seus 
direitos e interesses”, diz a 
federação fundada por Liu 
Chak Wan, Chui Sai Cheong, 
Kou Hoi In, Tina Ho, Chui 
Sai Peng, Chan Meng Kam e 
Vong Su Sam.
Por fim, a Associação Geral 
das Mulheres também reme-
teu um relatório. No entanto, 
não há referência à lei sindi-
cal. A Associação Geral das 
Mulheres aborda as questões 
do direito ao trabalho e à se-
gurança social e lembra que 
“a Lei Básica da RAEM salva-
guarda os direitos e deveres 
fundamentais dos residentes 
de Macau, incluindo a igual-
dade de oportunidades de 
emprego para todos os resi-
dentes de Macau, sem discri-
minação”.
Recorde-se de que a primei-
ra proposta de lei sindical de 
Macau foi aprovada na ge-
neralidade a 16 de Janeiro. 
O documento foi aprovado 
apenas com as abstenções 
de Pereira Coutinho e Che 
Sai Wang. A luz verde do he-
miciclo acontece depois de 
12 projectos de lei sindical 
rejeitados ao longo dos 23 
anos desde a entrada em vi-
gor da Lei Básica – que prevê 
a participação dos residen-
tes em sindicatos e greves. A 
proposta de lei sindical não 
contempla o direito à greve 
nem à negociação colectiva. 
Na reunião plenária em que 
foi aprovado o documento, 
o Governo foi questionado 
sobre as omissões e Lei Wai 
Nong, secretário para a Eco-
nomia e Finanças, explicou 
que o objectivo do Governo 
é “criar uma lei sindical com 
características próprias e de 
acordo com o desenvolvi-
mento económico” da re-
gião.
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Macau recebe as primeiras excursões 
turísticas do Continente após três anos
No primeiro dia em que Macau voltou a acolher excursões turísticas do interior da China, chegaram ao 
território seis excursões com 135 turistas em grupo de Guangdong, Xangai e de Liaoning. A Direcção 
dos Serviços de Turismo salientou que a retoma das actividades turísticas em grupo assinalou uma 
“abertura total do mercado turístico do Continente a Macau”. Com a expectativa de 40 milhões de 
turistas por ano, o organismo disse ainda que está a promover excursões oriundas do exterior.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM

O 
território rece-
beu ontem as pri-
meiras excursões 
turísticas prove-

nientes do interior da Chi-
na desde o surgimento da 
pandemia há três anos. Com 
o retorno das actividades 
turísticas em grupo, foram 
seis excursões do Conti-
nente que chegaram Macau, 
com um total de 135 turistas, 
incluindo dois grupos vindos 
da província de Guangdong, 
que entraram em Macau 
através do Posto Fronteiri-
ço Hengqin e da Ponte Hong 
Kong-Zhuhai-Macau, três 
de Xangai e um da província 
de Liaoning, que viajaram 
para a região por via aérea.
De acordo com o subdirector 
da Direcção dos Serviços de 
Turismo (DST), Cheng Wai 
Tong, até à passada sexta-
-feira, registaram-se já 15 
excursões da China Conti-
nental inscritas para visitas 
a Macau, representando cer-
ca de 400 turistas. Tendo em 
conta os procedimentos de 
viagem em grupo, o respon-
sável assinalou que o ritmo 
de retoma das visitas guia-
das “é muito rápido”, sendo 
que o organismo vai conti-
nuar a observar a situação, 
mas que é difícil prever, para 
já, o número de viagens em 
grupo em Macau ao longo 
deste ano.
 A DST, para mostrar a im-
portância da recuperação 
turística com a chegada dos 
grupos turísticos, realizou 
ontem uma recepção de 
boas-vindas às primeiras 
excursões a chegar ao ter-
ritório por via terrestre e 
aérea, ao grupo de 27 pes-
soas de Guangdong e outro 
de 17 pessoas provenien-
tes de Xangai. A delegação 
compreendeu os dirigentes 
da DST, representantes da 
indústria turística de Ma-
cau e a mascote do turismo 
de Macau, “Mak Mak”, que 
vestiu ontem o traje tradi-
cional de Portugal.
“Devido à prevenção e con-
trolo da epidemia, foi sus-
penso, desde o final de Ja-
neiro de 2020, o turismo das 
excursões transfronteiriças 
do Continente para Ma-
cau. Desta vez, com o apoio 
do Governo Central, foram 
totalmente retomadas as 
medidas de intercâmbio de 
pessoal entre o interior da 
China e Hong Kong e Macau, 
nomeadamente o recomeço 
da operação das actividades 
turísticas em grupo”, sa-
lientou a DST, realçando que 
este regresso dos grupos de 
turistas marcou “a abertura 
total do mercado turístico do 
Continente a Macau”.
Relativamente aos itinerá-

rios, que terão destaque no 
elementos culturais e lazer 
como no programa de Pas-
seios, Gastronomia e Estadia 
para residentes nos últimos 
dois anos, a primeira excur-
são que chegou por via ter-
restre vai realizar uma via-
gem de dois dias e uma noite 
e vai visitar a Vila de Nossa 
Senhora em Ká-Hó, a Vila 
de Pescadores de Coloane, o 
passeio ecológico das Casas-
-Museu da Taipa e as insta-
lações integradas de turismo 
e lazer no Cotai.
Já o itinerário do grupo de 
turistas de Xangai será de 
cinco dias e quatro noites 
e inclui as atracções do Pa-
trimónio Mundial de Macau, 
o Museu das Ofertas sobre 
a Transferência de Sobera-
nia de Macau, a Igreja de S. 
Francisco Xavier em Coloa-
ne, as Casas-Museu da Tai-
pa, a Rua do Cunha e insta-
lações integradas de turismo 
e lazer.
“Durante a visita, os mem-
bros do grupo irão também 
saborear pratos típicos de 
Macau, desfrutar do prazer 
de fazer compras livremen-
te, entre outros, para sentir 
o lado de mistura das cultu-

ras chinesa e ocidental e do 
turismo de lazer de Macau”, 
assinalou.

40 MILHÕES 
DE CHEGADAS ANUAIS

Ricky Hoi Io Meng, também 
subdirector da DST, ao aco-
lher as excursões de Xangai, 
disse que a visita prolongada 
do grupo é “uma boa no-
tícia” para Macau, já que o 
itinerário de cinco dias vai 
permitir aos presentes co-
nhecer Macau mais profun-
damente e sentir “os novos 
produtos turísticos” de Ma-
cau. Além do consumo nos 
grandes resorts no Cotai, os 
turistas vão também visi-
tar os bairros antigos, o que 
pode promover a economia 
comunitária.
“As autoridades vão comu-
nicar mais com a indústria 
do turismo no futuro para 
que seja preparada a recu-
peração com base no pa-
drão de quase 40 milhões 
de turistas em 2019, esta é 
a nossa meta, como disse o 
secretário Lei Wai Nong na 
sexta-feira. Vamos não ape-
nas melhorar a capacidade 
de recepção de turistas, mas 

também aumentar a quali-
dade de serviços. Espera-se 
que o turismo possa reco-
meçar a trazer novas expe-
riências aos visitantes de 
fora”, apontou Ricky Hoi.

VISITAS DO EXTERIOR 

No que diz respeito a excur-
sões turísticas estrangeiras, 
o responsável referiu que a 
frequência de voos que li-
gam Macau e os países es-
trangeiros está a retomar de 
forma gradual. As opiniões 
da indústria do turismo, en-
tretanto, disseram esperar 
que os voos sejam aumen-
tados de um para dois voos 
por semana, o que dará mais 
conveniência para a deslo-
cação e organização de gru-
pos turísticos.
“A Air Macau está também 
atenta aos pedidos relevan-
tes, e as rotas para algumas 
cidades foram igualmente 
acrescentadas com dois voos 
semanais. Com a melhoria 
gradual da capacidade de 
transporte e de recursos hu-
manos da Air Macau, acredi-
ta-se que haverá mais boas 
notícias sobre os grupos de 
turistas do exterior”, garan-

tiu.
Recorde-se que o Governo 
de Macau, com vista a im-
pulsionar a recuperação da 
economia e turismo, planeia 
lançar várias campanhas de 
promoções, incluindo oferta 
de 120 mil bilhetes de avião 
a turistas do interior da Chi-
na, Taiwan e países estran-
geiros, bem como subsídio 
ao alojamento de turistas 
em Macau – 150 patacas 
por noite para os turistas 
de Guangdong e 250 patacas 
para os das outras provín-
cias chinesas.
A DST avançou ainda que 
está a estudar os planos de 
subsídios para excursões 
turísticas de Hong Kong, 
Taiwan e grupos interna-
cionais, para serem lança-
dos o mais rápido possível. 
“Para os visitantes interna-
cionais, a ideia preliminar 
é atribuir 350 patacas por 
uma noite de alojamento e 
500 patacas por duas noites 
ou mais. A indústria está 
a organizar recentemente 
excursões provenientes do 
Sudeste Asiático, mas o res-
pectivo plano de financia-
mento ainda está em fase de 
apreciação”, acrescentou, 

frisando que o sector do tu-
rismo apontou que há uma 
falta ligeira de mão-de-obra 
de condutores de autocarros 
turísticos.

