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Consulado fará “o possível” 
para atender casos urgentes 
durante a greve em Abril
•P. 5

Ho Iat Seng diz que 
sectores sociais devem 
focar-se na implementação 
das instruções de Pequim

Ho Iat Seng participou ontem na cerimónia de 
tomada de posse dos novos membros da direcção 
da Federação das Associações dos Operários de 
Macau (FAOM) e de comemoração do 73.º aniversário 
da organização. No discurso que proferiu, o Chefe 
do Executivo instou a sociedade a implementar 
na prática as instruções de Pequim. “Os sectores 
sociais de Macau devem encarar a implementação 
do espírito do 20.º Congresso Nacional e das Duas 
Sessões como tarefa primordial no presente e no 
futuro”, afirmou Ho. •P. 3

IVO CARNEIRO DE SOUSA 
DETALHA OS PRIMÓRDIOS 
DO CONCEITO 
DA GRANDE BAÍA

Numa conferência online que 
se vai realizar esta tarde, o 
historiador Ivo Carneiro de Sousa 
vai explicar as origens do conceito 
de Grande Baía de Cantão. 
Segundo o historiador, a primeira 
versão da Grande Baía surge em 
1700, com Macau a assumir um 
papel preponderante na geografia 
comercial. “Macau e a formação 
histórica da área da Grande Baía 
(1700-1842): cartografia cultural 
de um sistema de comércio 
único” é o nome da sessão que 
começa hoje às 19h.•P. 6

ASSINALA-SE HOJE 
O 36.º ANIVERSÁRIO 
DO ACORDO 
DA TRANSFERÊNCIA 
DE SOBERANIA

Foi a 23 de Março de 1987 
que Portugal e a China 
chegaram a acordo, no 
fecho da quarta ronda 
de negociações, sobre a 
transferência da soberania 
de Macau, que aconteceria 
anos depois. .•P. 8

CANCELADA ESTREIA 
DE FILME DE TERROR QUE 
TEM WINNIE-THE-POOH 
COMO PROTAGONISTA

A estreia do filme de terror 
“Winnie-The-Pooh: Blood and 
Honey” foi cancelada em Macau 
e em Hong Kong. Ao anunciar 
a decisão, a distribuidora VII 
Pillars Entertainment não 
explicou as razões na origem 
do cancelamento. Nos últimos 
anos, recorde-se, Winnie-
The-Pooh tem sido usado para 
caricaturar o Presidente chinês, 
Xi Jinping. Ao PONTO FINAL, o 
Governo assegurou que não tem 
nada a ver com o cancelamento 
do filme em Macau.•P. 9
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“A estratégia do 
Presidente dos 
EUA Joe Biden 
para a China é 
um desorientador 
armário de utilidades 
- os EUA por vezes 
competem com a 
China, por vezes 
cooperam com 
ela, e outras vezes 
confrontam-se com 
ela.
Convenientemente, 
os decisores 
políticos chineses 
organizaram a 
estratégia da China 
de Biden naquilo 
a que chamam os 
“cinco nãos”: os EUA 
não procuram uma 
guerra fria, nenhum 
conflito com a China, 
nenhuma mudança 
no sistema chinês, 
nenhuma contenção 
da China com aliados, 
e nenhum apoio 
à independência 
de Taiwan. Mas 
é inútil definir 
as relações EUA-
China pelos seus 
atributos negativos, 
e a postura política 
genial reflectida 
nos “cinco nãos” é 
minada pelas acções 
coerentemente 
beligerantes e 
restritivas tomadas 
contra a China”.

SHIRLEY ZE YU

Economista
South China 
Morning Post

“Muito já se falou 
da cooperação entre 
a Rússia e a China e 
na importância que 
tem para Putin ter o 
Presidente chinês em 
Moscovo a mostrar 
a sua solidariedade 
e proximidade com 
o regime russo. Sem 
dúvida que este é 
o único aliado de 
Putin que conta e na 
lógica do Kremlin 
esta é a única 
potência mundial 

que não lhe é hostil 
e se apresenta como 
colaborante. Por 
outro lado, se Xi tem 
interesse no mercado 
russo e no espaço 
geoestratégico que 
este lhe proporciona, 
por outro não terá 
qualquer interesse 
em hostilizar todo 
o resto do mundo 
ocidental que se 
tornou, seja pelos 
preços baixos, seja 
pela potência da 
sua indústria, um 
parceiro crucial para 
a economia do país 
do sol nascente. 
Acredito que não 
se trate de um 
verdadeiro “abraço 
do urso” por parte da 
China a Putin, mas 
esta proximidade 
pode revelar-se 
decisiva para Xi se 
poder posicionar 
como fazedor da 
paz entre a Rússia 
e a Ucrânia como já 
aqui escrevi (O erro 
ocidental sobre a 
proposta da China - 
Expresso). A China é 
o único canal aberto 
com a Rússia e com a 
benção de Zelensky 
para encontrar 
uma plataforma de 
negociação para a 
paz”.

DUARTE MARQUES

Eurodeputado
Expresso

“Há muito em 
comum entre um 
imperador e um czar. 
Mas há sobretudo 
isto: o desejo de 
terminar com um 
mundo unipolar 
na dependência 
dos EUA. Xi Jinping 
acaba de ser eleito 
para um terceiro e 
inédito mandato e de 
conseguir a proeza 
de levar a Arábia 
Saudita e o Irão a 
uma inesperada 
aproximação. A 
China aumenta a 
sua influência no 
Médio Oriente, por 
oposição a uma 
maior passividade 
dos EUA”.

AMÍLCAR CORREIA

Jornalista
Público

OPINIÃO

“Imagem extraordinária, colhida ontem em 

Moscovo. A «confiança» dos chineses em 

relação à Rússia é tão inequívoca que toda a 

delegação de Pequim se mostrou de máscara 

anti-covid sempre posta enquanto Vladimir Putin 

e Xi Jinping palravam num sumptuoso salão do 

Kremlin. 

Podem falar vezes sem conta em «aliança»: as 

imagens desmentem tais palavras sem margem 

para dúvidas. O vírus putinesco tem a má fama 

de ser letal. Toda a precaução contra tal moléstia 

é altamente recomendável.”

PEDRO CORREIA

Delito de Opinião

https://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/

“Quando chamo “ladrão” a este Estado que nos 

governa, estou a ser muito simpática. Porque na 

verdade ele é muito mais do que isso. Além de 

ladrão: é corrupto, é mentiroso, é criminoso, é 

aldrabão, é arrogante, é ditador, é manipulador, 

é incompetente, é falso, é negligente e por isto 

tudo, extremamente perigoso.

Chocado com o que acabo de escrever e acha 

que exagerei? Eu explico melhor:

É ladrão porque cobra impostos a quem trabalha 

mas não os devolve, como é o seu dever, 

em prestação de serviços qualidade e apoios 

suficientes, quando necessários, aos cidadãos que 

deles precisam;

É corrupto porque usa os dinheiros públicos, que 

deveria canalizar para a prestação de serviços e 

apoios à comunidade, para satisfazer agendas 

próprias; É mentiroso porque finge estar a 

trabalhar para o bem comum mas só está 

preocupado com a sua vidinha e de seus amigos 

e parentes;

É criminoso porque mesmo sabendo que está 

a lesar gravemente os cidadãos, vende-se aos 

interesses instalados, sem quaisquer escrúpulos; 

É aldrabão porque diz hoje uma coisa que 

amanhã desmente com toda a desfaçatez;

É arrogante porque nunca admite FALHAS 

mesmo falhando sistematicamente, “a granel” 

e aos olhos de todos. É ditador porque 

unilateralmente decide contra as liberdades 

da população, salvaguardadas na Constituição, 

alegando ser para o bem comum.

É manipulador porque sabe que está a divulgar 

informação falsa, mas usa o seu poder, através 

dos media vendidos, para controlar a população. 

É incompetente porque nunca resolve quaisquer 

problemas estruturais do país, apenas os 

alimenta;

É falso “como Judas” porque diz uma coisa pela 

frente, aos cidadãos, e diz outra nos bastidores, 

aos seus comparsas, que riem como doidos dos 

crentes que os perpetuam no poder; É negligente 

porque sabe o que tem de fazer para evitar 

tragédias mas ao invés disso, continua a fazer os 

mesmos erros para obter os mesmos resultados;

É perigoso pelos motivos, todos, apontados 

anteriormente.

Voltando ao Estado ladrão, é inconcebível o que 

este governo de metralhas quer fazer com as leis 

do arrendamento. Como se não bastasse há uns 

anos destruir este segmento com o congelamento 

de rendas – graças a esta medida “espectacular” 

o meu pai, que trabalhou arduamente nos 

bosques do Canada com temperaturas de -30 

graus, para investir no imobiliário, em 1993 

recebia 1000 escudos de renda de uma casa 

t2, rés-do-chão, com pequeno quintal e jardim 

frontal, frente ao mercado municipal de Póvoa 

do Varzim – eis que agora, estes iluminados 

avançam com o arrendamento coercivo de casas 

de habitação não permanente.

O Estado, ao fazer o estudo para resolver os 

problemas de habitação, por acaso lembrou-se 

de, PRIMEIRO, fazer um levantamento rigoroso do 

seu património, DEVOLUTO, para arrendamento 

social, dando prioridade a esta medida antes de 

qualquer outra? Disponibilizou verbas (que até 

podiam ser do fundo social europeu, já que é 

roto até dizer chega porque gasta mal gasto os 

impostos colossais da sua colecta) para lançar 

concursos para a construção de bairros sociais, 

como no tempo da “outra senhora”? Não. Porque 

o Estado ladrão não usa o que é da nação para 

resolver questões da nação. Rouba a privados. 

Pois, segundo o conceito destes metralhas, o 

que é da nação é deles, o que é dos outros, 

também.”

CRISTINA MIRANDA

Blasfémias

https://blasfemias.net/

“Há quem diga que Marcelo anda “zangado” com 

o Governo. Se for verdade, tal não advirá do facto 

de Marcelo ter uma visão mais crítica da acção 

deste. Tal advirá somente do facto de Marcelo 

sentir que se está a assistir a um divórcio entre o 

povo e o governo socialista. 

Marcelo quis cavalgar o idílio que existiu entre 

os portugueses e António Costa. Agora, que o 

desencanto começa a surgir, Marcelo pretende 

acompanhar esse sentimento do povo. Todo o 

mandato de Marcelo se resumiu em surfar a onda 

dominante, procurando popularidade. Em nada 

existiu alguma convicção ou vontade própria, 

limitou-se a ser um catavento.”

MIGUEL A. BAPTISTA

Corta-fitas

https://corta-fitas.blogs.sapo.pt/
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Chefe do Executivo pede que sociedade 
ponha em prática orientações de Pequim
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Governo para o futuro, como 
a garantia do acesso prioritá-
rio dos residentes ao empre-
go, o aperfeiçoamento da le-
gislação laboral, a protecção 
dos direitos e interesses dos 
trabalhadores e a formação 
profissional, entre outros.

Ho Iat Seng perspectiva 
para este ano “o início de um 
novo desenvolvimento pleno 
de oportunidades”, através 
da implementação da estra-
tégia de diversificação eco-
nómica “1+4”, da promoção 
da construção da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Ma-
cau e da Zona da Cooperação 
Aprofundada Guangdon-
g-Macau em Hengqin e da 
concretização das “várias po-
líticas e medidas de apoio do 
Governo Central em prol do 
desenvolvimento de Macau”.

“Espero que a Federa-
ção, sempre ciente da si-
tuação e conjuntura globais, 
una amplamente os traba-
lhadores de todos os secto-
res no sentido de darem os 
seus novos contributos para 
a construção de um belo lar”, 
afirmou, concluindo: “Acre-
ditamos que, com a sólida 
garantia do princípio ‘Um 
país, dois sistemas’, o firme 
apoio da grande pátria e a 
luta unida de todos os secto-
res e residentes, Macau dará 
um grande passo em frente e 
criará uma nova conjuntura 
de desenvolvimento”.

Advertisement

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Anúncio
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento  

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, avisam-se 
os seguintes interessados:

Nome N.º da cédula marítima Última verificação

YEUNG TAU SAN 01/2019 14/1/2019

KUOK KEI 03/2019 14/1/2019

TAN GUOWEI 04/2019 14/1/2019

Por meu despacho exarado em 17 de Novembro de 2022 na proposta n.º 060/DET/2022, 
pela falta de apresentação das cédulas marítimas à Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água para verificação durante 2 anos consecutivos, foi suspensa a inscrição 
marítima dos indivíduos acima referidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 12/99/M, de 22 de Março (Estabelece o regime da inscrição marítima).

