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Autoridades querem aumentar 
a taxa de vacinação entre os idosos

Uma vez que a taxa de vacinação entre os idosos com mais de 80 anos é de apenas 8%, as autoridades de 
saúde prometem aumentar a divulgação junto dessa faixa etária e realizar mais campanhas de vacinação de 
proximidade. Na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo 
de Coronavírus, os responsáveis indicaram que actualmente a taxa de vacinação geral está nos 66%.  • P. 5

HENGQIN ATRAIU 537 PROJECTOS 
DE EMPREENDEDORISMO 
DE MACAU

O Governo informou ontem que até Maio 
deste ano já foram incubados 537 projectos 
de empreendedorismo de Macau na Ilha da 
Montanha. Em comunicado o Executivo reforlou 
que presta apoio ao desenvolvimento de 
actividades de inovação e empreendedorismo por 
parte dos jovens de Macau em Hengqin.  • P. 3
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ENTREVISTA
Sabrina Mendes

“É definitivamente uma 
honra vencer o concurso 

de Miss Hong Kong”

• P. 9

REDUÇÃO DO NÚMERO 
DE CONCESSIONÁRIAS 
DESAGRADA A DAVID CHOW

David Chow mostrou-se contra a redução do número 
de concessionárias no território, numa altura em que 
se discutem alterações à lei do jogo e novas licenças 
para operar casinos. O empresário diz que “o número 
de concessionárias de jogos não deve ser suprimido 
porque o menor número de concessionárias pode 
resultar em oligopólio ou monopólio”. • P. 4

P. 13
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“As políticas de saúde estão certamente 
entre as mais difíceis de lidar. Elas 
implicam provavelmente uma gama 
complexa e ampla de percepções e 
sentimentos sobre os afectados, o que 
significa todos nós, na maioria dos 
casos. Mas quer queiramos quer não, 
nenhuma política, mesmo aquelas 
em que acreditamos firmemente, 
pode ser imune (sem trocadilho) a 
uma avaliação dos ganhos e perdas 
materiais e emocionais a eles associados, 
tanto a curto como a longo prazo. 
Além disso, todas as políticas, como 
todas as estratégias, uma das grandes 
palavras da moda do nosso tempo, 
podem evitar uma reavaliação contínua 
baseada na observação cuidadosa da 
sua implementação no mundo real. 
Nenhuma é tão perfeita ou representa 
uma verdade tão absoluta e fixa que não 
possa ser questionada e reavaliada sob 
as circunstâncias em mutação, nas quais 
todos temos de navegar através dos dias, 
meses e anos. A realidade é uma coisa 
mutável mas teimosa. Quanto mais 
tempo a ignorarmos, tanto mais nos vai 
morder na próxima oportunidade. Num 
outro cliché dos tempos, diz-se muitas 
vezes que não há economia sem pessoas. 
Isto é inegavelmente verdade. Não é 
menos verdade que não há pessoas sem 
uma economia”.

JOSÉ ISAAC DUARTE
Economista
MACAU NEWS AGENCY

“As expectativas de inflação estão a 
tornar-se subitamente um problema, 
com os mercados aparentemente 
agitados devido à perspectiva de preços 
mais elevados a serem incorporados, os 
bancos centrais a acabarem numa base 
de guerra e o fim do dinheiro fácil a vir 
muito mais cedo do que o esperado. Na 
realidade, depende de que lado da cerca 
se está. Ou se acredita na inflação, ou se 
vê o aumento dos preços no consumidor 
como um pico temporário, que deverá 
assentar assim que o aumento dos preços 
da energia e a escassez global do lado da 
oferta abrandarem durante o próximo 
ano”.

DAVID BROWN
Economista
SOUTH CHINA MORNING POST

“Todos os países devem respeitar-se 
e tratar uns aos outros como iguais, e 
opor-se aos poderes que colocam os 
seus interesses acima dos interesses 
globais comuns e impor sanções a outros 
países. E a comunidade internacional 
deveria fazer esforços concertados para 
prevenir conflitos entre países, assegurar 
que todos os países escolham o sistema 
político e o caminho de desenvolvimento 
que melhor se adapte às suas condições 
nacionais, e respeitar a diversidade. 
Igualmente importante, todos os Estados 
membros da ONU devem cumprir as suas 
obrigações nos termos da Carta da ONU, 
e apoiar a ONU a desempenhar o papel 
de liderança na abordagem dos novos 
desafios globais. A ONU, por seu lado, 
deve impulsionar o seu desenvolvimento 
de capacidades, aprofundar a reforma, 
melhorar o seu nível de eficiência e 
defender a justiça em benefício de todos 
os Estados membros”.