BEM-VINDOS, 
SEM RESTRIÇÕES

Aos jornalistas, um turis-
ta de Xangai disse que está 
muito contente por poder 
visitar Macau após a pande-
mia. O homem, de apelido 
Shi e com 80 anos de idade, 
revelou que a última visita 
a Macau foi há uma década, 
e que durante os três anos 
da pandemia teve sempre a 
vontade de passear na re-
gião, só que não era possível 
devido às restrições epidé-
micas.
“Agora posso finalmente 
vir a Macau, espero visitar e 
experimentar mais os novos 
projectos turísticos desen-
volvidos em Macau, e tam-
bém ver os hotéis e centros 
comerciais das operadoras 
de jogo”, sublinhou, afir-
mando que gosta muito de 
Macau e acredita que a ci-
dade tenha um desenvolvi-
mento cada vez melhor.
Um outro turista, de apelido 
Lu, enfatizou que está “bas-
tante emocionado” com esta 
viagem à RAEM. “Gostaria 
de visitar Macau porque o 
meu trabalho também tem 
um pouco uma relação com 
Macau. Neste passeio vou 
provar a gastronomia de 
Macau, visitar as atracções, 
e vou ver as Ruínas de São 
Paulo”, notou.
O senhor Lu indicou que fez 
uma visita a Zhuhai em De-
zembro do ano passado, mas 
acabou por não conseguir vir 
a Macau devido ao grande 
surto da Covid-19 no terri-
tório. Adiantou que vai con-
sumir nas lojas de produtos 
típicos e também de pro-
dutos de luxo locais. “Não 
há limite no orçamento de 
consumo em Macau, vou 
comprar quando vir algo que 
gosto”, assegurou o turista, 
uma vez que considera que a 
pandemia já passou e a eco-
nomia vai melhorar.
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Governo espera continuação 
da “boa tendência de desenvolvimento” 
para promover a retoma económica
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, disse que Macau está a aproveitar uma “boa tendência” de 
recuperação económica, com vários factores positivos como o aumento de visitantes durante o Ano 
Novo Lunar. Nesse sentido, os sectores locais estão confiantes no desenvolvimento, e o Governo vai 
empenhar-se na promoção da recuperação económica, com apostas na zona de Hengqin.

S
uperados três anos 
desde o surgimento da 
pandemia, a economia 
de Macau apresenta 

nesta altura uma tendência 
de recuperação acelerada e 
os múltiplos factores positi-
vos estão a surgir, defendeu o 
Chefe do Executivo, deixando 
a garantia de uma recuperação 
economia neste ano. 
Ho Iat Seng sublinhou que o 
número de visitantes de Ma-
cau registou um crescimento 
significativo durante os fe-
riados do Ano Novo Lunar, o 
que está a injectar uma nova 
dinâmica em todos os secto-
res e aumentar a confiança da 
sociedade no desenvolvimen-
to económico.
Realizou-se ontem a primeira 
reunião plenária deste ano do 
Conselho para o Desenvolvi-
mento Económico, presidida 
por Ho Iat Seng. No seu dis-
curso proferido durante a reu-
nião, o líder da RAEM asse-
gurou que as autoridades vão 
“acompanhar esta boa ten-
dência de desenvolvimento”, 
implementando os planos da 
acção governativa e unindo e 
liderando todos os sectores da 
sociedade.
Neste caso, o Executivo vai 
promover ainda mais a recu-
peração económica e acelerar 
o desenvolvimento diversifi-
cado da economia, bem como 
promover o desenvolvimento 
da Zona de Cooperação Apro-
fundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin, avan-
çando na integração da RAEM 
na conjuntura do desenvolvi-
mento nacional.
Ao assinalar a implementação 
futura dos novos planos de in-
vestimento das concessioná-
rias para a exploração de jogos 
de fortuna ou azar, o Governo 
disse que “irá aproveitar as 
novas oportunidades de de-
senvolvimento da indústria de 
turismo e lazer integrado para 

das restrições à circulação de 
pessoas, da implementação 
sucessiva de diversas políticas 
e medidas de apoio ao desen-
volvimento da RAEM promo-
vidas pelo Governo Central, e 
da recuperação estável do nú-
mero de visitantes de Macau 
e do mercado de consumo”, 
afirmou o também secretário 
para a Economia e Finanças.
À margem da reunião, Andy 
Wu, que faz parte do Conselho 
e é também presidente da As-
sociação de Indústria Turísti-
ca, contou que a discussão dos 
membros se focou na carên-
cia de recursos humanos nos 
sectores de serviço, no segui-
mento da recente recuperação 
do turismo. Em declarações à 
Rádio Macau em língua chi-
nesa, e apesar do facto de o 
Governo e a indústria terem 
realizado sessões de empa-
relhamento de emprego para 
residentes, Andy Wu frisou 
que muitas Pequenas e Médias 
Empresas tiveram quotas cor-
tadas, durante a pandemia, de 
trabalhadores não-residentes 
(TNR). “As autoridades pro-
metem concluir os procedi-
mentos dentro de cinco dias 
úteis caso as PME solicitem 
agora as quotas de novo. Mais 
de 90% dos pedidos actuais 
foram aprovados”, revelou.

C.C.

COVID-19: ISAF DEIXA 
DE DIVULGAR INFORMAÇÕES 
DE STOCK E PREÇO 
DE KITS DE TESTE RÁPIDO 
E MÁSCARAS KN95

O Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica (ISAF), em resposta à epidemia 
e ao ajustamento das respectivas medidas de 
prevenção epidémica, referiu que a procura 
de kits de teste rápido de antigénio e más-
caras KN95 dos residentes diminuiu significa-
tivamente. Actualmente, o fornecimento de 
kits de teste rápido de antigénio e máscaras 
KN95 no mercado “é estável e o estoque 
é suficiente”. A partir de amanhã, dia 8 de 
Fevereiro, o ISAF irá terminar a divulgação 
periódica das informações de stock e preço 
dos dois produtos antiepidémicos acima re-
feridos em farmácias. “O ISAF irá continuar 
a monitorizar de perto a situação de oferta 
e procura de produtos de prevenção epidé-
mica no mercado através de inspecções e, se 
necessário, retomar de imediato as medidas 
da divulgação das respectivas informações”, 
referiu o instituto em nota de imprensa.

Economia de Macau 
deve crescer este ano 
entre 20,5% e 44,1%

PREVISÃO

A Universidade de Macau (UM) estima que a economia do território cresça entre 

20,5% e 44,1% este ano, com uma subida mais acentuada no segundo semes-

tre, anunciou ontem a instituição. “A economia crescerá entre 20,5% e 44,1%; 

as exportações de serviços crescerão entre 35,2% e 82,8%; e as receitas finais 

do Governo da RAEM vão manter-se entre 55,4 mil milhões de patacas e 66,1 

mil milhões de patacas, de acordo com o Centro de Estudos e o Departamento 

de Economia da UM.

Nos três cenários traçados de crescimento, o produto interno bruto (PIB) deverá 

situar-se entre 47,7% e 67% do registado em 2019, ou seja, antes da pandemia 

de covid-19.

Os académicos preveem um aumento de visitantes este ano, mas alertam para 

a existência de “diferenças na adaptabilidade da sociedade de Macau e na dispo-

nibilidade dos estrangeiros” para se deslocarem à cidade, razão pela qual traçam 

outros três cenários.

Num, mais cauteloso, Macau regista em 2023 menos de 11 milhões de visitan-

tes, distante dos quase 40 milhões em 2019. Noutro, chegam ao território quase 

18 milhões. Já o terceiro cenário, mais optimista, aponta para a possibilidade da 

região administrativa especial chinesa acolher mais de 21 milhões de visitantes.

A média da taxa de ocupação hoteleira foi de 85,7%, com um pico no terceiro 

dia do Ano Novo Lunar (24 de Janeiro), de 92,1%. Quanto à taxa de desem-

prego, o estudo da UM estima que se fixe entre os 3,7% e os 4%. “É provável 

que o mercado de trabalho seja afectado pelos efeitos de atraso da pandemia a 

curto prazo e estes dificultarão o crescimento das indústrias relacionadas com o 

turismo”, sublinha a universidade.
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criar uma cidade diversificada 
que abrange os mais ricos e 
variados componentes, no-
meadamente visita e entrete-
nimento, cultura e desporto, 
tratamento médico e cuidados 
de saúde, experiências tecno-
lógicas e eventos de alta noto-
riedade”, ressalvou.
Ho Iat Seng deu ênfase ainda 
à promoção do desenvolvi-
mento das quatro principais 

indústrias, compreendendo a 
saúde relacionada à medici-
na tradicional chinesa, a alta 
tecnologia, as convenções e 
exposições, e as finanças mo-
dernas. O Chefe do Executivo 
espera aumentar gradual-
mente a percentagem dessas 
indústrias no território, de 
forma a construir uma estru-
tura industrial de desenvolvi-
mento sustentável que esteja 

em conformidade com as si-
tuações concretas de Macau.
Por ocasião da reunião, o vice-
-presidente do Conselho para 
o Desenvolvimento Econó-
mico, Lei Wai Nong, fez uma 
apresentação da actual evo-
lução económica de Macau, 
apontando que a conjuntura 
socioeconómica de Macau 
manteve-se estável em geral 
sob a sombra da pandemia, 

dado que o Governo lançou 
uma série de políticas e me-
didas para estabilizar a eco-
nomia, garantir o emprego e 
assegurar a qualidade de vida 
da população.
“Perspectivamos um novo 
ano que marca o bom começo 
da economia de Macau e a sua 
entrada numa nova fase de 
desenvolvimento, na sequên-
cia da gradual liberalização 
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Cinema Alegria acolhe 
ROLLOUT Dance Film Festival 
Durante três dias, quatro filmes sobre dança. “A Body in Fukushima”, “The Ferryman” e os portugueses 
“Body-Buildings” e “Isabella” são as propostas da organização. “Através das múltiplas configurações de 
distintas linguagens cinematográficas e coreográficas, música e imagens, mostra-se como os filmes de 
dança não apenas combinam dança e videografia como expressões artísticas, mas também incorporam 
a visão única da abordagem híbrida para capturar e transmitir elementos contemporâneos”, refere a 
organização.