Nos termos dos artigos 149.º e 155.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, informam-se os referidos 
interessados de que podem apresentar a reclamação à Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, no prazo de quinze dias a contar da data da publicação do presente 
anúncio, ou interpor o recurso hierárquico facultativo ao Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas no prazo de trinta dias. Os interessados também podem interpor o recurso 
contencioso ao Tribunal Administrativo no prazo de trinta dias, nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 25.º do Código do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

Caso seja necessário, os interessados podem dirigir-se ao Departamento de Embarcações 
e Tripulantes da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (Endereço: Calçada 
da Barra, Edifício da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Macau) 
durante o horário de expediente para consultar o processo administrativo.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, aos 17 de Março de 2023.
A Directora

Wong Soi Man

Mais de 95% dos agregados familiares 
acederam à internet no ano passado

Na cerimónia 
de tomada de posse 
da nova direcção 
da Federação das 
Associações dos 
Operários de Macau 
(FAOM) - descrita 
por Ho Iat Seng como 
a “espinha dorsal 
do patriotismo e do 
amor a Macau” - o 
Chefe do Executivo 
instou a sociedade 
a implementar na 
prática as instruções 
de Pequim. “Os 
sectores sociais de 
Macau devem encarar 
a implementação 
do espírito do 20.º 
Congresso Nacional e 
das Duas Sessões como 
tarefa primordial no 
presente e no futuro”, 
frisou Ho no seu 
discurso.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

H
o Iat Seng 
p a r t i c i p o u 
ontem na 
cerimónia de 
tomada de 

posse dos novos membros 
da direcção da Federação 
das Associações dos Ope-
rários de Macau (FAOM) e 
de comemoração do 73.º 
aniversário da organização. 
No discurso que proferiu, o 

Chefe do Executivo descre-
veu a associação como “es-
pinha dorsal do patriotismo 
e do amor a Macau”.

O Chefe do Executi-
vo disse que a FAOM cum-
priu sempre a “tradição do 
patriotismo e do amor a 
Macau” e “salvaguardou o 
princípio de ‘Um país, dois 
sistemas’, defendeu ab-
negadamente os direitos 

e interesses dos trabalha-
dores, serviu os operários, 
participou nos assuntos 
sociais e apoiou o Governo 
na governação”. Na opinião 
de Ho, a FAOM contribuiu 
“significativamente para a 
prosperidade e estabilida-
de da RAEM, o que lhe tem 
granjeado amplo reconheci-
mento da sociedade”.

Ho Iat Seng deixou elo-

gios à FAOM, destacando o 
apoio e cooperação na preven-
ção epidémica, no contacto com 
a população e na promoção da 
vacinação, por exemplo. Por 
outro lado, também participou 
“nas discussões políticas, ser-
viu de ponte entre os residen-
tes e o Governo e apresentou 
muitas opiniões e sugestões 
valiosas com vista à melhoria 
do bem-estar da população, 
nomeadamente em termos de 
transportes, habitação, cuida-
dos médicos e de saúde e am-
biente comunitário”, elogiou o 
líder do Governo.

No discurso, Ho também 
falou sobre o 20.º Congresso 
Nacional e sobre as Duas Ses-
sões que se realizaram recen-
temente em Pequim. “Os sec-
tores sociais de Macau devem 
encarar a implementação do 
espírito do 20.º Congresso Na-
cional e das Duas Sessões como 
tarefa primordial no presente e 
no futuro, e transformar a de-
cisão do Governo Central sobre 
a persistência e aperfeiçoa-
mento do regime do princípio 
‘Um país, dois sistemas’ em 
acções práticas para promo-
ver o desenvolvimento estável 
e duradouro da RAEM na nova 
era”, afirmou Ho Iat Seng.

O Executivo aproveitou 
também para afirmar que “a 
melhoria do bem-estar da po-
pulação é a maior prioridade 
da acção governativa”. Ho rei-
terou alguns dos trabalhos do 

ESTATÍSTICA

Em 2022, acederam à internet 

195.100 agregados familiares, 

o que representa 95,8% do 

total, ou seja, mais 1,2 pontos 

percentuais, em termos anuais. 

“Tal indica que a utilização 

da internet se tornou mais 

popular”, indica a Direcção 

dos Serviços de Estatística e 

Censos (DSEC) nos resultados 

do inquérito à utilização da 

tecnologia informática dos 

agregados familiares em 2022, 

revelados ontem.

Analisando por tipo de ligação 

à internet, a rede móvel foi 

usada por 97,9% dos agregados 

familiares que acederam à 

internet e a banda larga de 

casa foi utilizada por 91,2% 

dos agregados. Além disso, 

72,4% do total de agregados 

vida dos idosos”, diz a DSEC. 

Realça-se ainda que 69% dos 

indivíduos com idade entre 

os 3 e os 14 anos utilizaram 

internet. Relativamente à 

frequência de utilização 

da internet, 95,8% dos 

utilizadores tinham por hábito 

aceder à internet diariamente, 

mais 0,3 pontos percentuais, 

face a 2021. A mediana de 

horas de utilização diária da 

internet foi de 3 horas, tal 

como em 2021.

A DSEC diz ainda que a 

maioria dos utilizadores 

usou a internet para 

“serviços governamentais 

online” (95,9%), para 

“comunicação ou acesso às 

redes sociais” (95,2%), para 

“entretenimento online” 

(81,4%) e para “pesquisa de 

informação” (78,1%).

Por outro lado, a taxa de 

penetração de telemóvel 

equivaleu a 93,8%, sendo 

idêntica à de 2021, e a taxa 

de penetração de computador 

fixou-se em 50,7%, mais 1,1 

pontos percentuais.

familiares (147.400) possuíam 

computadores (tais como: 

tablet; computador portátil; 

etc.), sendo equivalente à de 

2021.

A taxa de penetração de 

internet fixou-se nos 90% (mais 

1,5 pontos percentuais, em 

termos anuais), destacando-se 

que a dos indivíduos com idade 

entre os 15 e os 24 anos foi a 

mais elevada, 99,5%, sendo 

idêntica à de 2021. Quanto aos 

idosos, 72,1% dos indivíduos 

com idade igual ou superior 

a 65 anos utilizaram internet, 

mais 6,8 pontos percentuais, 

em termos anuais. “Tal reflecte 

que a tecnologia informática se 

tem integrado cada vez mais na 
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Fundo de previdência dos funcionários públicos 
perdeu 3,3 mil milhões em investimentos

ECONOMIA

der ISF — Global Equity Al-
pha C Acc”, e 1,05 mil mi-
lhões de patacas no Fundo 
de Investimento em Acções 
Internacionais de “iShares 
Developed World Index Fund 
(IE) — Institutional Accu-
mulating Class”, bem como 
605 milhões de patacas no 
Fundo de Investimento em 
Obrigações Internacionais 
de “PIMCO Funds: Global In-
vestors Series plc”. Ganhou, 
no entanto, 121 milhões de 
patacas na Carteira de Depó-
sitos Bancários.

O Fundo de Pensões pu-
blicou ontem, em Boletim 
Oficial, o balanço da situação 
financeira do Regime de Pre-
vidência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos refe-
rente ao exercício de 2022. 
Segundo as contas, até ao 
final do ano passado, os ac-
tivos líquidos disponíveis 
para pagamento de benefí-
cios cifram-se em 26,14 mil 
milhões de patacas, o que re-
presenta uma diminuição de 
1,57 mil milhões de patacas 
face aos activos do ano ante-
rior, de 27,71 mil milhões de 
patacas.

No que se toca às recei-
tas das Contribuições, o Re-
gime acolheu no ano tran-
sacto 760 milhões de patacas 
pelas Contas das Contribui-
ções Individuais, bem como 
1,52 mil milhões de patacas 
por partes das Contas das 
Contribuições da RAEM. 
Além disso, os rebates de in-
vestimento totalizaram mais 
de 53 milhões de patacas.

O Regime de Previdência 
dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos é um plano de 
aposentação proporcionado 
pelo Governo aos funcioná-
rios públicos, caracterizado 
como um tipo de contribui-
ções definidas. O Executivo 
e os seus trabalhadores efec-
tuam mensalmente contri-
buições a taxas previamente 
fixadas, e que são aplicadas 
em planos de investimentos 
para obtenção de rendimen-
to. Será automaticamen-
te cancelada a inscrição do 
contribuinte que cancele o 
serviço ou passe a estar em 
situação que não lhe permita 
a adesão ao Regime de Previ-
dência.

Segundo o Fundo de 
Pensões, houve 509 novas 
inscrições de contribuintes 
até ao final de 2021, e 487 
cancelamentos de inscri-
ção, sendo que o número de 
contribuintes fixou-se em 
23.856 pessoas.

O Fundo de 
Previdência dos 
Trabalhadores dos 
Serviços Públicos 
sofreu um prejuízo 
de cerca de 3,3 mil 
milhões de patacas 
nos planos de 
investimento do 
ano passado. De 
acordo com o Fundo 
de Pensões, a conta 
de previdência dos 
funcionários públicos 
registou até ao final de 
2022 um património 
líquido de 26,14 mil 
milhões de patacas, 
um decréscimo de 1,57 
mil milhões de patacas 
em termos anuais.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com
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O 
Regime de Pre-
vidência dos 
Trabalhadores 
dos Serviços 
Públicos de 

Macau registou o maior pre-
juízo sobre os planos de apli-
cação das contribuições des-
de a sua entrada em vigor em 
2007, tendo sofrido no ano 
passado uma perda de 3,287 
mil milhões de patacas em 
investimentos.

Analisando as demons-
trações financeiras anuais 
do fundo do Regime, foram 
registadas perdas no valor 
dos Planos de Aplicação das 
Contribuições por quatro ve-
zes desde a sua criação há 16 
anos, sendo em 2008, de 450 
milhões de patacas; em 2011, 
de 210 milhões de patacas; 
em 2018, de 551 milhões de 
patacas; e no ano passado, 
com uma perda recorde. As 
contas anuais de outros anos 
obtiveram ganhos nos in-
vestimentos que variam en-
tre 13 milhões e 2,8 mil mi-
lhões de patacas.

No ano de 2022, entre os 
ganhos ou perdas realizados 
e não realizados dos planos 
de aplicação das contribui-
ções, o fundo perdeu 1,74 mil 
milhões de patacas no Fundo 
de Investimento em Acções 
Internacionais de “Schro-
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greve, assegurando que os trabalha-
dores consulares, tanto os que têm 
vínculo ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (apenas estes podem 
fazer greve) como aqueles que são 
contratados localmente, através de 
agências de emprego, são pessoas 
com “sentido de missão” e que, 
“quando os assuntos são mesmo crí-
ticos ou graves não há ninguém que 
tenha ficado com um problema por 
resolver no consulado”.

O diplomata acedeu ainda a co-
mentar a visita do Chefe do Execu-
tivo de Macau a Portugal. Foi ontem 

tornado público pelo Gabinete de 
Comunicação Social (GCS) que Ho Iat 
Seng se deslocará ao país luso entre 
os dias 18 e 22 de Abril numa visita à 
cidade de Lisboa.

Alexandre Leitão não tem dú-
vidas que Portugal tem “trunfos na 
área da diversificação” que podem 
ajudar Macau. Trunfos esses, consi-
dera, “podem ser vantajosos para o 
desenvolvimento das empresas” do 
território.

Recorde-se que Ho Iat Seng far-
-se-á acompanhar de diversas in-
dividualidades locais, entre as quais 

Greve dos trabalhadores consulares não vai afectar 
casos urgentes, garante Alexandre Leitão
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ROA afirmação foi proferida 
pelo cônsul-geral de 
Portugal em Macau e Hong 
Kong, que mais não disse, 
por respeitar o direito 
à greve, garantido pela 
Constituição Portuguesa. 
Alexandre Leitão acedeu 
ainda comentar a visita 
do Chefe do Executivo 
da RAEM, Ho Iat Seng, a 
Portugal entre 18 a 22 de 
Abril, enfatizando que 
o país tem “trunfos na 
área da diversificação” 
que podem ajudar Macau. 
“Penso que Portugal 
tem trunfos na área 
da diversificação, tem 
empresas jovens, tem 
empresas em incubação, em 
aceleração”, notou.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

A 
greve de 13 dias agen-
dada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores 
Consulares e das Mis-
sões Diplomáticas 

(STCDE) para o período entre 3 e 24 
de Abril não vai afectar casos ur-
gentes e críticos do consulado, as-
segurou o cônsul-geral de Portugal 
em Macau e Hong Kong, Alexandre 
Leitão, em declarações aos jorna-
listas à margem da assinatura de 
renovação da parceria na área da 
promoção e ensino da língua por-
tuguesa no interior da China en-
tre a Sociedade de Jogos de Macau 
(SJM) e o Instituto Camões.

Sem querer comentar em pro-
fundidade a questão, considerando 
que a greve é um direito consagrado, 
o diplomata assegurou que o consu-
lado tudo fará para minimizar ao 
máximo o impacto da reivindicação. 
“Estarei aqui e faremos tudo o que 
for possível para que os casos ur-
gentes, críticos, sejam atendidos”, 
enfatizou Alexandre Leitão, lem-
brando que as greves são um direito 
constitucional consagrado próprio 
de “uma sociedade democrática 
como Portugal”.