WU HAILONG
Colunista
CHINA DAILY

PONTO 
DE CITAÇÃO
PONTO 
DE CITAÇÃO
PONTO 
DE CITAÇÃO

ALUNOS VOLTAM PARA O ENSINO PRESENCIAL EM NOVA GALES DO SUL, NA AUSTRÁLIA. Um banner de boas-vindas de volta à escola está pendurado 

em cima do muro enquanto os alunos dos anos 2 ao 11 voltam às aulas na Fairvale High School em Sydney, Nova Gales do Sul, na Austrália. Todos os grupos 

estudantis estão a retornar às salas de aula para aprendizagem presencial, apesar de algumas escolas terem sido fechadas para limpeza profunda após alguns 

casos de Covid-19 – BIANCA DE MARCHI/EPAV

“Infelizmente, vamos com mais de dois meses de futebol 
na atual época e a maior agressão à liberdade individual 
dos adeptos alguma vez vista continua em vigor. 
Continuamos a ter os adeptos divididos entre potenciais 
criminosos que têm de ser perseguidos através de um 
chip e os que não. Neste momento, levar uma bandeira, 
uma faixa ou um instrumento de sopro para um estádio 
de futebol só é permitido se o Governo souber onde 
andas. E se tiveres menos de 16 anos? Não podes levar 
uma bandeira de qualquer maneira, porque nem podes 
entrar nas zonas para quem tem Cartão do Adepto.
Ao contrário do que previa, confesso que os adeptos 
portugueses estão a dar uma excelente resposta. As zonas 

do Cartão do Adepto estão ao abandono. Os próprios 
grupos estão a resistir como podem, contornando a lei 
feita às três pancadas. Tal como já nos habituou, o Estado 
português adora importar ideias que não resultam. Mas 
desta vez, já não sou eu a dizer que o Cartão não resulta. 
É a realidade que o diz.
Não podemos aceitar a estigmatização dos adeptos pela 
sua forma de apoiar. Não é uma bandeira, uma faixa ou 
um estandarte que faz de uma pessoa criminosa. Uma 
ida ao futebol deixou de ser um simples hobby entre 
amigos ou em família, deixou até de ser um momento 
de liberdade, para ser um evento em que tens de mostrar 
certificados e cartões, consoante o que o Governo acha 
que precisas de ter para seres civilizado.
Devolvam a liberdade aos Estádios, sem “mas”!”

Francisco Figueiredo
Aventar
aventar.eu

“Multiplicam-se os comentadores que se referem ao 
PCP e ao BE como partidos radicais e extremistas. 
Muitos desses comentadores foram responsáveis por, ou 
apoiaram, uma maioria parlamentar que cortou salários 
e pensões de forma drástica, procedeu a um enorme 
aumento de impostos e impôs alterações às leis laborais 
que desequilibraram por completo o poder negocial entre 
empregadores e trabalhadores. Em muitos casos, fizeram-
no aprovando leis que se provou serem inconstitucionais. 
São estes comentadores que chamam extremistas e 
radicais a partidos que propõem agora alterações que 

não chegam a reverter tudo o que na altura foi feito nos 
termos descritos”.

Ricardo Paes Mamede
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

“É fascinante vermos como cada um interpreta os mesmos 
factos de forma tão diferente. Um crime brutal de 
violação, em que uma dezena de pessoas não intervém, 
nada faz, é visto por uns na perspectiva do fraco valor 
da vitima, por ser mulher. Por outros, menos preocupado 
com o género, poderá ser encarado como mais  uma 
manifestação perversa de Estatismo.
Se tivesse sido uma mulher a espancar cruel e 
barbaramente um homem, sob o olhar impávido de quem 
assistia,o episodio teria sido menos repugnante? Penso 
que não.
A bestialidade humana não tem nada de novo. O que 
começa a ser cada vez mais frequente é a demissão das 
responsabilidades mais básicas de cada ser humano.
Assiste-se à brutalidade, mas não se intervém.  Afinal, 
não é uma obrigação individual. Compete ao Estado a 
manutenção da ordem publica, para isso é que se pagam 
impostos. O individuo, cada vez tem menos liberdade, 
menos responsabilidade e também menos deveres. O 
resultado não pode ser bom”.