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

quarta edição do ROLLOUT. 
As exibições de 27 filmes fi-
nalistas do prémio, 22 filmes 
da selecção oficial e curado-
rias, serão realizadas na Casa 
Garden, no Cinema Alegria e 
no café Bookand, com alguns 
deles também online para 
alcançar um público global 
mais amplo. “No âmbito do 
festival, a competição inter-
nacional online #ROLLIN-
G48Challenge também foi 
anunciada no passado dia 
27 de Janeiro para incentivar 
todos a criar, experimentar 
e divertirem-se a fazer um 
filme de dança”. Os partici-

pantes fizeram e enviaram 
filmes de dança de exacta-
mente um minuto de acordo 
com o tema “Desenrolar”, 48 
horas após o anúncio usando 
o inovador aplicativo móvel 
Dance Trail desenvolvido por 
Cie Gilles Jobin da Suíça.

PORTUGAL, JAPÃO 
E FRANÇA

O filme “Body-Buildings”, 
de Henrique Pina, reúne 
seis coreografias (de Tânia 
Carvalho, Vera Mantero, 
Victor Hugo Pontes, Jonas 
& Lander, Olga Roriz e Pau-

lo Ribeiro) criadas para seis 
obras de arquitectura em 
seis localidades de Portugal, 
reunindo dança, arquitectu-
ra e cinema, além de fundir 
identidades e conceitos. Já 
o também português “Isa-
bella”, dirigido pelo artista 
circense português Ricardo 
S. Mendes, conta a história 
de Ricardo e sua amada peça 
de circo “Isabella”. Além de 
Ricardo, Isabella apresen-
ta os talentos circenses de 
Hong Kong e Taiwan, Patrick 
Pun e Chien Hung Shu. “Isa-
bella” é um filme sentimen-
tal, mas bem-humorado, so-

bre artistas e os objectos de 
malabarismo com os quais 
trabalham.
Do Japão vem “A Body in 
Fukushima,” dirigido pela 
artista e coreógrafa interdis-
ciplinar baseada em movi-
mento Eiko Otake, que viajou 
seis vezes para Fukushima 
após o triplo desastre de 2011 
- terremoto, tsunami e co-
lapso nuclear. Colaborando 
com William Johnston, fotó-
grafo e estudioso da história 
japonesa desde sua segunda 
viagem, o filme foi elaborado 
a partir de dezenas de mi-
lhares de fotografias e textos 

O 
ROLLOUT Dance 
Film Festival de-
corre dentre ama-
nhã e sexta-feira, 

dia 10 de Fevereiro, no Cine-
ma Alegria. A organização do 
evento exibirá os filmes de 
dança “A Body in Fukushi-
ma”, “The Ferryman” e os 
portugueses “Body-Buildin-
gs” e “Isabella”. “Os quatro 
filmes trazem consigo corpos 
e movimentos de diferen-
tes cidades e culturas, desde 
Fukushima, no Japão, até às 
belas paisagens vulcânicas 
da Indonésia, do Japão e das 
montanhas da Escócia, pas-
sando ainda pelo património 
arquitectónico de Portugal e 
o Museu do Louvre, em Paris, 
na França. Estes filmes ga-
nharam inúmeros prémios e 
são recomendados por acla-
mados festivais internacio-
nais de cinema”, começou 
por dizer a organização do 
festival em comunicado de 
imprensa. 
Para a organização, que traz 
a Macau, desde 2016, os me-
lhores filmes sobre dança no 
mundo, é “através das múl-
tiplas configurações de dis-
tintas linguagens cinemato-
gráficas e coreográficas, mú-
sica e imagens, que se mostra 
como os filmes de dança não 
apenas combinam dança e 
videografia como expressões 
artísticas, mas também in-
corporam a visão única dessa 
abordagem híbrida para cap-
turar e transmitir elementos 
contemporâneos”.
O ROLLOUT Dance Film 
Festival é um evento bienal 
sobre filmes de dança. Ao 
longo dos anos tem vindo a 
apresentar filmes agraciados 
com prémios internacionais, 
projecções seleccionadas, 
palestras, workshops, entre 
outros. “Trabalhamos para 
construir e manter uma pla-
taforma em Macau que con-
tinue a encorajar o apareci-
mento de novas possibilida-
des sobre filmes de dança em 
todas as direcções”, referiu a 
organização no mesmo co-
municado.
Em 2022, 49 filmes foram 
escolhidos para entrar na 

pessoais. Acompanhado por 
uma trilha sonora original, 
Otake transforma as paisa-
gens surreais e irradiadas 
num local para performance. 
O corpo da artista, “encar-
nando a dor, a raiva e o re-
morso, é captado pelos gritos 
das paisagens de Fukushi-
ma”. Considerado um pro-
jecto de testemunho, lem-
brança e empatia, “A Body of 
Fukushima” lida com a rea-
lidade do fracasso humano.
“The Ferryman” (“Le pas-
seur des lieux”), dirigido por 
Gilles Delmas, narrado pela 
lendária artista performa-
tiva Marina Abramović com 
partitura criada pelo com-
positor Ryuichi Sakamoto, 
“é uma exuberante jorna-
da visual e coreográfica às 
raízes animistas de rituais, 
dança e escultura, e sua re-
levância contemporânea”. 
Rico em metáforas, o co-
reógrafo e dançarino belga-
-francês Damien Jalet leva 
o espectador a uma jornada 
bizarra através do limiar en-
tre os mundos. Filmado nas 
deslumbrantes paisagens 
vulcânicas de Bali, Japão e 
montanhas da Escócia, bem 
como dentro das secções 
mais antigas do Museu do 
Louvre em Paris, o ances-
tral vínculo espiritual entre 
o homem e a natureza é re-
tratado aqui através de uma 
série de cerimónias marcan-
tes e apresentações de dança 
contemporânea.

BODY BUILDINGS THE FERRYMAN

A BODY IN FUKUSHIMA
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CCCM APRESENTA 
DOCUMENTÁRIO 
SOBRE MACAU

O Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) vai 
apresentar uma sessão sobre o documentário “Cróni-
cas de Wu Li no Colégio de São Paulo” na próxima 
sexta-feira, em Lisboa. O documentário baseia-se 
nas crónicas do poeta, pintor e missionário jesuíta 

realizadas no Colégio de São Paulo, a primeira insti-
tuição universitária de tipo Ocidental da China. O do-
cumentário, da autoria de Silvie Lai e James Jacinto, 
recria o ambiente vivido durante o século XVII pelos 
jesuítas em Macau. A sessão começa pelas 18h10, 

com uma apresentação feita por Silvie Lai, à qual 
se segue uma intervenção do historiador Luís Filipe 
Barreto. Segue-se, então, a exibição do documentá-
rio. No fim, haverá um comentário de António Graça 
Abreu, Maria Antónia Espadinha e Ana Cristina Alves.

Britcham Macao 
celebra mais uma 
Noite de Burns
Um jantar regado com vinho, whisky escocês, cultura e tradição, 
música com gaitas de foles e outros instrumentos, bem como muito 
regozijo, é a forma encontrada pela Câmara de Comércio Britânica 
em Macau para celebrar a Escócia e o seu poeta nacional Robert 
Burns. A comemoração foi no dia 25 de Janeiro, mas para não 
coincidir com os festejos do Ano Novo Lunar, a Britcham decidiu 
adiar as celebrações para o próximo dia 24 de Fevereiro no Artyzen 
Grand Lapa.