Alexandre Leitão prometeu 
mais declarações durante o período 
de greve, em Abril, depois de se sen-
tir o efeito do protesto, no entanto, 
não avançou com detalhes sobre o 
números de funcionários que farão 

uma comitiva de empresários locais. 
O cônsul-geral de Portugal em Ma-
cau e Hong Kong considerou a ida 
de empresários da RAEM a Portugal 
uma notícia “positiva” que poderá 
abrir portas à cooperação económica 
e ao desenvolvimento de sinergias 
“mutuamente vantajosas”. “Pen-
so que Portugal tem trunfos na área 
da diversificação, tem empresas jo-
vens, tem empresas em incubação, 
em aceleração. Tem bons centros 
de investigação. Estamos com uma 
economia com grande incorporação 
de inovação. Há hoje uma geração 

mais ambiciosa e que talvez consiga 
fazer projectos mais estruturados e 
que não tem receio de ir para fora”, 
notou o diplomata.

Durante a visita a Portugal, Ho 
Iat Seng será recebido ao mais alto 
nível com encontros agendados com 
o Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, com o primei-
ro-ministro, António Costa, com o 
ministro dos Negócios Estrangeiros, 
João Gomes Cravinho, entre outras 
individualidades de relevo na esfera 
política e social em Portugal. Tam-
bém está em cima da mesa um en-
contro com o presidente da Assem-
bleia da República, Augusto Santos 
Silva.

O líder do Executivo da RAEM 
vai encontra-se ainda com o embai-
xador da China em Portugal, Zhao 
Bentang, e com os bolseiros de Ma-
cau que estudam em Lisboa.

O presidente da Câmara Munici-
pal do Porto, Rui Moreira, tem vindo 
a tentar que Ho Iat Seng se desloque 
também à Invicta, mas ainda não se 
sabe qualquer novidade sobre esse 
assunto.

O Instituto de Promoção do Co-
mércio e do Investimento de Macau 
(IPIM) está a organizar uma delega-
ção de empresários, que parte para 
Lisboa a 16 de Abril. Estão previstas 
deslocações a várias empresas por-
tuguesas. Também a Direcção de 
Serviços de Turismo (DST) vai orga-
nizar diversas actividades em Por-
tugal que passam, por exemplo, por 
uma sessão de apresentação com 
operadores turísticos portugueses e 
de Macau numa acção de promoção 
na Praça do Comércio entre 15 e 22 de 
Abril e uma sessão de apresentação 
com operadores turísticos portu-
gueses e de Macau. Na comitiva da 
RAEM estarão ainda representadas 
as seis operadoras de jogo e o Insti-
tuto Cultural (IC).

SJM E INSTITUTO CAMÕES 
RENOVAM PARCERIA 
DE “ENORME IMPORTÂNCIA”

O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, 

Alexandre Leitão, referiu ontem que é de “enorme 

importância” a renovação da parceria na área da 

promoção e ensino da língua portuguesa no interior 

da China entre a SJM Resorts e o Instituto Camões 

por mais quatro anos. A cerimónia, anunciada dias 

antes, contou com a participação de Daisy Ho, 

directora-executiva da SJM Resorts, e de Ambrose 

So, vice-presidente da SJM Resorts, bem como 

de Patrícia Ribeira, representante do Instituto 

Português do Oriente (IPOR). Alexandre Leitão 

considerou a renovação 

da parceria como “particularmente gratificante” para 

a preservação da “identidade específica de Macau” 

e para o que poderá “representar em termos da 

diversificação económica”. Recorde-se que com o 

primeiro protocolo assinado em 2019, a operadora 

de jogo local “tornou-se empresa pioneira, nesta 

região do mundo, do programa de estatuto de 

Empresa Promotora da Língua Portuguesa”.



ponto final • QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 20236 |

M
A

RK
 P

H
IL

LI
PS

SOCIEDADE

PUB

Grande Baía, um conceito com três séculos de existência

Numa conferência 
online que se vai 
realizar esta tarde, 
o historiador Ivo 
Carneiro de Sousa vai 
explicar as origens do 
conceito de Grande 
Baía de Cantão. 
Segundo o historiador, 
a primeira versão da 
Grande Baía surge 
em 1700, com Macau 
a assumir um papel 
preponderante na 
geografia comercial.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

Outra valência de Macau 
tinha a ver com os serviços 
de tradução e interpretação 
escrita e oral: “A partir de 
1762, quando a Companhia 
das Índias Orientais começa 
a dominar este comércio e a 
trazer ópio e manufacturas 
e as troca por chá e seda, os 
comerciantes chineses não 
conseguem vender essas 
manufacturas e vão acumu-
lando toneladas de calças, 
cuecas e meias produzidas 
pelas grandes indústrias, 
isso cria problemas e a partir 
de meados do século XVIII 
começámos a encontrar em 
Macau tradutores intérpre-
tes trilingues chinês-portu-
guês-inglês comercial”.

Por fim, Ivo Carneiro 
de Sousa fala sobre a “di-
mensão da sociabilidade e 
lazer que Macau oferecia”. 
“Macau oferecia convívio 
social elevado com saraus 
musicais, campeonatos de 
bilhar e snooker, corridas de 
cavalo. Criava-se um am-
biente que fazia com que os 
estrangeiros trouxessem as 
famílias e se instalassem em 
Macau”, comenta o histo-
riador.

Na opinião de Ivo Car-
neiro de Sousa, este formato 
original de Grande Baía, com 
os quatro papéis de Macau, é 
algo que poderia ser replica-
do actualmente: “Essa ex-
periência era funcional e lu-
crativa para todas as partes. 
Na minha modesta opinião, 
esses aspectos deveriam ser 
recuperados hoje em dia”.
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começa por falar da “inte-
ligência comercial”, salien-
tando que todos os produtos 
estrangeiros que entravam 
no comércio de Cantão eram 
categorizados e pesados em 
Macau. “Os produtos eram 
pesados, avaliados, catego-
rizados e, quando os barcos 
estrangeiros vinham carre-
gados de chá e seda, esses 
produtos eram categorizados 
para o mercado internacional 
em Macau. Era em Macau que 
se dava o nome ao produto”, 
sublinha, acrescentando: 
“Não era um papel de pla-
taforma, era muito mais es-
pecializado, era um papel de 
inteligência comercial, para 
que os produtos entrassem 
no mercado chinês e depois 
no mercado mundial”.

Em segundo lugar, Ma-
cau oferecia serviços de re-
solução de conflitos comer-
ciais. O sistema usado pelos 
comerciantes em Cantão 
obrigava a que as encomen-
das fossem feitas com muita 
antecedência, o que mui-
tas vezes gerava discórdias 
entre companhias e “esses 
conflitos resolviam-se em 
Macau”. “Macau geralmen-
te usava juristas portugue-
ses instalados em Macau e 
tentava chegar a um acordo 
entre todas as partes”, con-
ta o historiador. Era, então, 
um centro de arbitragem? 
“Era mais do que um centro 
de arbitragem, porque tinha 
poderes de julgar e emitir 
sentença sobre o caso”, res-
ponde Ivo Carneiro de Sousa.

R
ealiza-se hoje, 
entre pelas 19h, 
uma conferên-
cia online or-
ganizada pelo 

Centro Pedagógico e Cientí-
fico da Língua Portuguesa da 
Universidade Politécnica de 
Macau (UPM) que tem como 
título “Macau e a formação 
histórica da área da Grande 
Baía (1700-1842): cartogra-
fia cultural de um sistema de 
comércio único”.

O orador é Ivo Carnei-
ro de Sousa, historiador que 
se tem dedicado aos estu-
dos sobre Macau. Ao PONTO 
FINAL, detalhou o tema da 
palestra, começando por ex-
plicar as origens do conceito 
de Grande Baía: “A confe-
rência destina-se a mostrar 
que o conceito da Grande 
Baía existe pelo menos des-
de 1701, quando é publicado 
no Dicionário de Geografia 
Universal. A ligação maríti-
ma e comercial entre Macau 
e Cantão é designada como 
Grande Baía de Cantão”. 

A Grande Baía da altura 
era vista, então, como um 

sistema comercial, categori-
zada como “economia-mun-
do”, ou seja, “uma parte do 
mundo que tem uma econo-
mia interna suficientemente 
desenvolvida para ter uma 

posição dominante na eco-
nomia mundial”, explica Ivo 
Carneiro de Sousa.

Nesta Grande Baía de 
Cantão, Macau tinha um pa-
pel importante. O historiador 
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PJ diz que universitários do Continente 
não estão em alerta para burlas

Por ocasião do programa 
matinal Fórum Macau da Rá-
dio Macau em língua chine-
sa, o porta-voz do organismo 
salientou que a situação de 
burlas contra universitários 
merece elevada atenção da 
sociedade, considerando que 
os alunos do Continente de-
dicam mais do seu tempo à 
preparação das provas, par-
ticularmente provas nacio-
nais para admissão à facul-
dade.

Long Hon Wai revelou 
ainda que o volume de 39 ca-
sos de burla telefónica rece-
bidos pela PJ representa uma 
subida de quatro vezes em 
relação ao período homólogo 
do ano passado, totalizando-
-se um prejuízo monetário 
de 6,2 milhões de patacas. 
E estão cada vez mais fre-
quentes as burlas que simu-
lam chamadas telefónicas 
de funcionários da Polícia, 
Procuradoria e Tribunal do 
interior da China, segundo a 
polícia.

Já a chefe da Divisão de 
Ligação entre Polícia e Comu-
nidade e Relações Públicas da 
PJ, Chiu Chu Wai Man, desta-
cou paralelamente que é mais 
fácil os alunos universitários 
esquecerem-se das informa-
ções e alertas anti-fraude, por 
estarem ocupados com os es-
tudos. “Recebem muitas in-
formações a toda a hora e po-
dem escolher o conteúdo que 
preferem ver”, referiu.

Face à elevada incidên-
cia de universitários en-
volvidos nestes esquemas, 
Chiu Chu Wai Man garantiu 
que a PJ realizou reuniões de 
emergência com as institui-
ções de ensino superior de 
Macau e tem mantido uma 
estreita comunicação com 
as faculdades. “Quando há 
casos suspeitos de alunos te-
rem sido enganados, vamos 
contactá-los e comunicar 
com as instituições para in-
terromper as transferências 
bancárias. Estamos também 
a organizar pequenas reu-

A Polícia Judiciária 
voltou a alertar 
para os casos de 
burla telefónica e 
informática. Entre 
os casos de fraudes 
telefónicas em Macau, 
as mulheres e os 
alunos universitários, 
nomeadamente 
os oriundos do 
interior da China, 
são os que registam 
mais prejuízos. 
As autoridades 
consideram que os 
jovens do Continente 
não estão bem 
informados sobre 
as burlas devido 
sobretudo a diferenças 
culturais e por estarem 
concentrados nos 
exames. 

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

M
acau re-
g i s t o u 
r e c e n t e -
mente um 
a u m e n -

to acentuado dos casos de 
burlas telefónicas, tendo as 
autoridades policiais instau-
rado nos últimos dois meses 
39 processos de investigação 
relacionados a diferentes 
tipos de esquemas telefóni-
cos. De acordo com a Polícia 
Judiciária (PJ), a maioria das 
vítimas é do sexo feminino, e 
mais de 40% são estudantes 
universitários, com 17 lesa-
dos entre Janeiro e Fevereiro 
deste ano, a maioria prove-
niente do interior da China.

“A maioria dos alunos 
burlados são jovens da China 
Continental que estudam nas 
faculdades de Macau. Os es-
tudantes do Continente são 
culturalmente e cognitiva-
mente diferentes dos alunos 
de Macau, e estão mais foca-
dos nos exames, não recebem 
informações suficientes so-
bre a prevenção de fraudes”, 
analisou Long Hon Wai, chefe 
da Divisão de Investigação de 
Crimes Informáticos da PJ.

PUB

dois dias de burlas telefóni-
cas, em que os burlões fingi-
ram ser funcionários das au-
toridades chinesas e alega-
ram que os lesados estavam 
envolvidos na investigação 
criminal. Os casos provoca-
ram perdas de 4,4 milhões 
de patacas, tendo uma uni-
versitária do Continente sido 
lesada 800 mil renminbis.

Para além de burlas te-
lefónicas, a PJ revelou que 
aumentou a ocorrência das 
burlas online durante os úl-
timos três anos de pande-
mia. Foram instaurados 73 
processos de investigação 
de Janeiro a Fevereiro des-
te ano, que envolveram um 
prejuízo de cerca de 13 mi-
lhões de patacas.