José Miguel Roque Martins
Corta-Fitas
https://corta-fitas.blogs.sapo.pt/

ESCRITO 
NA REDE
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Hengqin já atraiu 537 projectos 
de empreendedorismo de Macau
O Governo diz estar a apoiar o desenvolvimento de actividades de inovação e 
empreendedorismo por parte dos jovens de Macau na Ilha da Montanha e, em 
comunicado, sublinha que até Maio deste ano já foram incubados 537 projectos de Macau. 
Há ainda 121 projectos que estão em processo de incubação.

Ella Lei quer saber 
como é que 
as autoridades 
combatem 
os crimes 
de pornografia 
de menor

CRIME

Ip Son Sang, Procurador do Ministério Público, aler-
tou, na abertura do ano judiciário, para o crescente 
número de crimes de natureza sexual que envolvem 
menores. Ontem, Ella Lei remeteu uma interpelação 
escrita sobre o tema ao Governo em que pede mais 
detalhes sobre a forma como as autoridades comba-
tem este tipo de crime.
A deputada lembra que, devido à pandemia, muitos 
jovens passaram a depender mais da internet para 
a comunicação com colegas. No entanto, isto pode 
fazer com que fiquem mais vulneráveis a burlas online 
envolvendo pornografia.
“É responsabilidade de toda a sociedade proteger a 
saúde física e mental dos menores. Para combater 
o abuso sexual de menores e proteger os menores 
de crimes de pornografia, é necessária a cooperação 
das famílias, das escolas, da sociedade e da polícia”, 
aponta a parlamentar.
Assim, na interpelação escrita, Ella Lei questiona quais 
as estratégias que as autoridades policiais têm colo-
cado em prática para combater este tipo de crimes, 
tendo em conta o seu aumento.
Por outro lado, a deputada ligada à Federação das As-
sociações dos Operários de Macau (FAOM), interroga 
também: “Como irá a polícia intensificar a divulga-
ção de informação para aumentar a consciência da 
auto-protecção dos menores? Haverá medidas para 
reforçar a cooperação com os pais, escolas e mesmo 
grupos comunitários para evitar o aumento do número 
de crimes envolvendo materiais pornográficos relacio-
nados com menores?”.
Na cerimónia de abertura do ano judiciário, o Procura-
dor afirmou: “Estamos perante uma enorme mudança 
nos padrões de vida e consumo da população, sendo 
um deles o aumento da utilização da internet, uma 
mudança que dá aos infractores mais oportunidades 
de praticar crimes online”. Ip Son Sang indicou que no 
último ano judiciário foram registados, no total, 198 
crimes de pornografia de menores, quase dez vezes 
mais do que no ano anterior.

A.V.

CONCLUÍDAS AS OBRAS 
DE MELHORAMENTO 
DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS 
DAS PORTAS DO CERCO

O Governo informou ontem que já foram concluídas 
as obras de melhoramento das instalações públicas do 
posto fronteiriço das Portas do Cerco. Em comunicado, a 
Direcção dos Serviços de Forças de Segurança de Macau 
(DSFS), explicou que, com o objectivo de aperfeiçoar 
as instalações públicas do Posto Fronteiriço das Portas 
dos Cerco, a Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau realizou, no dia 26 de Agosto de 2021, 
as obras de melhoramento dos sanitários públicos e da 
iluminação das vias rodoviárias, durante o período inicial-
mente previsto de 60 dias. Assim, após coordenação do 
plano das obras entre o Corpo de Polícia de Segurança 
Pública e o adjudicatário, foi renovada a iluminação das 
vias rodoviárias e remodelados os sanitários públicos de 
família e de sem barreiras, cujas obras foram concluídas 
antecipadamente, em 20 de Outubro de 2021, e as res-
pectivas instalações já se encontram reabertas ao público 
e aos visitantes a partir do dia 22 de Outubro de 2021.
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N
o âmbito do Projec-
to Geral de Cons-
trução da Zona de 
Cooperação Apro-

fundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin, o Exe-
cutivo diz que será possível 
alargar o espaço e dar novo 
impulso ao desenvolvimento 
de Macau a longo prazo. Isto, 
segundo uma nota oficial di-
vulgada ontem pelo Governo, 
proporcionará “mais oportu-
nidades e melhores platafor-
mas para o desenvolvimento 
dos jovens de Macau, nomea-
damente no âmbito de inova-
ção e empreendedorismo”.
O Governo, “através de ino-
vação das políticas, apoiará o 
desenvolvimento de activida-
des de inovação e empreen-
dedorismo dos jovens de Ma-
cau na Zona de Cooperação 
Aprofundada”, assegura.
No comunicado, as autorida-
des apontam que “Hengqin 
e Macau estão estreitamente 
ligados”, o que fez com que, 
ao longo dos últimos anos, 
tivessem sido concretizados 
projectos de inovação e em-

preendedorismo em Hengqin.
Segundo os dados do Gover-
no, até Maio deste ano, foram 
incubados 537 projectos de 
Macau e 121 estão em pro-
cesso de incubação, como o 
“vale de criação de negócios 
para os jovens de Macau em 
Hengqin» e o «centro inter-
nacional de inovação cien-
tífica e tecnológica”. Estes 
projectos estão relacionados 
com as áreas de mensagens 
electrónicas, da indústria 
cultural e criativa, da indús-
tria manufactureira avançada 
e da biomedicina, explicam as 
autoridades.
“O Governo da RAEM atribui 
imensa importância ao de-
senvolvimento das activida-
des de inovação e empreen-
dedorismo dos jovens de Ma-
cau, tendo, nos últimos anos, 
prestado apoio aos jovens de 
Macau nessa matéria, através 
de subsídios, serviços de as-
sistência, acções de formação, 
organização de intercâmbios 
e concursos de empreendedo-
rismo, entre outros”, assinala 
o Executivo.

O Governo nota também que, 
nos últimos anos, a Nova 
Zona de Hengqin também 
implementou uma série de 
benefícios para apoiar os jo-
vens de Macau a desenvolve-
rem actividades em Hengqin, 
como por exemplo, atribuição 
de subsídios, estabelecimen-
to de plataformas, incentivo a 
quadros qualificados e aper-
feiçoamento do ambiente 
para criação de negócios.
Este projecto de coopera-
ção em Hengqin determina 
que “será promovido o aces-
so simultâneo às políticas 
de apoio de Guangdong e de 
Macau por parte dos jovens 
de Macau que se dediquem 
à inovação, iniciem negó-
cios próprios e trabalhem na 
Zona de Cooperação”. Assim, 
o Governo compromete-se 
a estudar o aperfeiçoamento 
das medidas de apoio ao em-
preendedorismo juvenil, no 
sentido de proporcionar aos 
jovens de Macau um melhor 
ambiente e terreno para o de-
senvolvimento de actividades 
de inovação e empreendedo-

rismo em Hengqin.
“Na Zona de Cooperação 
Aprofundada serão estabe-
lecidas incubadoras de alto 
nível destinadas à inovação 
científica e tecnológica e ao 
empreendedorismo, para 
prestar serviços de assistên-
cia abrangentes e eficazes, 
consoante as aspirações dos 
jovens de Macau em cada fase 
das actividades de inovação 
e empreendedorismo desen-
volvidas”, refere o comuni-
cado do Governo, concluindo 
que, “no futuro, com o desen-
volvimento aprofundado da 
Zona de Cooperação Aprofun-
dada, as limitações de espaço 
e de recursos serão superadas 
e poder-se-á proporcionar 
um palco mais vasto para os 
jovens de Macau desenvol-
verem as suas competências, 
ajudando-os a aproveitar as 
oportunidades de desenvol-
vimento na Grande Baía, em 
prol de uma integração mais 
aprofundada no desenvolvi-
mento nacional”.