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

O
rganizada pela Câ-
mara de Comércio 
Britânica em Macau 
(Britcham Macao), 

a famosa Noite de Burns terá 
lugar no próximo dia 24 de 
Fevereiro, pelas 19h, no Ar-
tyzen Grand Lapa, desta vez 
com o letreiro “Para lá da 
Noite de Burns”, uma vez que 
é geralmente comemorada 
em todo o mundo no aniver-
sário de Burns e, na verdade, 
tornou-se até mais celebrada 
que o dia nacional oficial, o 
Dia de Santo André, celebra-
do a 30 de Novembro.
A noite dedicada, essencial-

mente, à cultura e tradição 
escocesas disponibilizará aos 
presentes um jantar regado 
com vinho, whisky escocês a 
preceito, música com gaitas 
de foles e outros instrumen-
tos, bem como muito rego-
zijo. Todos os interessados 
deverão inscrever-se previa-
mente e pagar o valor de 800 
patacas pela participação no 
evento. A Britcham julgou 
prudente realizá-la um pouco 
mais tarde, mas respeitando 
todas as tradições.
Com o apoio do Banco Na-
cional Ultramarino (BNU), 
Ocean Gardens, Zeko Cons-

res, a noite será realizada no 
recém-renovado Chinnery 
Ballroom do Artyzen Grand 
Lapa, que o organizador Mi-
chael Kirby considera ser “o 
cenário perfeito para uma 
noite de cultura e diversão”.
O músico da Orquestra de 
Macau, desta vez na pele de 
cicerone do evento, diz que o 
sentimento de “pelo bem dos 
velhos tempos” é particular-
mente relevante neste mo-
mento, com o levantamento 
das restrições de fronteira 
que “dá a todos nós a oportu-
nidade de viajar e visitar ve-
lhos amigos”. 
Mesmo aqueles que não estão 
familiarizados com a vida e 
obra de Robert Burns “cer-
tamente devem conhecer o 
seu poema musicado ‘Aulde 
Lang Syne’”, que é uma mú-
sica tradicionalmente can-
tada para quem se quer des-

pedir do ano velho ao bater 
da meia-noite. O título pode 
ser traduzido livremente 
como “Pelo bem dos velhos 
tempos” e celebra os laços 
profundos de amizade. “A 
representação de ‘Aulde Lang 
Syne’ vai despertar emoções 
que não serão esquecidas 
facilmente”, referiu ainda 
Kirby, citado em nota de im-
prensa.
Robert Burns, considerado 
o poeta nacional da Escócia, 
nasceu naquele país em 25 de 
Janeiro de 1759. A sua poe-
sia celebra aspectos da vida 
agropecuária, regionalismos, 
cultura tradicional, prática 
religiosa e, principalmente, 
cultura e distinções de classe. 
Burns expressou clara e repe-
tidamente o seu desejo de ser 
chamado de bardo escocês 
para exaltar a sua terra natal 
em poesia e música.

A primeira ceia de Burns 
realizou-se no The Mother 
Club em Greenock, em 1802, 
para promover o amor e os 
escritos de Burns “e como 
eles foram bem-sucedidos”. 
“Agora, mais de duzentos 
anos depois, a sua paixão é 
celebrada em todo o mundo 
com música escocesa, can-
ções, dança e, claro, a sua 
poesia. As comemorações 
incluem uma boa dose de 
whisky escocês, gastronomia 
escocesa com o haggis (uma 
espécie de bucho de carnei-
ro recheado), sopa de alho-
-porro com galinha, peixe 
fumado e ainda, como sobre-
mesa, um Clootie Dumpling 
ou um Typsy Laird. Veremos. 
Uma coisa é certa, garantiu a 
Britcham, “muitos homens 
surgirão, orgulhosos, com os 
seus kilts de tartan e trajes 
nacionais”.

truction & Engineering e 
Artyzen Grand Lapa, entre 
muitos outros patrocinado-
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Imprensa chinesa acusa EUA 
de falta de sinceridade 
após Blinken suspender viagem
A imprensa chinesa acusou ontem Washington de “falta de sinceridade” nas 
iniciativas para melhorar as relações bilaterais, reagindo ao cancelamento da 
viagem a Pequim do secretário de Estado norte-americano devido ao balão chinês 
que sobrevoou os Estados Unidos.

“
A resposta do gover-
no dos EUA ao inci-
dente, ou seja, usá-lo 
como desculpa para 

adiar a viagem, mostra a sua 
falta de sinceridade”, disse 
o Global Times, jornal ofi-
cial do Partido Comunista da 
China (PCC), num editorial 
publicado no fim de semana.
De acordo com o jornal, o 
balão, que foi abatido no sá-
bado, “não representava um 
risco significativo para re-
colha de informações, mas 
ainda assim os políticos e a 
imprensa norte-americana 
voltaram a exagerar a situa-
ção ao lançarem mais uma 
campanha difamatória con-
tra a China”.
Na sequência daquele 
caso, o secretário de Esta-
do norte-americano, An-
tony Blinken, cancelou a 
sua viagem à China. Seria a 

primeira visita à China de 
um secretário de gabinete 
do presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden. A agenda 
incluía um encontro com o 
líder chinês, Xi Jinping, de 
acordo com o jornal britâni-
co Financial Times.
“Normalmente, em inci-
dentes deste tipo, causados 
por força maior, as duas 
partes seguem em frente 
com a sua agenda depois de 
expressarem o seu pesar. A 
decisão de Blinken não foi 
proporcional”, disse o in-
vestigador Lu Xiang, da Aca-
demia Chinesa de Ciências 
Sociais, citado pelo jornal.
Segundo o académico, “as 
forças anti - China vagueiam 
livremente nos Estados 
Unidos, usando incidentes 
como estes para instigar 
sentimentos anti - chineses 
e distorcer a imagem global 

da China”, afirmou. “Que-
rem conter a China e isolá-
-la do palco internacional”, 
acrescentou Lu. O investi-
gador considerou que, numa 
atmosfera de polarização, 
qualquer incidente “se torna 
numa desculpa para esca-
lar o confronto”. “Interna-
mente, vimos como o Par-
tido Republicano tem usado 
esta questão para atacar a 
administração do presiden-
te Joe Biden, que por sua 
vez optou por uma posição 
agressiva”, descreveu. “A 
China ainda nem tinha con-
firmado a visita de Blinken. 
Não excluímos que Washin-
gton tenha usado isto para 
exercer pressão”, observou.
A China admitiu, na sexta-
-feira, que o balão lhe per-
tencia, embora tenha dito 
que “é um dirigível civil 
utilizado para fins de inves-

tigação, principalmente na 
área da meteorologia”.
A descoberta do balão no 
espaço aéreo dos EUA de-
sencadeou uma crise diplo-
mática entre Washington e 
Pequim e levou à suspensão 
da viagem que Blinken tinha 
planeado fazer ao país asiá-
tico entre domingo e ontem.
O vice-ministro chinês dos 
Negócios Estrangeiros Xie 
Feng disse ontem que os Es-
tados Unidos “fizeram uso 
indiscriminado da força” ao 
abaterem o balão, de acor-
do com um comunicado di-
vulgado pelo ministério dos 
Negócios Estrangeiros chi-
nês. O responsável descre-
veu a reacção de Washington 
como exagerada e acusou os 
Estados Unidos de “viola-
rem gravemente o espírito 
do direito internacional”. 
Lusa
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China perdeu influência na Ásia devido à política 
de covid-19, mas aumentou capacidade militar
A China perdeu influência na Ásia, em 2022, devido ao isolamento a que se submeteu no âmbito da política ‘zero covid’, 
embora tenha aumentado a sua capacidade militar, segundo um estudo publicado ontem.

O 
Asia Power Index 
2023 (“Índice de 
Poder na Ásia em 
2023”), elaborado 

pelo Instituto Australiano 
para Estudos de Política Ex-
terna Lowy, colocou a Chi-
na em segundo lugar, numa 
lista de classificação de 26 
países e territórios, lidera-
da pelos Estados Unidos. O 
mesmo índice sobre políti-
ca externa na região situou 
outras potências “médias”, 
incluindo Japão, Índia, Rús-
sia e Austrália, entre a ter-
ceira e a sexta posição.
A China registou a maior 
redução de poder, em com-
paração com os restantes 
países analisados, devido às 
medidas de prevenção alta-
mente restritivas impostas 
no país, que resultaram no 
encerramento praticamente 
total das suas fronteiras.
No âmbito da política de 
‘zero casos’ de covid-19, que 
foi, entretanto, desmante-
lada, quem entrava no país 
asiático tinha que cumprir 
até 28 dias de quarentena 
em instalações designadas. 
As ligações internacionais 
ao país foram reduzidas 
mais de 98% face ao período 
pré-pandemia.
A estratégia levou também 
ao colapso dos dados eco-

GUINÉ-BISSAU RECEBE 
MIL TONELADAS DE AJUDA 
ALIMENTAR DA CHINA

A China vai enviar mil toneladas de ajuda ali-
mentar para a Guiné-Bissau, que deverão che-
gar 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 “resol-
ver os problemas de segurança alimentar que a 
Guiné-Bissau enfrenta”. As declarações de Guo 
Ce surgiram depois de um encontro, na quinta-
-feira, com o presidente da Assembleia Nacional 
Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, que 
abordou sobretudo as obras de reabilitação do 
palácio Colinas do Boé, sede do parlamento. 
O diplomata chinês garantiu que a reabilitação 
vai dar aos deputados “um melhor ambiente de 
trabalho e ajudar o parlamento a melhor desem-
penhar as suas funções”, tendo 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 
representante 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 alimen-
tar em 2023. “Em 2023, o número de guineen-
ses em situação de insegurança alimentar deverá 
aumentar com mais de 117 mil pessoas a sofrer 
de fome”, adiantou o moçambicano João Manja.