As autoridades policiais 
realçaram que as armadilhas 
online são frequentemente 
relativas às burlas de namoro 
online, burlas que envolvem 
investimento, compras on-
line, falsa prestação de ser-
viços sexuais, e até emprego 
em regime de tempo parcial 
para “aumentar o registo das 
encomendas” de um deter-
minado portal de compras.

Advertisement

ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/012/2023)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 9 de Março de 2023, encontra-se aberto o concurso público para a actualização do sistema 
da rede informática local sem fios (3.ª fase) para a Universidade de Macau.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço de cem patacas (MOP100,00) 
por exemplar, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 22 de Março de 2023, 
nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na Secção de Aprovision-
amento, sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada gratuitamente através 
da página electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e inspeccionar 
o local. A sessão de esclarecimento decorrerá às 11h00 horas do dia 24 de Março de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após 
a sessão de esclarecimento.

Entre o dia 22 de Março de 2023 e a data limite para a entrega das propostas, os  
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de Macau  
(https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais 
e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 17 de Abril de 2023. Os 
concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma caução provisória no 
valor de cento e trinta mil patacas (MOP130.000,00), feita em numerário, ou mediante ordem 
de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 18 de Abril de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da  
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 14 de Março de 2023
A Vice-Reitora, Xu Jian

ALUNA 
ENCAMINHADA 
PARA O HOSPITAL 
APÓS QUEDA DE UM 
PRÉDIO DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA

Uma aluna da Escola 

Secundária Ilha Verde ter-se-á 

atirado ontem de um prédio 

da escola e foi posteriormente 

encaminhada para o Centro 

Hospitalar Conde de São 

Januário. Segundo a Rádio 

Macau em língua chinesa, 

a estudante de 14 anos foi 

ontem encontrada deitada 

no pátio de recreio da escola 

após a queda. A jovem foi 

encontrada consciente e com 

ferimentos de lacerações 

na testa, fracturas na perna 

direita e outros ferimentos 

ligeiros. A Direcção dos 

Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da 

Juventude (DSEDJ) garantiu 

que coordenou com a 

escola e as instituições de 

aconselhamento através do 

Mecanismo de tratamento 

de acidentes de crise escolar, 

de forma a disponibilizar 

acompanhamento do caso e 

aconselhamento psicológico 

a docentes, alunos e 

encarregados de educação. 

O Instituto de Acção Social 

apela aos cidadãos que, em 

caso de necessidade, devem 

ligar para a linha da Cáritas 

“Esperança de Vida” (2852 

5222) ou de aconselhamento 

do IAS (2826 1126).

niões nas residências uni-
versitárias, na esperança de 
sensibilizar o maior possível 
os alunos na prevenção de 
burlas”, sublinhou.

É de salientar que o se-
cretário para a Segurança, 
Wong Sio Chak, alertou tam-
bém para o aumento de cri-
mes informáticos, apontan-
do que a principal razão para 
a elevada e continuada ocor-
rência dos crimes ligados às 
burlas de telecomunicações 
é, sem dúvida, “a fraca cons-
ciencialização” de alguns ci-
dadãos.

Wong Sio Chak adver-
tiu que há na sociedade uma 
falta de consciência para a 
segurança no uso das ferra-
mentas de comunicação, o 
que está a oferecer “oportu-
nidades de acção aos crimi-
nosos”, e pediu à população 
que esteja atenta às infor-
mações anti-burla.

Recorde-se que a polí-
cia está a investigar quatro 
casos recebidos nos últimos 
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Assinalam-se hoje 36 anos do acordo 
sobre a transferência da soberania de Macau 

IPOR organiza festival “Letras & Companhia”

ritório para a alçada de Pequim 
se daria a 20 de Dezembro de 
1999.

O tratado internacional bila-
teral havia sido ratificado em 26 
de Março de 1987 – três dias de-
pois da última ronda de negocia-
ções – pelo embaixador portu-
guês Rui Medina e pelo vice-mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros 
da República Popular da China, 
Zhou Nan.

Posteriormente, meses de-
pois, após ratificação na Assem-
bleia da República Portuguesa, o 
texto da declaração conjunta foi 
publicado no Boletim Oficial de 
Macau a 7 de Junho de 1988 e foi 

mo, em 2017, na altura Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, que 
as negociações são “um marco na 
história diplomática de Portugal”.

Uma das principais garantias, 
entre muitas, dadas por Pequim 
durantes as negociações, depois 
plasmada na Declaração Conjunta 
Sino-Portuguesa sobre a Questão 
de Macau, foi a continuidade dos 
sistemas social e económico, bem 
como a respectiva maneira de vi-
ver, sendo que as leis vigentes 
manter-se-ão basicamente inal-
teradas. Por isso, acordou-se ain-
da, a Região Administrativa Espe-
cial de Macau passaria a assegurar, 
em conformidade com a lei, “todos 
os direitos e liberdades dos habi-
tantes e outros indivíduos em Ma-
cau, designadamente as liberdades 
pessoais, a liberdade de expressão, 
de imprensa, de reunião, de asso-
ciação, de deslocação e migração, 
de greve, de escolha de profissão, 
de investigação académica, de reli-
gião e de crença, de comunicações 
e o direito à propriedade privada”.

Outras das garantias impor-
tantes foi que todos os oficiais e 
dirigentes políticos da RAEM “são 
habitantes permanentes de Ma-
cau, e não pessoas e oficiais do 
aparelho político-administrativo” 
do país, especificando ainda que o 
poder público seria separado, tal 
como na grande maioria dos sis-
temas políticos, em três partes 
distintas: o executivo, sob a alça-
da do Chefe do Executivo e do seu 
Governo, o legislativo da respon-
sabilidade da Assembleia Legisla-
tiva (AL) e o judicial que cabe aos 
Tribunais.

G.L.P.

CULTURA

O Instituto Português do 

Oriente (IPOR) organiza, entre 

os dias 10 e 24 de Abril, o 

festival “Letras & Companhia”, 

em torno do conceito “língua, 

livro e leitura”.

Em nota de imprensa, o IPOR 

diz que este festival, criado 

em 2021, “é um projecto 

transversal e multidisciplinar 

que, tendo como destinatários 

prioritários crianças e jovens em 

idade escolar, procura mobilizar 

e convocar efectivamente, não 

apenas a comunidade, nas 

suas várias faixas etárias, mas 

também as escolas e os seus 

actores”.

Na edição deste ano, o “Letras 

& Companhia” incorpora dois 

programas - um aberto ao 

público e outro dirigido às 

escolas - com um conjunto de 

actividades que vão desde a 

música, artes performativas, 

oficinas para pais e filhos, 

sessões de leitura, lançamento 

de livros entre outras.

Para esta edição, o IPOR 

convidou a bióloga Ana Pêgo 

para apresentar em Macau a 

versão em língua chinesa do 

livro de sua autoria “Plasticus 

Maritimus – uma espécie 

invasora”. Durante a sua 

passagem pela RAEM, Ana Pêgo 

irá promover um conjunto de 

workshops nas escolas e um 

aberto ao público em geral, 

assim como uma formação 

para professores no âmbito do 

trabalho de sensibilização que 

tem vindo a fazer em torno do 

ESPERADA CHUVA 
E TROVOADA 
NO FINAL 
DA SEMANA

Os Serviços Meteorológicos 

e Geofísicos (SMG) prevêem 

que, no final da semana, 

haja chuva e trovoada. 

“Com a aproximação de um 

vale depressionário à costa 

meridional da China, no final 

desta semana, é esperado que 

a precipitação e a trovoada na 

região aumentem”, indicam os 

SMG no seu site. No sábado, 

os aguaceiros poderão tornar-

se mais frequentes, sendo que 

a temperatura do ar poderá 

descer ligeiramente. Além 

disso, no início da próxima 

semana, o tempo na região 

vai continuar relativamente 

fresco, com o céu muito 

nublado e períodos de chuva.

O fim do acordo entre 
Portugal e a República 
Popular da China resultou 
numa Declaração Conjunta 
Sino-Portuguesa sobre a 
Questão de Macau, bem 
como os seus anexos I e II, a 
13 de Abril de 1987. O tratado 
internacional bilateral havia 
sido ratificado em 26 de 
Março de 1987 – três dias 
depois da última ronda de 
negociações.

F
oi a 23 de Março de 
1987 que Portugal e 
a China chegaram a 
acordo, no fecho da 
quarta ronda de ne-

gociações, sobre a transferência da 
soberania de Macau, que acontece-
ria anos depois.

O conjunto das quatro confe-
rências – de Junho de 1986 a Março 
de 1987 - entre os dois países re-
sultou numa Declaração Conjunta 
Sino-Portuguesa sobre a Questão 
de Macau, bem como os seus ane-
xos I e II, a 13 de Abril de 1987. Esta 
declaração estabeleceu que Macau 
era um “território chinês sob Ad-
ministração Portuguesa” e que a 
transferência de soberania do ter-

depositado, por ambas as partes contra-
tantes, na Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Há quem defenda que os sucessos 
nas rondas de negociações ajudaram, 30 
anos depois, a eleger António Guterres 
secretário-geral da ONU. O presidente 
da Assembleia da República Portugue-
sa, Augusto Santos Silva, referiu mes-

livro que editou em 2018 e que 

já vai na quarta reimpressão. Ana 

Pêgo fará também parte de ambos 

os programas do espetáculo “A 

Jornada da Menina Peixe Rumo ao 

Fundo do Mar”, que junta vídeo, 

música e narração de histórias, 

apresentado pela flautista Joana 

Radicchi e a actriz Nina Rocha.

O programa contará ainda com a 

participação de vários projectos 

de associações e artistas de 

Macau, entre os quais, a SÍLABA 

- Associação Educativa e Literária, 

a da Livraria Júbilo 31, o grupo 

de teatro The Funny Old Tree 

Theatre Ensemble, a artista plástica 

Tchusca Songo, a professora da 

Escola Portuguesa de Macau 

Andreia Martins, a cantora Jandira 

Silva e a SOMOS! – Associação 

de Comunicação em Língua 

Portuguesa.
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Estreia do filme 
“Winnie-The-Pooh: 
Blood and Honey” 
cancelada em Macau

Projecto Hold On to Hope da ARTM 
apresenta “Beauty & The Beach” 
de Georgia Creeden

EXPOSIÇÃO
 

O projecto Hold On to Hope da 

Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau (ARTM) 

promove a sua 22.ª exposição, desta 

vez com uma mostra intitulada 

“Beauty & The Beach” pela fotógrafa 

norte-americana Georgia Creeden 

em celebração do mês da Terra, com 

inauguração marcada para o dia 2 de 

Abril, na galeria Hold On to Hope, pelas 

16h, na Vila de Nossa Senhora em Ká-

Hó, ficando patente até 23 de Abril.

A exposição contará com fotografias 

emolduradas exclusivas da praia de 

Hác-Sá e Coloane. “A fotógrafa adora 

tirar fotos de um ponto de vista 

diferente, pois as coisas nem sempre 

são como parecem ser. E como diz o 

famoso ditado: a beleza está nos olhos 

de quem vê”, refere a ARTM em nota 

de imprensa. 

Georgia Creeden chegou pela primeira 

vez a Hong Kong em 1989 e viajou 

extensivamente por toda a China e 

Sudeste Asiático por mais de 30 anos, 

produzindo principalmente roupas 

desportivas para o mercado europeu. 

Deixou permanentemente a Nova 

Inglaterra, uma região no nordeste 

dos Estados Unidos da América 

(EUA), em 1997, e fundou a Cia 

Consultadoria Roupa Dunfey Lda. em 

Macau, onde residiu durante mais de 

25 anos. Recentemente, em 2021, a 

autora mudou-se para Melbourne, na 

Austrália.

Georgia fez parte do comité do 

International Ladies Club of Macau 

(ILCM) durante mais de 17 anos e 

esteve activamente envolvida em 

actividades sociais e eventos de 

angariação de fundos para instituições 

de caridade locais, das quais a ARTM 

foi uma delas. Durante esse tempo, a 

fotógrafa norte-americana organizou 

bazares de caridade, manhãs de café 

social e jantares vínicos, e também 

produziu boletins informativos e 

materiais gráficos e de marketing.

A exibição do filme de 
terror “Winnie-The-Pooh: 
Blood and Honey”, que 
tem como protagonista 
a personagem criada por 
A. A. Milne e por E. H. 
Shepard, foi cancelada 
em Hong Kong e Macau. A 
decisão foi anunciada pela 
distribuidora VII Pillars 
Entertainment sem dar 
mais explicações. Nos 
últimos anos, recorde-se, 
Winnie-The-Pooh tem 
sido usado para caricaturar 
o Presidente chinês, 
Xi Jinping. O Governo 
assegurou ao PONTO FINAL 
que não tem nada a ver com 
o cancelamento do filme 
em Macau.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

A 
exibição de 
“ W i n n i e - T h e -
-Pooh: Blood and 
Honey”, um filme 
de terror britânico 

que tinha lançamento marcado 
para hoje em Hong Kong e Ma-
cau, foi cancelada, anunciou na 
terça-feira a distribuidora, sem 
dar justificações.