A.V.



ponto final • TER 26 DE OUTUBRO DE 20214 ECONOMIA

David Chow contra redução 
do número de concessionárias
David Chow mostrou-se contra a redução do número de concessionárias no território, numa altura em 
que se discutem alterações à lei do jogo e novas licenças para operar casinos.

tam do documento da con-
sulta pública sobre a re-
visão da lei do jogo que se 
encontra neste momento 
em discussão.
Em relação ao número de 
concessionárias, David 
Chow contesta a argumen-
tação das autoridades, de 
que “a qualidade é mais 
importante do que a quan-
tidade”. Na sua opinião, 
tal argumento referido no 
documento “é, de facto, 
questionável”.
O Governo vai avançar com 
um concurso público para 
atribuir novas concessões, 
já que as actuais terminam 

a 26 de Junho de 2022, ten-
do decidido rever o regime 
jurídico da exploração de 
jogos e fortuna ou azar em 
casino, cuja legislação tem 
já 20 anos.
Em relação a esta matéria, 
David Chow considerou 
que o período de concessão 
devia ser dividido em duas 
categorias, entre novos 
investidores e antigos in-
vestidores. “A participação 
de novos investidores deve 
ser encorajada e devem ser 
introduzidos novos meca-
nismos de concorrência”, 
afirmou.
O responsável é da opi-

nião de que “para o inves-
timento que é superior a 
dezenas de biliões de pa-
tacas, deve ser concedido 
um período de concessão 
de 20 anos; para os antigos 
investidores (os seis mag-
natas do jogo existentes), o 
período de Concessão deve 
ser encurtado em confor-
midade”.
Na proposta do Governo 
também se prevê que a 
distribuição de dividen-
dos aos accionistas das 
empresas que exploram o 
jogo fique dependente de 
um aval governamental e 
a introdução de delegados 

do Governo junto das con-
cessionárias, para efeitos 
de fiscalização. Por outro 
lado, também se prevê o 
aumento de requisitos le-
gais das operadoras, assim 
como das responsabilida-
des sociais e criminais.
Em relação à introdução 
de delegados do Governo 
junto das concessionárias, 
David Chow, concorda na 
generalidade, apontando 
ser “apenas necessário es-
clarecer a supervisão e au-
toridade funcional destes 
representantes”.

Lusa

Receitas do sector 
dos transportes, 
armazenagem e comunicações 
caíram 48% em 2020

ESTATÍSTICAS

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os re-
sultados do inquérito ao sector dos transportes, armazenagem e comunicações 
referente a 2020, segundo os quais, as receitas deste sector no ano passado 
foram de 16,94 mil milhões de patacas, registando uma queda de 48% em ter-
mos anuais. Já as despesas foram de 15,62 mil milhões de patacas, decrescendo 
40,6% face ao ano anterior.
No ano de referência o excedente bruto totalizou 1,28 mil milhões de patacas, 
descendo 79,4%, em termos anuais. O valor acrescentado bruto, que reflecte o 
contributo económico do sector, equivaleu a 6,10 mil milhões de patacas, dimi-

nuindo 48,4%, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo foi de 798 
milhões de Patacas, menos 58,3%. 
A DSEC nota também que, em 2020, encontravam-se em actividade 3.422 
estabelecimentos no sector dos transportes, armazenagem e comunicações, ou 
seja, mais 58 em relação ao ano de 2019. Já o pessoal de serviço totalizou 21.714 
indivíduos, menos 2.080.
No que toca só ao sector de transportes e armazenagem, em 2020 havia 3.383 
estabelecimentos que exploravam actividades de transportes e armazenagem, 
mais 59, em termos anuais. As receitas atingiram 10,45 mil milhões de patacas 
(-57,9%, em termos anuais). As despesas situaram-se em 11,44 mil milhões de 
patacas, descendo 45,6%, em termos anuais.
“A exploração do sector dos transportes e armazenagem foi gravemente afectada, 
visto que os voos comerciais e as viagens de embarcações de passageiros, reali-
zados em 2020, desceram mais de 80,0%, em termos anuais, devido à procura 
dos serviços do transporte de passageiros entre Macau e o exterior ter diminuído 
significativamente durante a pandemia”, diz a DSEC. 
Já o sector das comunicações, em 2020, tinha 39 estabelecimentos, menos um 
do que em 2019. O pessoal ao serviço correspondia a 2.471 indivíduos (menos 
47, em termos anuais). As receitas deste sector cifraram-se em 6,49 mil milhões 
de patacas, diminuindo 16,2%, em termos homólogos, devido principalmente às 
receitas oriundas das vendas de mercadorias (1,93 mil milhões de patacas) terem 
registado uma queda de 37,9%, provocada pela descida das vendas de produtos 
electrónicos.