Pequim confirma 
que balão 
que sobrevoa a 
América Latina é 
de origem chinesa

ESPAÇO AÉREO

O governo chinês disse ontem que o balão 

avistado sobre a América Latina, e designado 

pelos Estados Unidos como um dispositivo de 

“vigilância”, tem origem na China, mas que é de 

“natureza civil”.

Os militares norte-americanos abateram, no 

sábado passado, por ordem do presidente norte-

-americano, Joe Biden, um primeiro balão chinês 

que sobrevoava os Estados Unidos há vários dias, 

provocando fortes críticas de Pequim.

No dia anterior, o departamento de Defesa dos 

Estados Unidos disse ter visto um segundo “balão 

de vigilância chinês” sobre a América Latina. A 

Colômbia anunciou, no fim de semana, que um 

balão sobrevoou o seu território.

“Verificamos que o balão não tripulado veio da 

nómicos e a uma quebra no 
investimento externo feito 
pela China em 2022.
O instituto deu à potência 
asiática uma pontuação de 
72,5 pontos, num total de 
100, o que representa uma 
queda de 2,1 pontos face 
à classificação do ano an-

terior. Os Estados Unidos, 
com 80,7 pontos, perderam 
1,5 pontos. “A capacidade 
económica da China, uma 
medida de força fundamen-
tal, e a capacidade de usar a 
economia como vantagem 
geopolítica, está no nível 
mais baixo desde 2018”, 

vincou o estudo.
Mas a China melhorou a sua 
capacidade militar, o que lhe 
permitiu reduzir a lacuna 
com os Estados Unidos nes-
te campo, segundo a análise.
O relatório referiu que, em 
2022, a China implantou as 
suas capacidades militares 

“de forma mais assertiva” 
no Mar do Sul da China, na 
fronteira com a Índia e em 
resposta à visita a Taiwan da 
então presidente da Câmara 
dos Representantes dos Es-
tados Unidos, a democrata 
Nancy Pelosi.
“As extensas manobras mi-

litares da China em torno de 
Taiwan foram concebidas 
para testar as respostas do 
Exército de Libertação Po-
pular [as Forças Armadas 
chinesas] e de Taiwan, mas 
também para estabelecer 
um ‘novo normal’, com re-
petidas incursões de aviões 
militares chineses sobre a 
linha mediana do Estreito 
de Taiwan”, referiu o docu-
mento.
Embora mantenham a sua 
influência militar na Ásia, 
os Estados Unidos perderam 
terreno significativo a nível 
de influência diplomática na 
região, apesar da criação ou 
fortalecimento de acordos 
regionais estratégicos como 
o QUAD (que inclui ainda Ja-
pão, Índia e Austrália), ou o 
AUKUS, um pacto de defesa 
entre Camberra, Washing-
ton e Londres.
O Instituto Lowy previu que 
Washington não vai recu-
perar a “primazia incon-
testável” na região, onde a 
influência é “cada vez mais 
caracterizada pela concor-
rência bipolar entre duas 
superpotências”. “A potên-
cia global da China conti-
nua a ficar atrás dos Estados 
Unidos”, disse o relatório. 
Pequim, no entanto, “segue 
de perto”, ressalvou. Lusa

China. É de natureza civil e é usado para testes 

de voo”, disse o porta-voz do ministério dos Ne-

gócios Estrangeiros da China, Mao Ning. “Devido 

ao efeito do clima e devido às suas limitações 

em termos de manobrabilidade, este balão 

desviou-se em muito da sua trajectória planeada, 

e foi parar ao espaço aéreo da América Latina e 

das Caraíbas”, afirmou Mao, em conferência de 

imprensa. A porta-voz não especificou a qual 

entidade pertence o balão.

A Força Aérea colombiana disse que o balão foi 

detectado na sexta-feira de manhã e monitoriza-

do até sair do espaço aéreo do país.

As autoridades militares do país sul-americano 

asseguraram que o dispositivo em momento 

algum “ameaçou” a segurança e a defesa do 

país. Não foram dados detalhes do seu paradeiro 

ou trajectória.

Os militares norte-americanos abateram, no sá-

bado, ao largo da costa do estado da Carolina do 

Sul, no sudeste do país, o primeiro balão chinês, 

considerado pelo Pentágono como um dispositivo 

de espionagem.

A China disse que se tratava de um balão de uso 

civil e acusou os Estados Unidos de “exagerarem” 

ao usarem a força.



ponto final • TER 7 DE FEVEREIRO DE 202312 CHINA

‘Vice’ do principal partido da oposição 
 Taiwan anuncia visita a Pequim
O vice-presidente do Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição de Taiwan, vai visitar esta 
semana a capital chinesa numa altura de tensão política crescente entre Pequim e Taipé.

na resolução de questões que 
afetam os cidadãos de ambos 
os lados”.
Em Novembro, o KMT ganhou 
as eleições locais da ilha, em-

bora os analistas tenham dito 
que, ao contrário das eleições 
presidenciais, em que a si-
tuação no Estreito de Taiwan 
é um factor importante, os 

eleitores concentraram-se 
em expressar insatisfação 
com a gestão local do Parti-
do Democrático Progressivo 
(DPP), no poder.

O Gabinete para os Assuntos 
de Taiwan do Governo chinês 
confirmou a visita e afirmou 
que Pequim está “disposto a 
reforçar os intercâmbios com 

A
ndrew Hsia vai reu-
nir-se com o novo 
chefe do Gabinete 
para os Assuntos 

de Taiwan do Governo chinês, 
Song Tao, na quarta-feira, 
com o objectivo de reforçar o 
“diálogo com base na igual-
dade e dignidade” e discutir 
formas de “ajudar a promover 
a paz e a estabilidade no Es-
treito de Taiwan”, anunciou 
ontem o KMT em comunica-
do.
O partido, que nega ser pró-
-Pequim, tem nos últimos 
anos favorecido o estreita-
mento dos laços com a China 
e defende a importância de 
manter abertas as linhas de 
comunicação: “Para resolver 
o impasse nas relações entre 
as duas margens do Estreito, 
o natural é não ficar de bra-
ços cruzados”, salienta-se na 
mesma nota.
“Devido à pandemia e às di-
ferenças entre os dois lados, 
para além da perturbação dos 
canais de comunicação ofi-
ciais, estudantes ou homens 
de negócios de Taiwan têm 
estado sob grande pressão. É 
urgente que os responsáveis 
de ambas as partes trabalhem 
em conjunto para melhorar as 
relações e a cooperação a nível 
não governamental”, acres-
centou o KMT.
O partido lembrou que uma 
delegação do KMT esteve em 
Pequim em Agosto e que, 
com esta viagem, procura-se 
“manter o espírito dessa úl-
tima visita, concentrando-se 

Deputados suíços 
defendem em Taiwan 
aprofundamento 
da relação política 
com Taipé

ENCONTRO OFICIAL

Um grupo de deputados suíços defendeu ontem, em 

Taipé, o aprofundamento das relações políticas entre 

o seu país e Taiwan, durante um encontro com a líder 

do território, que Pequim reclama como uma província 

sua. “O governo suíço deve examinar de que forma as 

relações entre Suíça e Taiwan podem ser gradualmen-

te aprofundadas, no interesse dos negócios, política, 

ciência e cultura”, afirmou a deputada Fabian Molina, 

durante o encontro com Tsai Ing-wen.

As visitas de funcionários governamentais, deputados 

ou académicos estrangeiros a Taipé têm-se multiplica-

do, apesar da pressão exercida pela China para isolar o 

território.

O Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da 

China, tem organizado operações em larga escala, com 

recurso a navios de guerra e aviões militares, junto a 

Taiwan, numa altura em que Pequim se prepara para 

um possível bloqueio ou ataque total ao território, o que 

tem suscitado grandes preocupações entre os líderes 

militares dos Estados Unidos, o principal aliado da ilha.

RECUPERAÇÃO 
DO CONSUMO 
DA CHINA 
COMEÇA 
FORTE EM 
2023, DIZ FITCH

O sector de consumo 
da China registou uma 
forte recuperação no 
início de 2023, com os 
serviços discricionários 
de alta gama e entre 
média a alta gama 
desempenhando de 
forma assinalável, de 
acordo com um rela-
tório da Fitch Ratings. 
Os segmentos de ser-
viços presenciais ao 
consumidor, entre os 
quais turismo, cinema 
e restaurantes, que fo-
ram severamente atin-
gidos pela epidemia da 
Covid-19, tiveram uma 
forte recuperação na 
demanda durante o 
feriado pela Festa da 
Primavera, revela o 
texto. As viagens turís-
ticas domésticas recu-
peraram para cerca de 
90% do nível de 2019, 
enquanto os gastos 
com turismo ficaram 
em 73% devido a des-
contos em ingressos.

o KMT na base política co-
mum de adesão ao ‘Consenso 
de 1992’ e de oposição à ‘in-
dependência de Taiwan’”.
O termo “Consenso de 1992” 
foi criado pelo político e aca-
démico taiwanês Su Chi para 
reflectir um suposto acordo 
tácito entre Taipé e Pequim 
para reconhecer que “existe 
apenas uma China no mun-
do”, embora cada uma das 
partes a tenha interpretado 
de forma diferente.
A ilha tem sido governada 
autonomamente sob o nome 
oficial da República da China 
desde 1949, quando os na-
cionalistas do KMT fugiram 
para Taiwan após perderem a 
guerra civil chinesa contra os 
comunistas.
As tensões entre Taipé e Pe-
quim, constantes desde que 
o DPP chegou ao poder em 
2016, pioraram no Verão, du-
rante a visita da então líder da 
Câmara dos Representantes 
do Congresso dos EUA, Nancy 
Pelosi, fortemente contestada 
pelas autoridades chinesas, 
que lhe chamaram uma “far-
sa” e uma “deplorável trai-
ção”. Lusa

ANDREW HSIA
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A Suíça, tal como todos os outros governos europeus, 

excepto a Cidade do Vaticano, tem relações oficiais com 

Pequim, em vez de Taiwan, mas mantém extensos 

laços comerciais e oficiosos com a ilha, um centro de 

alta tecnologia e uma potência comercial. “É essencial 

que as diferenças e tensões existentes entre Taiwan e 

a República Popular da China sejam resolvidas pacifica-

mente e através do diálogo”, afirmou Molina, membro 

do Partido Social Democrata da Suíça. “Algo diferente 

disso seria inaceitável”, apontou.