Numa nota publicada no 
Facebook da distribuidora VII 
Pillars Entertainment, lê-se 
apenas: “É com grande pesar 
que anunciamos que o lança-
mento programado de ‘Winnie-
-The-Pooh: Blood and Honey’ 
em Hong Kong e Macau, a 23 de 
Março, foi cancelado. Lamenta-
mos muito pelo desapontamen-
to e incómodo”.

O filme, lançado nos Esta-
dos Unidos em Fevereiro e no 
Reino Unido já este mês, tem 
como protagonista a persona-
gem Winnie-The-Pooh, um urso 
criado em 1926 pelo escritor in-
glês A. A. Milne e desenhado 
pelo ilustrador E. H. Shepard. 

Nos últimos anos, a personagem 
tem sido usada para caricaturar 
o Presidente chinês, Xi Jinping, 
o que terá feito com que, em 
2018, Pequim tenha banido um 
outro filme que também tinha 
Pooh como protagonista.

O PONTO FINAL contactou o 
Instituto Cultural (IC) para sa-
ber se a exibição do filme tinha 
sido cancelada por indicação da 
Comissão de Classificação de 
Espectáculos, mas o organismo 
garantiu que não. Aliás, em res-
posta ao nosso jornal, o IC indi-
cou que Comissão de Classifica-
ção de Espectáculos chegou a fa-
zer a classificação etária do filme 
em causa, incluindo-o no grupo 
D, ou seja, para maiores de ida-
de. Além disso, o IC sublinha que 
“as entidades de exibição é que 
tomam decisões por si sobre a 
exibição pública e as providên-
cias posteriores”.

À Reuters, a autoridade 
reguladora de Hong Kong ga-
rantiu que o cancelamento da 
estreia do filme não foi provo-
cado pelo Governo e assegurou 
que «Winnie-The-Pooh: Blood 
and Honey» não foi censurado, 
acrescentando que foi emiti-
do um certificado de aprovação 
para o filme. Além disso, o Of-
fice for Film, Newspaper and 
Article Administration de Hong 
Kong disse que não comentaria 
as «decisões comerciais toma-
das sobre o filme».

O realizador do filme, Rhys 
Frake-Waterfield, levantou dú-
vidas sobre o cancelamento da 
estreia e disse à Reuters: “As 
salas de cinema [de Hong Kong] 
concordaram em exibir o filme, 
e depois todas, independente-
mente, tomaram a mesma deci-
são de um dia para o outro. Não 
será uma coincidência”. “São 
alegados motivos técnicos, mas 
não há nenhum motivo técnico. 
O filme já foi exibido em mais de 
4.000 salas de cinema em todo 
o mundo. Estas mais de 30 salas 
em Hong Kong são as únicas com 
tais problemas”.

O filme, ao contrário da 
personagem original, retrata 
Winnie-The-Pooh como um ser 
vingativo e violento. As críticas 
a “Winnie-The-Pooh: Blood and 
Honey” têm sido negativas. No 
Rotten Tomatoes, site agrega-
dor de críticas a filmes, apenas 
4% das 54 críticas são positivas, 
tendo uma classificação média 
de 2,2/10.
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Líder de Taiwan fará duas paragens 

nos EUA durante visita à América Central
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PAA líder de Taiwan, Tsai 

Ing-wen, fará duas 
paragens nos Estados 
Unidos durante a visita 
oficial a Guatemala e Belize, 
divulgou esta terça-feira 
o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da ilha 
reivindicada pelos chineses.

dant Patel, voltou a enfatizar que 
não há nada incomum em autori-
dades taiwanesas em trânsito pelos 
Estados Unidos encontrarem-se 
com autoridades eleitas ou parti-
ciparem em reuniões públicas, as-
segurando que a política dos EUA 
perante a China “permanece inal-
terada”.

Também a presidência norte-
-americana considerou esta terça-
-feira que a China não deve reagir 
com exagero às paragens nos EUA 
previstas pela líder de Taiwan. John 
Kirby, porta-voz do Conselho de 
Segurança Nacional do Presidente 
Joe Biden, destacou, em conferên-
cia de imprensa, que a viagem de 
Tsai é “pessoal e não oficial”.

Washington, que apesar de ter 
concedido o seu reconhecimento 
diplomático a Pequim em 1979, é o 
aliado mais poderoso da ilha e tam-
bém o seu principal fornecedor de 
armas.

A América Central tem sido 
uma região estratégica para Pe-
quim e Taipé desde o fim da Guerra 
Civil Chinesa em 1949. Nicarágua, 
El Salvador, Panamá, República 
Dominicana e Costa Rica mudaram 
o seu reconhecimento diplomático 
em favor de Pequim nos últimos 
anos. Lusa

T
sai Ing-wen começa 
a viagem de dez dias 
em 29 de Março, sendo 
que esta terá paragens 
em Nova Iorque, em 30 

de Março, e em Los Angeles, em 5 
de Abril, referiu a diplomacia de 
Taiwan. Belize e Guatemala estão 
entre os 14 países que reconhe-

ceram oficialmente Taiwan face à 
China, embora o este número possa 
cair para 13, porque Honduras pre-
tende estabelecer relações oficiais 
com Pequim, abandonando Taipé. 
A líder taiwanesa deve encontrar-
-se com o seu homólogo guatemal-
teco, Alejandro Giammattei, e com 
o primeiro-ministro de Belize, John 

Briceno. A visita da líder acontece-
rá duas semanas após a reviravolta 
diplomática por Honduras.

Em Agosto de 2022, a visita a 
Taiwan de Nancy Pelosi, então pre-
sidente da Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos, enfure-
ceu Pequim e desencadeou mano-
bras militares chinesas em grande 
escala ao redor da ilha autoadmi-
nistrada, em retaliação. O vice-mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros de 
Taiwan, Alexander Yui, não referiu 
se Tsai Ing-wen planeia encontrar-
-se com o sucessor de Pelosi, Kevin 
McCarthy, em Los Angeles. Yui in-
dicou apenas que as paragens pre-
vistas foram “devidamente acerta-
das com os Estados Unidos”.

De qualquer forma, McCarthy 
tinha adiantado este mês que se 
encontraria com Tsai na Califór-
nia, e o Departamento de Estado 
dos EUA minimizou a importância 
dessa reunião perante a indignação 
chinesa.

O porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da China, 
Wang Wenbin, reiterou esta ter-
ça-feira a oposição do seu país aos 
contactos oficiais entre Taiwan e os 
Estados Unidos.

Em Washington, o porta-voz 
do Departamento de Estado, Ve-



ponto final • QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2023 | 11CHINA

 G
RI

G
O

RY
 S

YS
O

EV
/E

PA

Xi abordou com Putin plano de paz chinês 
que defende “respeito pela soberania”

O Presidente chinês, 
Xi Jinping, discutiu com 
o seu homólogo russo, 
Vladimir Putin, o plano 
de paz que elaborou 
para terminar 
com a guerra na Ucrânia, 
que defende a “retoma 
das negociações” e o 
“respeito pela soberania”.

O 
documento com 12 
pontos, apresentado 
pela primeira vez em 
24 de fevereiro por 
ocasião do primei-

ro aniversário do conflito iniciado 
pela Rússia, descreve a posição da 
China “para uma solução política 
para a crise na Ucrânia”. Xi Jinping 
discutiu com Vladimir Putin o seu 
plano durante a visita de Estado 
que realizou à Rússia.

Entre os pilares da iniciativa 
chinesa estão o respeito pela “so-
berania de todos os países” e a “sua 
integridade territorial” e o abando-
no da “mentalidade da guerra fria” 
e o respeito pelas “legítimas preo-
cupações de segurança dos países”, 
algo que Pequim tem reiterado des-
de o início da invasão, em referên-
cia à Rússia.

Pequim defende um cessar-fo-
go e um apelo à “contenção” para 
“evitar que a crise se agrave ainda 
mais ou até mesmo saia do contro-
lo” e a retoma das conversações de 

metros cúbicos de gás” passarão por 
este gasoduto de 2.600 quilómetros, 
sendo que este projeto é um sím-
bolo do destaque económico para a 
Ásia pretendido por Moscovo, após 
as sanções internacionais que leva-
ram ao encerramento dos atractivos 
mercados ocidentais. O Presidente 
russo, porém, não apresentou um 
cronograma para a construção do 
gasoduto, que deve completar um 
tubo já existente, o Siberian Force.

A gigante russa Gazprom tam-
bém anunciou que bateu o seu recor-
de de entregas diárias para a China, 
via Siberian Force, esta segunda-
-feira. “A cooperação comercial e 
económica é uma prioridade nas 
relações Rússia-China”, frisou, de 
resto, Putin. O chefe de Estado rus-
so assegurou que Moscovo pode au-
mentar as suas entregas de petróleo 
e produtos agrícolas para a China. 
Também frisou que está “pronto 
para criar um corpo de trabalho con-
junto” para desenvolver a “Rota do 
Mar do Norte” no Ártico, mais fácil 
de navegar devido ao derretimento 
do gelo e graças à qual Moscovo es-
pera aumentar as suas exportações 
de hidrocarbonetos.

Putin também manifestou estar 
a favor do “uso do yuan em acordos 
entre a Rússia e os países da Ásia, 
África e América Latina”, outro meio 
de acelerar a ‘desdolarização’ da sua 
economia.

No entanto, especialistas apon-
tam que Pequim pode estar menos 
entusiasmado com a expansão ili-
mitada das suas relações económicas 
com Moscovo, devido aos receios de 
ser alvo de sanções ocidentais.

A presidência russa não pou-
pou em recursos para receber o líder 
chinês Xi Jinping na sua visita de 
três dias. Ainda na segunda-feira, 
Putin ofereceu a Xi um jantar priva-
do de sete pratos, e que durou qua-
tro horas e meia, antes do jantar de 
Estado, no antigo palácio imperial, 
que serviu para conversações que 
envolveram altos funcionários de 
ambos os países.

ditamos que muitos pontos do plano 
de paz proposto pela China (...) po-
dem servir de base para uma solução 
pacífica [do conflito]”, sublinhou 
Vladimir Putin em relação a este 
tema. No entanto, o chefe de Estado 
russo apontou que não vê “vontade” 
de Kiev e do Ocidente para encontrar 
uma saída com base no plano chinês.

Xi Jinping, que quer impor-se 
como mediador, transmitiu a Putin 
que Pequim procura um “acordo pa-
cífico”, sem no entanto revelar qual-
quer caminho concreto a seguir nas 
negociações.

Os dois líderes, que se apresen-
tam como contrapeso à influência 
norte-americana, acusam Washing-
ton de “minar” a segurança interna-
cional para manter a sua “vantagem 
militar”.

Numa declaração conjunta assi-
nada após as negociações, Xi e Putin 
afirmaram, a título de exemplo, que 
os Estados Unidos procuram im-
plantar “defesas antimísseis” em 
regiões do mundo e mísseis de “mé-
dio e curto alcance” na Ásia-Pacífi-
co e na Europa. Nesta declaração, os 
governantes disseram estar “muito 
preocupados” com “o crescente for-
talecimento dos laços entre a NATO e 
os países” da Ásia-Pacífico.

Os Exércitos russo e chinês vão 
realizar “regularmente patrulhas 
conjuntas no mar, no ar” e “exercí-
cios conjuntos” com o objectivo de 
“aprofundar a confiança mútua”, 
sublinharam ainda.

No plano económico, o líder 
russo e chinês concordaram em 
iniciar a construção do gigantesco 
gasoduto Siberian Force 2, que li-
gará os campos de gás siberianos 
via Mongólia ao noroeste da China. 
Putin sublinhou que “50 biliões de 

paz, já que “o diálogo e a negocia-
ção são a única saída viável para re-
solver a crise”.

O plano de paz da China pre-
tende também a resolução da cri-
se humanitária, “protegendo efi-
cazmente a segurança dos civis” e 
“estabelecendo corredores huma-
nitários para a sua evacuação das 
zonas de guerra” e apoiar a “troca 
de prisioneiros entre a Rússia e a 
Ucrânia”.

A China pede também a ces-
sação dos “ataques a instalações 
civis”, a protecção da segurança 
das centrais nucleares e a cessação 
de “ataques armados contra usinas 
nucleares” ou a “redução do risco 
estratégico”, que inclui uma ên-
fase de que “a guerra nuclear não 
deve e não pode ser combatida”. 
Defende ainda a garantia da expor-
tação de cereais, na qual as Nações 
Unidas devem “desempenhar um 
papel importante” e a cessação das 
“sanções unilaterais” por “não re-
solverem os problemas, podendo 
mesmo criar novos”, segundo Pe-
quim, que desde o início da guerra 
se manifestou contra as sanções 
contra Moscovo.