Sands 
deverá 
continuar 
a dominar 
quota 
de mercado 

CASINOS

A Sands China deverá continuar 
a liderar a quota de mercado 
dos operadores de casinos de 
Macau durante os próximos 
anos, indica uma nota divul-
gada ontem pela Sanford C. 
Bernstein, citada pelo portal 
GGRAsia. Segundo o relatório da 
consultora, a quota de mercado 
da empresa deverá manter-se 
nos 27%.
A Sanford C. Bernstein indicou 
que tal liderança seria “impul-
sionada por cerca de 30% das 
receitas do jogo de massas”, 
graças a factores que incluem o 
aumento do negócio no ‘resort’ 
Londoner e a disponibilidade de 
alojamento de luxo nas Grand 
Suites em Four Seasons.
“Prevemos [que a Sands China] 
consiga 103% das receitas de 
2019 em 2023 e 124% das 
receitas de 2019 em 2025, 
impulsionados pela recuperação 
de Macau, a principal quota 
de mercado de massas, e a 
remodelação do Londoner e das 
Grand Suites no Four Seasons”, 
escreveram os analistas Vitaly 
Umansky, Louis Li e Kelsey 
Zhu. A Sands China também 
“continuará a liderar o segmento 
não-jogo em Macau”, afirmou a 
equipa de Bernstein.
O comunicado da consultora 
apresenta também preocupa-
ções do mercado sobre se o 
ambiente regulamentar de Ma-
cau poderia tornar-se mais difícil 
para Las Vegas Sands Corp-con-
trolada Sands China e os outros 
dois licenciados de Macau com 
empresas-mãe sediadas nos 
Estados Unidos. A correctora 
apontou que a indústria de ca-
sinos de Macau era “demasiado 
pequena e não tinha visibilidade 
suficiente” em termos globais 
para “justificar fazer parte do 
jogo de xadrez geopolítico” entre 
os Estados Unidos e a China.
A equipa de Sanford Berns-
tein observou, referindo-se a 
propostas recentes de alterações 
ao quadro legal de Macau para 
a indústria dos casinos: “Um dos 
principais receios dos investi-
dores é de que a China destrua 
de alguma forma o valor dos 
operadores de jogo estrangei-
ros em Macau, aumentando a 
propriedade local, parando os 
dividendos, forçando as vendas 
de participações no capital e 
tornando o ambiente regula-
mentar mais duro para eles”. A 
consultora desvalorizou a noção 
de que as empresas de jogo de 
Macau possam vir a ser utili-
zadas pela China como peões 
numa negociação geopolítica 
com os EUA.

N
uma nota en-
viada ontem 
à Lusa, David 
Chow, copre-

sidente da Macau Legend, 
que anteriormente já mos-
trou interesse em garantir 
uma concessão de jogo no 
território, sublinhou que, 
de “acordo com o artigo 
5.º da ‘Lei Básica de Ma-
cau’, ‘o anterior sistema 
capitalista e modo de vida 
permanecerá inalterado 
durante 50 anos’ na Região 
Administrativa Especial de 
Macau”.
Por esta razão, o responsá-
vel da empresa que opera 
vários casinos em Macau 
sob a bandeira da Socie-
dade de Jogos de Macau 
(SJM), fundada pelo mag-
nata do jogo Stanley Ho, 
sustenta que o valor cen-
tral do sistema capitalista 
é a economia de mercado, 
baseado no mercado e con-
corrência livres.
O corresponsável da em-
presa com investimentos 
na agricultura, banca, ca-
sino e hotelaria, actual-
mente a desenvolver um 
projecto turístico em Cabo 
Verde, assume assim que 
“o número de concessio-
nárias de jogos não deve 
ser suprimido porque o 
menor número de conces-
sionárias pode resultar em 
oligopólio ou monopólio”.
Em meados de Setembro 
o Governo de Macau dis-
se querer rever número e 
prazos de concessão, bem 
como proibir subconces-
sões, intenções que cons-



ponto final • TER 26 DE OUTUBRO DE 2021 5SOCIEDADE

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Execução de Sentença sob a forma Sumária (apenso) 

CV1-18-0008-CPE-B 1° Juízo Cível 
EXEQUENTE: VONG WAI IAN, solteira, titular do B.I.R.M., residên-
cia em Macau.
EXECUTADA: LEE YUEN LING, casada, titular do H.K.I.D. n.º 
BOXXXX1(0), residência em Macau, Avenida do Coronel Mesquita n.º 
5-A e 5-B, Edf. Jade Garden (Fase II), rés-de- chão “H”. 