Delegações parlamentares do Reino Unido, França, 

Japão e outros países também visitaram Taiwan nos 

últimos meses, numa demonstração de apoio ao seu 

governo eleito, apesar da oposição de Pequim.

A embaixada da China na Suíça alertou os deputados, 

antes da viagem, para evitarem “contactos oficiais”, de 

acordo com a imprensa suíça. A delegação suíça incluiu 

ainda Nicolas Walder, Yves Nidegger, Mustafa Atici e 

Leonore Porchet.

Tsai afirmou que Taiwan e a Suíça são “parceiros se-

melhantes”, que valorizam a liberdade e a democracia. 

“Gostaria de agradecer, mais uma vez, a todos, o vosso 

firme apoio a Taiwan”, apontou. “Taiwan está na linha 

da frente na defesa da democracia. Face à contínua ex-

pansão do autoritarismo, apelamos também aos amigos 

da frente democrática para que continuem a aprofun-

dar a nossa parceria e o trabalho em conjunto, visando 

garantir o nosso modo de vida”, apontou.
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Coreia do Norte agenda reunião política 
urgente para melhorar sector agrícola
A Coreia do Norte agendou uma importante reunião política para discutir a “tarefa urgente” de 
melhorar o sector agrícola, um sinal de possível agravamento da insegurança alimentar devido ao 
isolamento económico do país.

autossuficiência económica.
Contudo, a emergência da 
pandemia da covid-19 de-
sencadeou um novo golpe na 
já débil economia da Coreia 
do Norte, forçando a nação a 

proteger o sistema de saúde 
com controlos fronteiriços 
rigorosos que estrangularam 
o comércio com a China, o 
principal aliado económico 
do país. A Coreia do Norte foi 

também atingida por tufões 
e inundações devastadoras 
em 2020, que dizimaram as 
colheitas.
Num estudo publicado no 
mês passado no ‘site’ 38 

North, focado na Coreia do 
Norte, o analista Lucas Ren-
gifo-Keller afirmou que a 
insegurança alimentar no 
país está provavelmente no 
pior ponto desde a fome que 

Economia da Indonésia 
cresce 5,31% em 2022

LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES

A economia da Indonésia cresceu 5,31% em 2022, o ritmo mais forte 

dos últimos nove anos, graças à subida dos preços das matérias-primas e 

ao levantamento das restrições ligadas à covid-19, segundo dados divul-

gados ontem. “Os números mostram que a economia indonésia apre-

sentou um crescimento sólido em 2022”, disse aos jornalistas o chefe da 

agência nacional de estatísticas do país, Margo Yuwono.

Ainda assim, a maior economia do Sudeste Asiático desacelerou no final 

do ano, com o crescimento homólogo do produto interno bruto (PIB) a 

fixar-se em 5,01% no período entre Outubro e Dezembro, menor do que 

o valor de 5,72% no terceiro trimestre.

A Indonésia foi duramente afetada pela pandemia de covid-19 com a 

economia, algo dependente das exportações e do turismo, a mergulhar 

em recessão em 2020, com uma quebra do PIB de 2,07%. Mas o arqui-

pélago recuperou em 2021 com o PIB a crescer 3,69% e registou no ano 

passado o maior crescimento desde 2013, em linha com as previsões.

A economia da Indonésia voltou a crescer aos níveis pré-pandemia, 

impulsionada pelos altos preços das matérias-primas nos mercados in-

ternacionais e pelo levantamento das restrições de viagens no país, disse 

Yuwono.

O excedente comercial atingiu o recorde histórico de 54,5 mil milhões de 

dólares no ano passado, um aumento de 54% em relação a 2021. “Este 

excedente foi proporcionado principalmente pelas principais exportações 

de matérias-primas”, disse o chefe da agência de estatísticas, dando 

como exemplo carvão, ferro, aço e óleo de palma.

A economia indonésia também beneficiou do levantamento das restri-

ções ligadas à pandemia, nomeadamente o abandono, em março, das 

quarentenas obrigatórias à entrada no país, o que estimulou o turismo.

O arquipélago recebeu mais de 740 mil visitantes na primeira metade de 

2022, um aumento de mais de 900% em comparação a igual período de 

2021.

Este ano, o país de mais de 270 milhões de habitantes deverá ver o seu 

crescimento abrandar, segundo os economistas. “Uma nova desacelera-

ção é provável face à fraca procura global, alta inflação e altas taxas de 

juros a pesar sobre a atividade”, disse Gareth Leather, economista sénior 

da consultora Capital Economics.

O Banco Mundial prevê um crescimento do PIB da Indonésia de 4,8% 

para 2023, de acordo com números divulgados em Dezembro.

CORPO DE UM PESCADOR 
ENCONTRADO APÓS NAUFRÁGIO 
AO LARGO DA COREIA DO SUL

Uma equipa de resgate encontrou o corpo de um 
dos nove pescadores desaparecidos depois da em-
barcação onde seguiam ter naufragado ao largo 
do sudoeste da Coreia do Sul, avançou ontem a 
Guarda Costeira do país. O engenheiro-chefe do 
navio, na casa dos sessenta anos, foi encontrado 
por mergulhadores dentro da casa das máquinas 
na madrugada de ontem. A equipa de resgate 
teve dificuldade de acesso, pois a entrada estava 
bloqueada por apetrechos e redes de pesca. As 
autoridades pretendem retirar o barco da água 
para procurar os restantes oito desaparecidos no 
interior, onde se teme que os corpos possam estar 
presos. A guarda costeira da cidade portuária de 
Mokpo (sudoeste) indicou que três membros da tri-
pulação foram resgatados 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 embarcação 
se tinha enchido rapidamente de água antes da 
embarcação de 24 toneladas se virar, de acordo 
com a guarda costeira. O Ministério do Interior 
e da Segurança sul-coreana disse que sete dos 
desaparecidos eram sul-coreanos e os outros dois 
eram estrangeiros, mas não divulgou ainda as na-
cionalidades. Mais de 30 embarcações da guarda 
costeira e pelo menos oito aviões militares e da 
guarda costeira participaram nas buscas, na zona. 
O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, pediu 
aos responsáveis para mobilizarem “todos os recur-
sos disponíveis” para alargar as buscas e também 
para dar apoio às famílias dos pescadores desa-
parecidos, de acordo com uma nota do gabinete.
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A 
Agência Central 
de Notícias da 
Coreia do Norte 
avançou ontem 

que membros do Politburo 
do Partido dos Trabalhado-
res, no poder, se reuniram 
no sábado e concordaram 
em realizar uma reunião 
plenária maior do Comité 
Central do partido, no final 
deste mês, para rever es-
tratégias sobre agricultura e 
estabelecer novos objetivos.
Embora existam preceden-
tes, é invulgar a Coreia do 
Norte realizar dois plenários 
partidários separados num 
período de dois meses. Tam-
bém é raro a Coreia do Norte 
convocar uma reunião ple-
nária sobre um único tópico, 
neste caso a agricultura, sa-
lientou o porta-voz do Mi-
nistério da Unificação da Co-
reia do Sul, Koo Byoungsam, 
em conferência de imprensa.
“O governo vai acompanhar 
de perto a situação alimen-
tar e as tendências internas 
da Coreia do Norte”, disse 
Koo, acrescentando que a 
Coreia do Sul estima que a 
produção alimentar norte-
-coreana caiu cerca de 4% 
em 2022, para 4,5 milhões 
de toneladas.
Após o colapso das negocia-
ções nucleares com os Esta-
dos Unidos em 2019, o líder 
da Coreia do Norte afirmou 
que iria reforçar o programa 
de armas nucleares e mísseis, 
numa resposta às sanções e 
pressões dos Estados Unidos 
e exortou a nação a manter-
-se resistente na luta pela 

matou centenas de milhares 
de pessoas nos anos 90.
É difícil estabelecer uma ava-
liação precisa das necessida-
des humanitárias da Coreia 
do Norte, tendo em conta a 
natureza fechada do regime 
e a ausência de estatísticas. 
Contudo, as estimativas so-
bre a quantidade de cereais 
emitidas por agências das 
Nações Unidas e governos 
externos, bem como os pos-
síveis aumentos acentua-
dos dos preços do arroz e do 
milho observados por orga-
nizações não-governamen-
tais, indicam que “o abas-
tecimento alimentar do país 
provavelmente não conse-
guiu satisfazer as necessi-
dades humanas mínimas”, 
escreveu Rengifo-Keller.
A guerra da Rússia à Ucrâ-
nia provavelmente agravou 
a situação ao fazer subir os 
preços globais dos alimen-
tos, energia e fertilizantes, 
dos quais a produção agrí-
cola da Coreia do Norte está 
fortemente dependente. “A 
Coreia do Norte está à beira 
da fome”, disse Rengifo-
-Keller. Lusa
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ÓCIO