Pequim defende também a 
protecção da estabilidade das ca-
deias industriais e de abastecimen-
to, o que inclui um pedido a todas as 
partes para “se oporem” à politiza-
ção e instrumentalização da econo-
mia mundial e o apoio à reconstru-
ção da Ucrânia após a guerra, algo 
para o qual a China está disposta a 
“ajudar”.

A ofensiva militar lançada a 24 
de fevereiro de 2022 pela Rússia na 
Ucrânia causou até agora a fuga de 
mais de 14,6 milhões de pessoas – 
6,5 milhões de deslocados internos 
e mais de 8,1 milhões para países 
europeus –, de acordo com os mais 
recentes dados da ONU, que classi-
fica esta crise de refugiados como 
a pior na Europa desde a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Neste 
momento, pelo menos 18 milhões 
de ucranianos precisam de ajuda hu-
manitária e 9,3 milhões necessitam 
de ajuda alimentar e alojamento.

UCRÂNIA, EUA E ECONOMIA 

ENTRE OS PONTOS-CHAVE 

DO ENCONTRO ENTRE XI E PUTIN

A Ucrânia, o ‘combate’ à influência 
dos EUA ou a cooperação económica 
estão entre os principais momentos 
da importante e significativa visi-
ta à Rússia do Presidente chinês, Xi 
Jinping, para discussões com o seu 
homólogo russo, Vladimir Putin. 
Antes de brindarem “à prosperidade 
e bem-estar dos povos da Rússia e da 
China”, Vladimir Putin e Xi Jinping 
proferiram declarações no final das 
discussões no Kremlin destinadas ao 
“desenvolvimento das relações rus-
so-chinesas” e à “cooperação nesta 
nova era”.

Entre os momentos-chave da 
visita de Estado do líder da China à 
Rússia, está a Ucrânia e o plano chi-
nês para resolver o conflito, divulga-
do já em fevereiro e que desafia à re-
toma das negociações de paz. “Acre-

ZELENSKY 
DIZ AGUARDAR 
“RESPOSTA DA CHINA” 
PARA DIALOGAR

O Presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelensky, saudou a 

visita a Kiev do primeiro-ministro 

japonês, Fumio Kishida, um 

“poderoso defensor da ordem 

internacional” e disse aguardar 

“uma resposta da China” para 

um diálogo sobre o conflito 

na Ucrânia. “Estou feliz por 

acolher em Kiev o primeiro-

ministro japonês Fumio Kishida, 

um defensor verdadeiramente 

potente da ordem internacional 

e um amigo de longa data da 

Ucrânia”, declarou em mensagem 

no Telegram após um encontro 

entre os dois dirigentes. Pouco 

depois, e no decurso de uma 

conferência de imprensa, Zelensky 

anunciou ter “convidado” a China 

a dialogar e disse “aguardar uma 

resposta”, num momento em 

que o seu homólogo chinês está 

em Moscovo para reforçar a sua 

aliança com o líder russo Vladimir 

Putin. “Propusemos à China que 

se torne num parceiro” para a 

busca de uma solução do conflito 

na Ucrânia, indicou Zelensky. 

“Convidamo-lo ao diálogo, 

aguardamos a vossa resposta”, 

acrescentou, ao indicar que até 

ao momento “recebeu sinais, mas 

nada de concreto”.
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Director da Escola Portuguesa de Díli discute com PR 
opções para ampliar instalações

mês, vem juntar-se a outro pacote 

mobilizado ao longo do ano passado 

pelo Governo para reduzir o impacto 

dos aumentos de preços globais na 

terceira maior economia do mundo. 

“Queremos responder rapidamente 

às mudanças de preços e à evolução 

económica”, disse o porta-voz do 

Governo Hirokazu Matsuno, após a 

aprovação da medida.

As famílias de menores rendimentos 

vão receber subsídios de 30.000 ienes 

(210 euros), bem como um adicional 

de 50.000 ienes (350 euros) por cada 

criança, numa das novas medidas 

destinadas diretamente ao bolso dos 

contribuintes.

Outra iniciativa importante passa pelos 

O director da Escola 
Portuguesa de Díli (EPD) 
disse ontem ter reafirmado 
ao Presidente timorense 
o empenho da instituição 
no ensino e divulgação 
da língua portuguesa e a 
vontade de expandir as 
atuais instalações, que estão 
sobrelotadas.

“
Vim apresentar cum-
primentos ao Presiden-
te da República e dizer 
que a EPD continua na 
senda da divulgação do 

português, do ensino do português 
e da dinamização da cultura e da 
língua portuguesa”, disse Manuel 
Alexandre Marques aos jornalistas, 
no Palácio Presidencial.

“O Presidente recomendou que 
continuemos a trabalhar, a divulgar 
o português entre todos os nossos 
alunos, e que façamos do português 
também uma ferramenta de comu-
nicação entre povos, fazer com que 
a língua portuguesa seja um veículo 

de comunicação com todos e entre 
todos”, explicou depois do encon-
tro com o chefe de Estado, José Ra-
mos-Horta.

Marques Alexandre Marques, 
que assumiu funções este mês, re-
cordou o papel importante da EPD 
no reforço das capacidades linguís-
ticas em português da nova gera-
ção, afirmado que é essencial, para 
isso, ampliar a escola para respon-
der à crescente procura. “Estamos 
com uma sobrelotação e também 
falamos sobre isso, sobre a vonta-
de do Estado português de ampliar 
a escola. Estão a ser estudadas vá-
rias opções. Todo o processo está 

em estudo, inclusivamente pelo 
Governo para podermos melhorar 
a EPD que é uma escola de referên-
cia em Timor-Leste e vai continuar 
a ser”, explicou.

A questão do alargamento da 
EPD foi um dos temas em debate 
na agenda da visita que o secretário 
de Estado da Educação português, 
António Leite, efetuou na semana 
passada a Timor-Leste.

No caso da EPD, e como An-
tónio Leite referiu à Lusa, há “três 
possibilidades em cima da mesa 
(…) partindo do princípio de que 
se vai alargar a escola”, estando a 
nova direcção a analisar o assunto 
antes de negociações mais amplas 
para que a decisão final seja toma-
da, disse António Leite.

“No passado já houve um pro-
jeto [de ampliação]. Mas temos 
uma lista de espera de 600 crian-
ças, o que tornaria a EPD uma das 
maiores escolas portuguesas no 
estrangeiro. Vamos dar tempo à 
nova direcção para conhecer a es-
cola, tomar o pulso”, explicou.

As opções são construir um 
piso adicional sobre um dos blocos 
actualmente existentes, “possível 
do ponto de vista de engenharia”, 
dividir a escola em dois polos, se-
melhante aos agrupamentos esco-
lares em Portugal, com uma parte 
dos ciclos num polo e outra noutro 
e, finalmente, a “mais radical, que 
é de construir de raiz a escola nou-
tro sítio”, acrescentou Leite. 

A EPD tem actualmente mais 
de mil alunos e uma lista de espera 
que ultrapassa os 600. Lusa

SEUL INDICA 
QUE COREIA DO NORTE 
REALIZOU TESTES 
COM MÍSSEIS 
DE CRUZEIRO

A Coreia do Sul indicou que 

Pyongyang realizou ontem vários 

testes com mísseis de cruzeiro em 

águas norte coreanas. Trata-se da 

quarta vez que a Coreia do Norte 

realiza testes balísticos desde 

o início das manobras militares 

entre a Coreia do Sul e forças dos 

Estados Unidos que começaram 

na semana passada.   A Coreia do 

Norte justifica as manobras como 

sendo a “preparação para um 

ataque”.  Os exercícios militares 

entre as forças de Seul e de 

Washington devem terminar hoje. 

O Estado Maior da Coreia do Sul 

precisou que os mísseis de cruzeiro 

foram disparados de zona costeira 

de Hamhung, na Coreia do Norte. 

Seul acrescenta que os serviços de 

informações da Coreia do Sul e dos 

Estados Unidos estão a analisar os 

dados recolhidos devendo fornecer 

mais detalhes sobre os disparos. 

PELO MENOS DUAS 
PESSOAS MORTAS POR 
ATIRADOR BARRICADO 
EM CASA NA TAILÂNDIA

Pelo menos duas pessoas foram 

mortas e várias ficaram feridas 

ontem num tiroteio na Tailândia, 

provocado por um homem 

que se encontra barricado em 

casa e cercado pela polícia em 

Phetchaburi, a 170 quilómetros 

de Banguecoque, declararam as 

autoridades. A televisão tailandesa 

mostrou imagens da polícia a tomar 

posições numa rua tranquila de um 

bairro de Phetchaburi, localizado 

a sudoeste da capital tailandesa, 

alguns carregando armas e outros 

com escudos de proteção. O major 

da polícia tailandesa Punyapon 

Srimaek declarou à agência de 

notícias Associated Press (AP) que 

duas pessoas foram mortas no 

incidente, que começou no início da 

tarde de ontem. Dois feridos, um 

dos quais um polícia que respondeu 

ao tiroteio, foram levados para 

um hospital. Punyapon Srimaek 

disse que uma terceira vítima foi 

avistada por um ‘drone’ da polícia 

diante da casa do atirador e não 

foi possível ainda determinar se 

está ferida ou morta. A polícia 

local retirou crianças de escolas 

próximas e cercou a casa do 

atirador, enquanto esperava pela 

chegada de agentes treinados para 

tentar resolver a situação. Na rede 

social Facebook, a polícia tailandesa 

identificou o suspeito como Anuwat 

Waentong, de 29 anos. Os meios 

de comunicação tailandeses 

informaram que o suspeito deveria 

ter comparecido ontem ao tribunal 

devido a uma acusação relacionada 

com drogas.

subsídios aos produtores e distribuidores 

de petróleo, combustível e gás natural, 

com vista a baixar as faturas de energia 

para os consumidores e as empresas.

O Japão tem vindo a aplicar subsídios 

ao setor energético desde que os 

preços globais dos combustíveis 

começaram a subir no ano passado, na 

sequência da invasão russa da Ucrânia, 

o que impediu o aumento dos custos 

energéticos semelhantes aos de outras 

grandes economias, embora com o 

efeito colateral de aumentar a enorme 

despesa pública do Japão. Mesmo 

assim, a inflação acelerou nos últimos 

meses, atingindo 4,2% em Janeiro no 

Japão, o maior aumento em quatro 

décadas.

Esta evolução deve-se principalmente 

aos preços mais elevados das matérias-

primas e da energia - de cujas 

importações a economia do Japão é 

altamente dependente - um aumento 

que foi ampliado pela fraqueza do iene 

em relação a outras moedas.

Japão aprova 
novo pacote 
de ajudas de 
14 milhões para 
reduzir inflação

SUBSÍDIOS

O Governo japonês aprovou ontem 

um novo pacote de ajuda no valor 

de dois biliões de ienes em medidas 

para mitigar a inflação. As medidas 

incluem ajuda às famílias de baixos 

rendimentos ou subsídios para o 

pagamento de contas de gás e 

electricidade.

O pacote, financiado por fundos de 

reserva do orçamento para o corrente 

ano fiscal, que termina no final deste 
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balhar fortemente para tirar 
partido dessas infraestrutu-
ras e querer também desen-
volver uma outra dimensão 
na cooperação desportiva 
com a China”, insistiu o go-
vernante, apontando como 
outra possível área o proces-
so de treino em várias moda-
lidades.

O Estádio Nacional de 
Cabo Verde é uma obra or-
çada em 12,6 milhões de eu-
ros, financiado pela China e 
inaugurado em 24 de agos-
to de 2014, com capacidade 
para 15 mil espetadores.

Mas, desde 2021 está 
sem certificação da Confe-
deração Africana de Futebol 
(CAF) e da Federação Inte-
racional de Futebol (FIFA) 
para receber jogos da seleção 
nacional, que num primei-
ro momento passaram a ser 
realizados no Estádio Adéri-
to Sena, em São Vicente, que 
também foi interditado, e 
os últimos jogos oficiais dos 
“Tubarões Azuis” foram rea-
lizados fora do país.

Desde Julho do ano pas-
sado, o estádio recebeu obras 
de melhoria, orçadas em 406 
mil euros, entre elas a subs-
tituição do relvado sintético, 
e a CAF autorizou a seleção a 
voltar a jogar em casa, o que 
vai acontecer na sexta-fei-
ra, contra o Essuatíni, para 
a terceira jornada do apura-
mento para a Taça das Na-
ções Africanas (CA) de 2024.

Foram ainda realizadas 
melhorias na pista de atle-

tismo, na tribuna de honra, 
pintura de bancadas e fer-
ragens, substituição de oito 
mil cadeiras, manutenção 
dos geradores, substituição 
do sistema de som e inter-
venções na rampa para as 
pessoas com deficiência.

Outra das novidades no 
Estádio Nacional é um tú-
nel amovível de acesso aos 
balneários, uma exigência 

Cabo Verde quer outras dimensões 
na cooperação desportiva com a China

alojamento, e transformar o 
Estádio Nacional na “casa do 
desporto” de Cabo Verde.

O embaixador da China 
em Cabo Verde, Xu Jie, disse 
que as obras de melhoria no 
Estádio Nacional fazem par-
te das novas medidas da coo-
peração entre o país asiático 
e o arquipélago africano na 
aérea desportiva. “A China 
e Cabo Verde desfrutam de 
uma profunda amizade tra-
dicional e de uma coopera-
ção frutífera no campo des-
portivo e as duas partes têm 
desenvolvido cooperação 
frutífera em assistência de 
material desportivo, partici-
pação de recursos humanos e 
construção de infraestrutu-
ras desportivas”, enumerou 
o diplomata.

O Estádio Nacional foi 
construído pela empresa 
chinesa Top International 
Engeneering Corporation, 
nos arredores da Praia, e está 
equipado ainda com torres 
de iluminação, 80 câmaras 
de vigilância com capacidade 
para alcançar 300 a 500 me-
tros em redor, e pista de atle-
tismo em tartan, com oito 
corredores. Está equipado 
com salão para fisioterapia, 
espaços para a polícia, bom-
beiros e médicos, bem como 
para outros agentes despor-
tivos, e no exterior, espaço 
para a prática das disciplinas 
de lançamentos no atletismo 
- dardo e disco. Lusa

O ministro do 
Desporto de Cabo 
Verde disse que o país 
está num processo 
para transformar o 
Estádio Nacional na 
“casa do desporto” e 
manifestou a vontade 
de desenvolver 
outras dimensões na 
cooperação desportiva 
com a China.

“
Fica aqui lançado 
o repto para tra-
balharmos jun-
tos para conse-
guir desenvolver 

outras dimensões na coope-
ração desportiva entre Cabo 
Verde e a China, sobretudo 
naquilo que nos vai permitir 
ter um capital humano mui-
to mais bem formado do que 
temos agora”, disse Carlos 
do Canto Monteiro.

Na sua intervenção na 
cerimónia de reabertura do 
Estádio Nacional, na Praia, 
o ministro-adjunto do pri-
meiro-ministro para a Ju-
ventude e Desporto disse que 
apenas as infraestruturas 
físicas, cuja requalificação 
foi financiada pela China, tal 
como a construção inicial, 
não vão fazer o país chegar 
ao nível que deseja.

“E, portanto, é nosso 
compromisso, para além de 
agradecer a construção, tra-

das instituições que regem o 
desporto, mas também mais 
duas cabines de imprensa 
e foi criado um espaço com 
refeitório, lavandaria e co-
zinha. “São novas infraes-
truturas que se inserem 
num programa de melhoria 
de toda a capacidade ins-
talada no Estádio Nacional, 
para não só ser uma infraes-
trutura que possa receber 

competições, mas também 
que possa cuidar da parte da 
dignidade e do conforto para 
quem usa, quer em treina-
mento, quer em competi-
ção”, afirmou Monteiro.

O ministro disse que a 
maior infraestrutura des-
portiva de Cabo Verde rece-
be mais de mil atletas por 
ano, com realização de trei-
nos e de campeonatos das 
mais diversas modalidades, 
o que, enfatizou, exige que 
as condições sejam cons-
tantemente melhoradas. E 
anunciou que ainda este ano 
vai ser reaberto o Centro de 
Alto Rendimento Desportivo 
(CARD), que funcionava an-
tes da covid-19, bem como 
a instalação do Centro De-
senvolvimento de Atletismo 
para os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP).

Insistindo na necessida-
de da valorização das outras 
dimensões, Carlos do Can-
to Monteiro anunciou ainda 
que já foi iniciado, também 
com a China, o processo para 
a construção nas imediações 
de um hotel para atletas, para 
melhorar as condições de 
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ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/005/2023)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 9 de Março de 2023, encontra-se aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
gestão integrada da Pousada N1 da Universidade de Macau, relativa ao período compreendido 
entre 1 de Julho de 2023 e 30 de Junho de 2025.

As cópias do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos, fornecidas ao preço de cem 
patacas (MOP100,00) por exemplar, encontram-se à disposição dos interessados, a partir do dia 
22 de Março de 2023, nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na 
Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Uni-
versidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou podem ser descarregadas 
gratuitamente através da página electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e inspeccionar 
o local. A sessão de esclarecimento decorrerá às 15h00 horas do dia 27 de Março de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após 
a sessão de esclarecimento.

Entre o dia 22 de Março de 2023 e a data limite para a entrega das propostas, os  
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da  
Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de Macau  
(https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais 
e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 18 de Abril de 2023. Os 
concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma caução provisória no 
valor de cento e setenta e sete mil patacas (MOP177.000,00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 19 de Abril de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da  
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 13 de Março de 2023
A Vice-Reitora, Xu Jian
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ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/011/2023)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 10 de Março de 2023, encontra-se aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
gestão integrada das residências de estudantes de pós-graduação e das residências de docentes 
e funcionários da Universidade de Macau, relativa ao período compreendido entre 1 de Julho 
de 2023 e 30 de Junho de 2025.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço de cem patacas (MOP100,00) por 
exemplar, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 22 de Março de 2023, nos 
dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na Secção de Aprovisionamento, 
sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada gratuitamente através da página 
electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento e inspeccionar 
o local. A sessão de esclarecimento decorrerá às 15h00 horas do dia 24 de Março de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após 
a sessão de esclarecimento.

Entre o dia 22 de Março de 2023 e a data limite para a entrega das propostas, os  
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da  
Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de Macau  
(https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos  
adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 19 de Abril de 2023. Os 
concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma caução provisória no 
valor de quatrocentas e sessenta e cinco mil patacas (MOP465.000,00), feita em numerário, ou 
mediante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 20 de Abril de 2023, na 
Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da  
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 14 de Março de 2023
A Vice-Reitora, Xu Jian
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CARNEIRO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Ouros, que significa Pessoa 
Útil, Maturidade.
Amor: Poderá terminar um 
relacionamento que já não o 
faz feliz.
Saúde: Faça uma dieta 
cuidada. Não abuse da sorte. 
Retire o sal e o açúcar.
Dinheiro: Possibilidade de 
abraçar novos projetos. Terá 
espírito de iniciativa.
Números da Sorte: 8, 14, 17, 
28, 31, 45 

TOURO
Carta do Dia: 7 de Ouros, 
que significa Trabalho. 
Amor: Uma atitude da sua 
cara-metade vai dar-lhe 
a certeza de que fez as 
escolhas certas no passado.
Saúde: Faça uma dieta 
equilibrada. Caso contrário, 
poderá ter problemas. Vá ao 
médico.
Dinheiro: Podem surgir 
contratempos. Ultrapassará 
tudo.
Números da Sorte: 18, 21, 
24, 33, 34, 47

GÉMEOS
Carta do Dia: 8 de Ouros, 
que significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção à 
pessoa amada. Amar é dar e 
receber.
Saúde: Período marcado 
pela calma e pela harmonia. 
Aproveite para recuperar 
energias.
Dinheiro: Esforce-se para 
desempenhar as suas tarefas 
com esmero. O sucesso 
chegará.
Números da Sorte: 1, 5, 14, 
17, 24, 29

CARANGUEJO
Carta do Dia: 3 de Espadas, 
que significa Amizade, 
Equilíbrio. 
Amor: Esteja mais atento 
às necessidades da pessoa 
amada. Tudo ficará em 
equilíbrio.
Saúde: Atravessa um bom 
período. Terá energia para 
dar e vender.
Dinheiro: Apoio um amigo 
que pode estar a atravessar 
dificuldades. Na necessidade 
prova-se a amizade.
Números da Sorte: 1, 2, 17, 
22, 24, 39

LEÃO
Carta do Dia: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade.
Amor: Para que a sua relação 
seja duradoura e muito feliz 
aposte no romantismo. 
Saúde: O cálcio é importante 
para os ossos. Beba mais 
leite e coma iogurtes.
Dinheiro: Hoje pode 
concretizar um desejo no 
plano material. Força!
Números da Sorte: 8, 14, 15, 
25, 38, 47

VIRGEM 
Carta do Dia: Ás de Espadas, 
que significa Sucesso.
Amor: Poderá ter novidades 
no amor. Sentirá o coração 
acelerado.
Saúde: Para reduzir o risco 
de diabetes coma nozes.
Dinheiro: A sua capacidade 
de negociação vai estar em 
alta. Em breve alcançará o 
sucesso que deseja.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 
24, 35, 41

BALANÇA  
Carta do Dia: 4 de Copas, 
que significa Desgosto. 
Amor: Seja mais tolerante e 
compreensivo com o seu par. 
Afaste um desgosto de amor. 
Saúde: Pode sentir-se em 
baixo. Torne os dias mais 
alegres ouvindo música.
Dinheiro: Boa altura 
para repensar a sua vida 
financeira. Se anda a gastar 
de mais feche os cordões à 
bolsa. 
Números da Sorte: 9, 17, 21, 
25, 29, 31

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Paus, que significa Viagem 
Longa, Partida Inesperada. 
Amor: Aproveite todos os 
momentos que tem para 
estar com o seu amor. 
Fortaleçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais 
cansado. Se possível tire uns 
dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fazer 
uma mudança inesperada. 
Prepare-se!
Números da Sorte: 2, 12, 16, 
25, 41, 49

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: Poderá conhecer 
alguém especial através de 
um amigo. Não feche as 
portas ao amor!
Saúde: Faça mais refeições à 
base de saladas e sopas, vão 
ajudar a diminuir o inchaço.
Dinheiro: Modere a 
impulsividade em relação às 
despesas. Cuide do que tem.
Números da Sorte: 6, 8, 9, 
24, 35, 47

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: A Lua, que 
significa Falsas Ilusões.
Amor: Ser feliz depende 
apenas de si. Pense no que 
realmente quer e parta à 
conquista da sua felicidade!
Saúde: Tenha pensamentos 
positivos. O seu corpo gozará 
de uma ótima forma.
Dinheiro: No trabalho, não 
caia em falsas ilusões. As 
coisas correrão muito melhor.
Números da Sorte: 9, 17, 25, 
32, 38, 45

AQUÁRIO
Carta do Dia: O Eremita, que 
significa Solidão.
Amor: É provável que se 
desentenda com alguém 
especial. Assuma as suas 
responsabilidades. 
Saúde: Se anda com 
dificuldade em dormir, evite 
ingerir cafeína após as 18 
horas.
Dinheiro: Se deseja melhorar 
a sua situação financeira, 
comece já a procurar um 
novo trabalho.  
Números da Sorte: 2, 9, 14, 
36, 38, 43

PEIXES
Carta do Dia: O Carro, que 
significa Sucesso.
Amor: Fase sentimental 
muito intensa. Controle os 
ciúmes e será mais feliz.
Saúde: Hidrate o organismo. 
Já sabe que beber 1,5 litros 
de água por dia é essencial.
Dinheiro: Fique atento às 
oportunidades. O sucesso 
está à sua espera!
Números da Sorte: 9, 11, 25, 
34, 41, 46

/ horóscopo
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Adalberto Tenreiro 
apresenta exposição 
na 10 Fantasia
até 26 de Março

Carecas à solta no Museu de Arte de Macau
Cerca de 190 obras de Fang Lijun, famoso artista contemporâneo chinês conhecido pelas 

suas icónicas “figuras carecas”, estarão expostas nas paredes do MAM até ao dia 11 de 

Junho. Adoptando “Humanos e Figuras” como fio narrativo, esta exposição visa propor uma 

perspectiva clássica e ao mesmo tempo nova e refrescante sobre Fang. O artista faz interagir 

e fundir, de modo desconstrutivo, os retratos típicos e os rostos estereotipados de uma 

época, a fim de capturar as dores e os sentimentos universais do tempo presente e da vida 

de modo transcendental. A mostra está dividida em quatro secções principais: “Passagem: O 

Processo de Crescimento”, “Introspecção: Auto-retratos”, “Reflexões Mútuas: Amigos” e “A 

Luz Poeirenta: Humano”, e pretende dar a conhecer o percurso criativo do artista ao longo 

de mais 40 anos, especialmente a última década, com particular destaque para as suas novas 

experiências com uma variedade de técnicas.