CARNEIRO
Carta do Dia: A Justiça, que 
significa Justiça. 
Amor: Período de harmonia a 
nível sentimental. Aproveite!
Saúde: Poderá andar mais 
nervoso. Coma alface. Atua 
como calmante.
Dinheiro: A criatividade po-
derá conduzi-lo ao sucesso. 
Receberá elogios justos.
Números da Sorte: 4, 12, 15, 
38, 39, 47

TOURO
Carta do Dia: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. 
Amor: O seu par pode andar 
mais nervoso. Seja paciente e 
dê a volta à situação.
Saúde: Se anda com azia, 
tome um chá de erva-cidreira. 
Dinheiro: Dia exigente no 
trabalho. Terá força para su-
perar tudo.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 
24, 28, 37

GÉMEOS
Carta do Dia: O Sol, que sig-
nifica Glória, Honra. 
Amor: Sente-se numa ótima 
fase no amor. Já merecia ser 
feliz!
Saúde: Para que o cansaço 
não se apodere de si durma 
oito horas por noite.
Dinheiro: Poderá concretizar 
um negócio lucrativo. Viverá 
momentos de glória.
Números da Sorte: 1, 18, 21, 
24, 32, 43

CARANGUEJO
Carta do Dia: A Força, que 
significa Força, Domínio. 
Amor: Poderá ver renascer um 
antigo amor, se não tem par. 
Às vezes a vida reserva-nos 
surpresas. 
Saúde: Possíveis dores de ca-
beça. É o corpo a pedir mais 
descanso, faça-lhe a vontade!
Dinheiro: Terá domínio sobre 
uma situação inesperada. Seja 
forte e determinado.
Números da Sorte: 8, 10, 18, 
21, 26, 48

LEÃO
Carta do Dia: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Poderá fazer novas 
amizades. Acredite que o 
futuro lhe reserva alegrias. 
Saúde: Coma frutos secos 
várias vezes por semana. Evite 
problemas de coração. 
Dinheiro: Pense em formas 
de aumentar os seus rendi-
mentos. 
Números da Sorte: 1, 9, 29, 
33, 37, 42 

VIRGEM 
Carta do Dia: O Dependurado, 
que significa Sacrifício.
Amor: Pode sentir necessida-
de de se isolar. Aproveite para 
tomar decisões. Mude de vida.
Saúde: Descanse bastante 
para recuperar forças. 
Dinheiro: Com disciplina e 
espírito de sacrifício vai de-
sempenhar as suas tarefas o 
melhor que sabe. Será recom-
pensado.
Números da Sorte: 1, 8, 13, 
27, 28, 46

BALANÇA  
Carta do Dia: Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, 
Prático.
Amor: Aceite a pessoa que 
ama tal como ela é. Afaste-se 
de fantasias.
Saúde: Pratique meditação, 
vai ajudá-lo a descomprimir.
Dinheiro: Use o seu sentido 
prático para resolver uma 
questão financeira.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 
29, 36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressenti-
mento, Angústia. 
Amor: Prepare um jantar a 
dois. Afaste a rotina.
Saúde: Para perder alguns 
quilos a mais, acrescente raiz 
de gengibre aos seus pratos.
Dinheiro: Se anda pouco dedi-
cado ao trabalho tome cuida-
do. Poderá cometer um erro.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 
27, 36, 41

SAGITÁRIO
Carta do Dia: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade. 
Amor: Empenhe-se em rea-
lizar um desejo da sua cara 
metade.
Saúde: Alivie as dores mus-
culares fazendo alongamentos 
durante o dia.
Dinheiro: Possibilidade de 
receber um aumento de or-
denado.
Números da Sorte: 5, 7, 12, 
19, 34, 37

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsi-
dade.
Amor: Um amigo de quem 
gosta poderá desiludi-lo com 
uma atitude falsa. Proteja-se. 
Saúde: Se faz retenção de lí-
quidos tome chá de cavalinha.
Dinheiro: Possível desavença 
com um chefe. Calma, tudo 
se resolverá.
Números da Sorte: 7, 16, 23, 
25, 37, 42

AQUÁRIO
Carta do Dia: Ás de Ouros, 
que significa Harmonia e Pros-
peridade.
Amor: A sua simpatia vai 
conquistar quem fala consigo. 
Fará bons amigos.
Saúde: Tendência para tensão 
arterial baixa. Experimente 
tomar guaraná em pó.
Dinheiro: Os seus investi-
mentos poderão dar lucros. 
Parabéns!
Números da Sorte: 9, 13, 20, 
24, 39, 47

PEIXES
Carta do Dia: 10 de Copas, 
que significa Felicidade.
Amor: A sua relação conhe-
cerá momentos muito felizes. 
Viva o amor sem receios.
Saúde: Para prevenir proble-
mas de osteoporose e dores 
nos ossos tome um suple-
mento de cálcio.
Dinheiro: O seu esforço pode-
rá ser recompensado.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 
19, 25, 49

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

“O QUE FOI NÃO VOLTA A SER...” 
EM EXPOSIÇÃO NA GALERIA 
“HOLD ON TO HOPE”
O projecto “O que foi não volta a ser...” do 
fotojornalista do PONTO FINAL, Gonçalo Lobo 
Pinheiro, estará em exposição entre 5 e 26 de 
Fevereiro na galeria “Hold On to Hope”, na Aldeia 
de Nossa Senhora em Ká-Hó, Estrada de Nossa 
Senhora de Ká-Hó. “O que foi não volta a ser…” é 
um projecto fotográfico que acompanha a evolução 
de Macau ao longo das décadas. O resultado 
final foi editado num livro que foi lançado em 
Novembro. O fotógrafo, radicado em Macau há 
mais de 12 anos, juntou, ao longo de mais de um 
ano, fotografias antigas de Macau – captadas a 
preto e branco, entre os anos de 1930 e 1990 – 
mostrando como é hoje em dia o local preciso onde 
foram tiradas

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

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

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.



ponto final • TER 7 DE FEVEREIRO DE 2023 15ÓCIO

TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi 
(Diferido)

14:30  RTPI Directo
17:25  Fina Estampa 

(Repetição)
18:15  Os Diários da 

Bondade Sr.1
19:00  A Impostora
20:00  Telejornal
20:45  TDM Desporto
21:20  Mistérios 

Inexplicáveis
21:40  Fina Estampa
22:30  TDM News
23:05  Médicos da Ilha Sr.1
23:50  Telejornal 

(Repetição)
00:35  TDM News 

(Repetição)
01:10  RTPI Directo

/ t
el

ev
is

ão

/ s
ug

es
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

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

21h55

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

CINEMATECA PAIXÃO

Return to Seoul
21h30

TDM Entretenimento

10:00  Singing Out Loud
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  Mother of Mine
15:20  Sing For Your Dream (Repeat)
16:40  Hot Blooded Detective (Repeat)
17:30  Singing China
18:00  Glory Awakening of The 

Sanxingdui
18:25  Red Sorghum
20:00  Ellen’s American Adventure
20:50  Património Cultural Intangível 

De Macau
21:00  Mother of Mine
21:50  Love Sichuan
22:00  Thanks for Your Coming
22:50  The colorful life of Macau 

people
23:00  Unveiling Mysteries
23:50  Mr. Wu’s Tale of Collectibles
00:01  Mother of Mine (Repeat)
00:50  The Past Decade

TDM Desporto

10:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 2022TM : New 
Zealand vs Mexico (Repeat)

11:55  Sports Memory 4
12:00  2022 Archery World Cup Highlights : Stage 5 - 

France
12:30  FIFA World Cup Qatar 2022TM Highlight
13:00  Sport News
13:15  School Volleyball Competition : Women A Final
14:50  Global Sports
15:35  BWF World Tour Finals 2022 : Men’s Double - Semi 

Final
16:40  BWF World Tour Finals 2022 : Men’s Single - Semi 

Final
17:45  Sports Memory 4
17:50  BWF World Tour Finals 2022 : Mixed’s Double - 

Semi Final
18:25  BWF World Tour Finals 2022 : Men’s Single - Semi 

Final
20:00  La Liga 2022/2023 Highlight
20:50  Sport News
21:00  UEFA Champions League 2022/2023 : AC Milan vs 

Salzburg (Repeat)
22:50  Sport News
23:00  UEFA Champions League 2022/2023 : Tottenham 

Hotspur vs Marseille (Repeat)
00:45  Sports Medical

MÉDICOS DA ILHA – 23H05

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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AUSTRÁLIA ASSINA COM TIMOR-LESTE 
NOVO PROGRAMA DE APOIO 
A POPULAÇÕES LOCAIS