Xilogravura 
em destaque na casa 
memorial dedicada 
a Sun Yat-Sen
Organizado pela Associação de Xilogravura 

de Macau e pela Casa Memorial do Dr. Sun 

Yat-Sen, a exposição “Entalhe em Três 

Estilos: Um Bloco de Madeira, Múltiplas 

Impressões” ficará patente até dia 2 de 

Abril na galeria do terceiro andar Casa 

Memorial do Dr. Sun Yat-Sen, com entrada 

gratuita. A exposição revela trabalhos em 

xilogravura realizados por três artistas - 

Hsu Yi Hsuan, Lam King Ting e Cheong 

Hoi I – e tem curadoria da artista local Mel 

Cheong. A impressão em xilogravura é uma 

categoria especial entre vários materiais de 

impressão. Sendo a categoria de impressão 

mais consagrada pelo tempo, o encanto 

infinito das gravuras em xilogravura é 

explorado ao máximo nas mãos de artistas 

de diferentes épocas e lugares em suas 

representações de imagens. Os três artistas 

mostram técnicas e ideias artesanais 

diversificadas e multifacetadas nos seus 

trabalhos criativos.

Associação Juvenil de Gravura de Macau 
promove colectiva na Fundação Rui Cunha
A Fundação Rui Cunha apresenta na sua galeria a exposição anual da Associação Juvenil de 

Gravura de Macau (MYPA, na sigla inglesa) que é composta por um conjunto de 31 peças 

de 15 artistas membros gravuristas da associação. Nesta exposição serão mostradas muitas 

monogravuras, apresentando diferentes aparências e expressões criativas. A exposição estará 

patente até dia 1 de Abril.
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/ televisão/ cinema

/ sugestão

O Vídeo Matou a Estrela de Rádio – 20h45

Layla M.

TDM Canal Macau

TDM CANAL MACAU

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPI Directo

17:40  Fina Estampa (Repetição)

18:25  Outras Histórias Sr.3

19:00  A Impostora

20:00  Telejornal

20:45  O Vídeo Matou a Estrela De 
Rádio

21:10  O Meu Planeta é a Minha Casa

21:40  Fina Estampa

22:30  TDM News

23:05  Turismo Ambiental

00:05  Telejornal (Repetição)

00:50  TDM News (Repetição)

01:25  RTPi Directo

TDM ENTRETENIMENTO

09:59  Open

10:00  Our Blissful Game

11:20  Miss Truth

12:10  Health and Fitness

13:00  Transmitters of Heritage Season 
2

13:50  Made in Macau

14:00  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Mother of Mine (Repeat)

15:20  The Variety Gala (Repeat)

16:40  Miss Truth (Repeat)

17:30  Singing China

18:00  Lucky Comes With Lion

18:25  Mr. Nanny

20:00  Tasty Journey

20:45  Love Sichuan

21:00  Mother of Mine

21:50  Wonderful Journey

22:50  Mr. Wu’s Tale of Collectibles

23:00  Super Heists Season 1

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

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

Vercoquin 
e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

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

UA GALAXY CINEMA

John Wick: Chapter 
Four
11h35; 14h40; 15h40; 
17h45; 19h; 20h50; 
21h20; 22h10; 22h35

Dungeons & Dragons: 
Honor Among Thieves
17h

Shazam! 
Fury Of The Gods
11h30; 14h30; 16h; 
16h20

Hidden Blade
16h20

SUZUME
14h; 19h

A Guilty Conscience
12h

CINEMATECA PAIXÃO

Layla M.
19h30

Gaga
21h30

CINETEATRO MACAU

A Guilty Conscience
14h15; 21h30

Demon Slayer: 
Kimetsu no Yaiba 
-To the Swordsmith 
Village
16h45; 19h30

Ant-Man and the 
Wasp: Quantumania
14h30; 16h45; 19h15; 
21h30

ÓCIO

23:50  The colorful life of Macau 
people

00:00  Mother of Mine (Repeat)

00:50  The Past Decade

01:00  Close

TDM DESPORTO

09:59  Open

10:00  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup Group Stage) - China vs 
Chinese Taipei - Women’s Single (edited 
version)

10:50  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup Group Stage) - China vs 
Chinese Taipei - Women’s Double (edited 
version)

11:25  Sports Weekly Highlight

11:30  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup Group Stage) - China vs 
Chinese Taipei - Women’s Single (edited 
version)

13:00  Sport News

13:15  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup Group Stage) - China vs 
Chinese Taipei - Women’s Double (edited 
version)

14:00  BWF Thomas & Uber Cup Finals 
2022 : (Uber Cup Group Stage) - China vs 
Chinese Taipei - Women’s Single (edited 
version)

14:50  Macau Sports 2023

15:30  2021/2022 School Volleyball 
Competition - Men A Final

17:10  2022 Archery World Cup 
Highlights : Stage 2 - Turkey

17:40  La Liga 2022/2023 : Real 
Madrid vs Valencia (Repeat)

19:30  Sport Memory 5

20:00  GT World Challenge Europe 
2022 Highlights : Round 6 - Misano

20:50  Sport News

21:00  J. League 2023 : Urawa Red 
Diamonds vs Albirex Niigata (Repeat)

22:50  Sport News

23:00  J. League 2023 : Gamba Osaka 
vs Consadole Sapporo (Repeat)

01:00  Close
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A covid-19 provocou uma “onda 

de choque” global em toda a 

cadeia da indústria farmacêutica, 

com impactos significativos na 

disponibilização de medicamentos 

para doenças não transmissíveis, 

avança um relatório da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). “A 

pandemia de covid-19 foi o primeiro 

evento global a enviar uma onda 

de choque a todas as partes da 

cadeia da indústria farmacêutica 

quase simultaneamente”, refere o 

documento ontem divulgado sobre 

o acesso a medicamentos para 

várias doenças como as cardíacas, 

respiratórias crónicas, cancro 

e diabetes. Estas doenças não 

transmissíveis foram responsáveis 

por cerca de 40 milhões de todas 

as mortes no mundo em 2019 

(74%), com a maioria a ocorrer 

em países de baixo ou médio 

rendimento, refere a organização. 

PANDEMIA PROVOCOU 
“ONDA DE CHOQUE” GLOBAL NA 
INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS, DIZ OMS

Segundo a OMS, a escassez e 

os atrasos no fornecimento de 

matérias-primas, os confinamentos 

e as quarentenas, que provocaram 

constrangimentos na mão-de-obra 

disponível, assim como os atrasos 

nas inspeções para aprovação 

regulatória ou comercialização, 

foram alguns dos factores que 

influenciaram as interrupções na 

fabricação destes medicamentos.

A covid-19 “exacerbou as 

desigualdades pré-existentes 

no tratamento de doenças não 

transmissíveis”, adianta o relatório, 

que refere também que “poucos 

distribuidores ou fabricantes 

anteciparam a dimensão das 

perturbações” provocadas no 

transporte e nas proibições de 

exportação ditadas pela pandemia. 

“A escala das proibições de 

exportação não é sistematicamente 

comunicada, mas a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) estimou 

que, em abril de 2020, 20 países 

e territórios aduaneiros tinham 

introduzido restrições à exportação 

de medicamentos”, indica o relatório.

A OMS sublinha ainda que a 

“forte contração da capacidade 

de transporte marítimo mundial” 

durante a fase inicial da pandemia 

levou a um aumento dos custos 

dos fretes de entre duas e seis 

vezes, em relação aos anos 

anteriores. Além disso, o volume, 

a disponibilidade e a previsibilidade 

das rotas aéreas de carga “foram 

gravemente perturbadas, sendo 

as rotas dependentes dos voos de 

ligação e as rotas com margens 

de lucro mais baixas para as 

transportadoras particularmente 

afectadas”, adiantou a organização.

De acordo com o documento, 

os países já desfavorecidos nos 

mercados globais de medicamentos, 

incluindo os de baixo rendimento e 

com menos recursos e os países sem 

litoral dependentes de carga aérea, 

foram os mais afetados ao nível do 

fornecimento de medicamentos. 

“À medida que o mundo recupera 

dos efeitos da pandemia de 

covid-19, há necessidade de refletir 

sobre sucessos e fracassos na 

cadeia de fornecimento global de 

medicamentos para doenças não 

transmissíveis”, alerta o documento 

da OMS.

MYANMAR PRONTO 
PARA ACEITAR REGRESSO 
DE MIL REFUGIADOS 
ROHINGYAS

Myanmar está preparada para 

aceitar a partir de abril o regresso 

de 1.000 refugiados rohingya 

que se encontram no Bangladesh 

através de um programa piloto de 

repatriamento, disse ontem um 

porta-voz da junta militar. “Vamos 

acolher a população que regressar 

em conformidade com o acordado 

entre os dois países”, indicou Zaw 

Min Tun, precisando que o primeiro 

repatriamento envolverá “cerca 

de mil pessoas”. No entanto, os 

refugiados rohingya expressaram 

dúvidas sobre a possibilidade 

de repatriamento para a antiga 

Birmânia, após a visita de uma 

delegação de Myanmar aos campos 

de refugiados no Bangladesh. A 

delegação, de 17 membros, chegou 

há uma semana e é liderada por 

um alto funcionário do Ministério 

da Imigração de Myanmar, reuniu-

se com cerca de 480 refugiados 

rohingya em vários campos no 

Bangladesh, que abrigam quase 

um milhão. A visita da delegação 

é vista por Daca como uma 

tentativa de relançar um plano 

de repatriamento da minoria 

muçulmana rohingya para Myanmar. 

Quando a delegação chegou, as 

autoridades de Daca disseram 

esperar que o repatriamento dos 

refugiados começasse rapidamente, 

mais de cinco anos após o êxodo.  

Na altura, cerca de 750.000 

rohingyas de Myanmar fugiram da 

repressão do exército, hoje objecto 

de uma investigação por “actos 

de genocídio” no Tribunal Penal 

Internacional (TPI). O Bangladesh 

ZELENSKY VISITA FORÇAS 
UCRANIANAS QUE 
DEFENDEM BAKHMUT

O Presidente ucraniano, Volodymyr 

Zelensky, visitou ontem as tropas 

que defendem a cidade de Bakhmut, 

na região de Donestk, que se tornou 

o epicentro do conflito nas últimas 

semanas. “Tenho a honra de estar 

aqui hoje, no leste do nosso país, no 

Donbass, para condecorar os nossos 

heróis”, disse Zelensky, dirigindo-se às 

tropas num vídeo da visita divulgado 

pelo gabinete presidencial. “Obrigado 

por protegerem o nosso Estado, a 

nossa soberania e o leste da Ucrânia”, 

acrescentou Zelensky no discurso às 

suas tropas. O líder ucraniano recebeu 

informações sobre a situação na região, 

onde há meses acontecem os combates 

mais duros da frente e batalha, e fez 

um minuto de silêncio por todos os 

que morreram na defesa desta cidade 

ucraniana que a Rússia tenta capturar 

desde o Verão. O gabinete presidencial 

ucraniano divulgou ontem também um 

outro vídeo que mostra um míssil russo 

a atingir um prédio de apartamentos de 

nove andares em Zaporijia, no sudeste. 

Os ‘media’ ucranianos divulgaram ainda 

fotos de outros prédios de apartamentos 

que foram atingidos pelo ataque, 

sem esclarecer o número de vítimas. 

Contudo, Vladimir Rogov, funcionário 

da administração regional nomeada 

por Moscovo para a região ocupada da 

região de Zaporijia, disse que o prédio 

foi atingido por um míssil de defesa 

aérea ucraniano, que fora lançado para 

intercetar um míssil russo.

ACTOS SEXUAIS ENTRE 
PESSOAS DO MESMO 
SEXO AINDA SÃO 
CRIMINALIZADOS 
EM 64 PAÍSES

Mais de 60 países que ainda 

criminalizam os actos sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo, apesar dos 

avanços legislativos alcançados nas 

últimas décadas, afirmou ontem a 

Associação Internacional de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo 

(ILGA). Esta organização, com sede 

em Genebra, lembrou ontem que 

em seis países que fazem parte das 

Nações Unidas (Brunei, Mauritânia, Irão, 

Nigéria, Arábia Saudita e Iémen) as 

pessoas LGBTI ainda enfrentam a pena 

de morte por causa da sua condição 

sexual e os actos homossexuais são 

crime em 64 países. Em outros cinco 

países (Afeganistão, Emirados Árabes 

Unidos, Paquistão, Qatar e Somália) a 

segurança dessas pessoas também não 

está assegurada por lei, apesar de, nos 

últimos 30 anos, 49 estados-membros 

da ONU terem descriminalizado os actos 

sexuais consensuais entre pessoas do 

mesmo sexo. A ILGA divulgou ainda 

que em 51 países da ONU persistem 

regulamentações que violam a liberdade 

de expressão em relação às questões de 

género e diversidade sexual.

e Myanmar assinaram em 2017 

um acordo para o repatriamento 

de refugiados, mas a pandemia 

de covid-19, em 2020, e o golpe 

militar no Myanmar, no início de 

2021, mantiveram os rohingyas 

nos campos de refugiados, onde 

não podem trabalhar e dependem 

quase inteiramente da escassa ajuda 

alimentar para sobreviver.