A Austrália assinou ontem com Timor-Leste um pacote de apoio à resiliência 
comunitária e recuperação económica no valor de 20 milhões de dólares austra-
lianos (cerca de 12,9 milhões de euros), anunciaram os dois países. A iniciativa, 
que se soma a um valor de 27 milhões de dólares australianos (17,36 milhões de 
euros) já fornecido em duas tranches anteriores, corresponde à terceira injecção 
de apoio orçamental direto de Camberra a Díli, no quadro deste programa. Rui 
Gomes, ministro das Finanças, que assinou o acordo em nome de Timor-Leste, 
explicou que as primeiras duas fases do programa de resiliência comunitária 
permitiram desenvolver programas de apoio, com pequenas intervenções, em 
390 dos 452 sucos (divisões administrativas) do país. “Trata-se de pequenos 
projetos de infraestrutura, de pequena escala, nos sucos para apoiar necessi-
dades urgentes de água e saneamento, e que se tornaram cruciais no combate 
à covid-19”, referiu. O apoio australiano foi canalizado através do Programa 
Nacional de Desenvolvimento de Sucos (PNDS) e posteriormente através da 
Bolsa da Mãe – Nova Geração, neste último caso com transferências financeiras 
para mulheres durante a gravidez e até aos seis anos de idade dos filhos. O 
apoio adicional assinado ontem permitirá canalizar fundos para o PNDS e para 
a Bolsa da Mãe, e também para fortalecer a Secretaria de Estado da Formação 
Profissional e Emprego, no quadro do Esquema de Mobilidade Laboral da Austrália

ZELENSKY APRESENTA DECRETOS 
PARA PRORROGAR LEI MARCIAL E MOBILIZAÇÃO

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zekensky, apresentou ontem no parlamento 
diversos projectos-lei para aprovar os decretos da lei marcial e a mobilização 
geral no país. Os projectos-lei propõem prorrogar a lei marcial e o prazo de 
mobilização geral durante mais três meses a partir de 19 de Fevereiro, informou 
o Ukrainska Pravda. Segundo os documentos, as leis entrarão em vigor logo 
após a sua aprovação. Em 16 de Novembro a Rada Suprema (parlamento) o 
parlamento tinha prorrogado a lei marcial e a mobilização geral na Ucrânia até 
19 de Fevereiro de 2023. No dia da invasão militar da Rússia, em 24 de Fevereiro 
de 2022, Kiev decretou a lei marcial no país e anunciou a mobilização geral 
da população até 26 de Março. Posteriormente, a Rada Suprema prorrogou a 
lei marcial e a mobilização geral em cinco ocasiões, até 25 de Abril, em 25 
de Maio, 23 de Agosto, 21 de Novembro de 2022 e 19 de Fevereiro de 2023.

MANCHESTER CITY VAI RESPONDER 
POR NUMEROSAS VIOLAÇÕES 
DO REGULAMENTO FINANCEIRO

O Manchester City, bicampeão inglês de futebol, terá de responder perante uma 
comissão independente da Liga inglesa por numerosas violações do regulamento 
financeiro durante o período compreendido entre 2009 e 2018, anunciou ontem 
o organismo. A Premier League encaminhou para uma comissão independente as 
alegadas irregularidades, que incluem falhas no fornecimento detalhado obrigatório 
de informação financeira, como remunerações de jogadores e elementos da equipa 
técnica, liderada pelo espanhol Pep Guardiola, além de falhas relacionadas com o 
cumprimento das regras de ‘fair-play’ financeiro. Este tipo de comissões funciona 
de forma independente da Liga inglesa e dos clubes que a integram. Os seus 
membros vão ser designados pelo presidente independente do Painel Judicial da 
Premier League e todos os procedimentos serão privados e confidenciais. O período 
investigado abrange das épocas 2009/10 a 2017/18, as primeiras nove tempo-
radas que o Manchester City passou sob propriedade do fundo soberano de Abu 
Dhabi, durante as quais os ‘citizens’ conquistaram três títulos de campeão inglês, 
em 2012, 2014 e 2018. O Manchester City, segundo classificado do campeonato 
inglês da época 2022/23, atrás do Arsenal, detém um dos plantéis mais valiosos 
do futebol mundial, mantendo sob contrato três futebolistas internacionais por-
tugueses: João Cancelo, emprestado em Janeiro ao Bayern Munique, Rúben Dias 
e Bernardo Silva. Em Fevereiro de 2020, o clube foi suspenso provisoriamente 
pela UEFA de par-
ticipar nas compe-
tições europeias 
por um período 
de dois anos, por 
infracções das re-
gras de ‘fair-play’ 
financeiro, mas a 
sanção foi anulada 
após recurso para 
o Tribunal Arbitral 
do Desporto, em 
Julho daquele ano.

Secretário-geral da NATO 
em Washington com Ucrânia 
e China em cima da mesa
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SISMO FEZ MAIS 
DE 1.400 MORTOS 
NA TURQUIA E NA SÍRIA

O terramoto de magnitude 7,8 que atin-
giu ontem o sul da Turquia e o norte 
da Síria provocou pelo menos 1.400 
mortos e destruiu centenas de edifícios, 
de acordo com os balanços provisórios 
citados pela Associated Press. Segundo 
fontes oficiais dos dois países, centenas 
de pessoas encontram-se ainda sob os 
escombros receando-se, por isso, que 
o número de mortos venha a ser mui-
to superior. Nos dois lados da fronteira 
registam-se condições meteorológicas 
adversas: temperaturas baixas e chuva 
que agravam a situação dos sobreviven-
tes, sobretudo na Síria visto que a zona 
afectada é habitada por quase quatro 
milhões de deslocados internos e refu-
giados, vítimas da guerra que se prolonga 
desde 2011. As equipas de socorristas 
e residentes em várias cidades tentam 
encontrar sobreviventes que estejam 
sob as edificações destruídas. O edifí-
cio de um hospital na Turquia, perto da 
fronteira, colapsou tendo as autoridades 
transferido os doentes e recém-nascidos 
para instalações em território sírio.  Na 
cidade turca de Adana, um residente re-
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latou que três prédios perto da sua casa 
ficaram totalmente destruídos. Uma das 
zonas mais afectadas, no norte da Síria, é 
controlada pelos grupos armados de opo-
sição ao regime de Damasco e por orga-
nizações extremistas islâmicas, cercados 
pelas forças russas, aliadas de Bashar Al 
Assad. Na zona da Turquia atingida pelo 
sismo, viverem igualmente “milhares de 
refugiados” da guerra na Síria. O tremor 
de terra ocorreu às 04:17 de ontem, a 
33 quilómetros da capital da província 
de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a 

uma profundidade de 17,9 quilómetros. 
Segundo o Serviço Geológico dos Esta-
dos Unidos (USGS) o tremor de terra que 
ocorreu ontem registou uma magnitude 
de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas. 
Informações oficiais dão conta do colapso 
de edifícios nas cidades sírias de Alepo 
e Hama e em Diyarbakir, na Turquia, 
neste caso a mais de 300 quilómetros 
do epicentro. Mais de 900 edifícios fica-
ram destruídos nas províncias turcas de 
Gaziantep e Kahramanmaras, segundo 
fontes governamentais.

O secretário-geral da NATO visita entre 
hoje e quinta-feira os Estados Unidos 
para uma reunião com o Secretário de 
Estado e o da Defesa, e a guerra na 
Ucrânia deverá fazer parte da discus-
são. De acordo com a informação dis-
ponibilizada pela Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (NATO), Jens 
Stoltenberg vai estar durante três dias 
nos Estados Unidos da América (EUA), 
que também faz parte da aliança mi-
litar, para uma reunião com Antony 
Blinken e com Lloyd J. Austin III, assim 
como o Conselheiro para a Segurança 
Nacional dos EUA, Jake Sullivan. Estão 
também previstos contactos com ele-
mentos do Congresso e outros oficiais. 
A NATO não divulgou o que vai ser 
discutido, mas a guerra na Ucrânia de-
verá ser o principal assunto. Em 24 de 
Fevereiro deste mês faz um ano desde 
o início da invasão da Federação Russa 
e é expectável uma intensificação da 
ofensiva russa nas próximas semanas, 
pelo que o apoio dos Estados-membros 
da NATO a Kiev continua a ser o tópico 
dominante.
No final de Janeiro, o Presidente dos 
Estados Unidos da América, Joe Bi-
den, aprovou o envio de 31 tanques de 
combate M1 Abrams para a Ucrânia. A 
reunião com o Conselheiro para a Segu-
rança Nacional dos EUA poderá também 
indicar que o recente escalar da situa-
ção com a China vai ser discutido. No 
dia 28 de Janeiro, um dispositivo que 
aparentava ser um balão meteorológico 

sobrevoou várias partes do território dos 
Estados Unidos, em específico, áreas 
militares. O Pentágono acredita que foi 
uma tentativa de espionagem por par-
te de Pequim, que nega as acusações. 
O balão acabou por ser destruído pela 

Força Aérea dos EUA e Pequim criticou 
o que considerou ser um exagero em 
relação a um balão que, sustentam as 
autoridades chinesas, existia para fins 
meteorológicos e inadvertidamente en-
trou no território norte-americano.