***
FAZ-SE SABER que nos autos acima indicados são citados os cre-

dores desconhecidos da executada para, no prazo de QUINZE DIAS, 
que começam a correr depois de finda a dilação de vinte dias, contados 
da data da segunda e última publicação do anúncio, reclamarem o 
pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado sobre 
que tenham garantia real e que é o seguinte:

*** 
Bem Penhorado 

Saldo da conta bancária em nome de executada no LUSO International 
Banking LTD., no valor total de MOP$500.000,00. 

***
Na R.A.E.M., 27/09/2021 

A JUIZ 
HO CHONG IN

* 
O Escrivão Judicial Adjunto 

Kuong Wai Ip

2ª VEZ                                              “PF” 26 de Outubro de 2021

PUB

Taxa geral da vacinação cifra-se nos 66%
Idosos e faixa etária dos 12 aos 19 anos são quem menos se vacina em Macau. Acima dos 80 anos, um dos 
grupos de risco, a taxa de vacinação anda na ordem dos 8%. Autoridades prometem aumentar a divulgação 
junto dessas duas faixas etárias, juntamente com campanhas de vacinação de proximidade. Estrangeiros 
continuam com a vida complicada, caso queiram regressar ao território.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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A
s autoridades sa-
nitárias de Macau 
revelaram ontem 
que a taxa geral de 

vacinação é de 65,98%, va-
lor ainda longe do esperado. 
Na conferência de imprensa 
do Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo 
de Coronavírus, Leong Iek 
Hou revelou que dos 12 aos 19 
anos, apenas 45,8% dos indi-
víduos estão vacinados, o que 
a médica considera ser “uma 
taxa relativamente baixa”. 
Contudo, o cenário torna-se 
mais pessimista quando pas-
samos para a terceira idade. 
Apenas cerca de 8% das pes-
soas acima dos 80 anos estão 
vacinadas em Macau. Para 
um grupo considerado de alto 
risco, o número está muito 
aquém do aceitável. “Os ido-
sos estão com uma taxa de 
vacinação muito baixa. Temos 
de aumentar a taxa na terceira 
idade”, constatou a coordena-
dora do Núcleo de Prevenção e 
Vigilância da Doença.
Sem ter dados sobre a vaci-
nação em funcionário públi-
cos, a médica dos Serviços de 
Saúde foi explicando, aqui e 
ali, o que se passa com a ino-
culação contra a Covid-19. 
Profissionais de saúde, por 
exemplo, estão com uma 
taxa de vacinação na ordem 
dos 85%, “sendo que pessoal 
médico e enfermeiros estão 
com mais de 80%”, revelou.
Leong Iek Hou também 
abordou novamente a tercei-
ra dose da vacina e a possi-
bilidade de misturas de va-
cinas. “Depois de tomadas 
duas doses e, ainda assim, 
a imunidade fica reduzida, 
será necessária uma tercei-
ra dose. Ao mesmo tempo, 
pessoas com imunidade mais 
fraca, também têm de ser 
inoculadas com uma terceira 
dose. Estamos ainda em fase 
de estudo em relação a isto. 
É preciso aferir, de facto, a 
segurança e eficácia das va-
cinas nestes casos em parti-
cular. O mesmo se passa com 
a mistura de vacinas.”
A médica lembrou que essa 
terceira dose, a ter lugar, 
será numa primeira fase para 
idosos e doentes crónicos 
que “são quem mais pre-
cisam”. “Se introduzirmos 
uma terceira dose, temos de 
ver primeiro os grupos prio-
ritários.”
Em relação à faixa etária dosa 
5 aos 11 anos, o consórcio 
Pfizer/BioNTech já afirmou, 
após teste de fase III, que a 
mesma tem uma taxa de efi-
cácia contra a Covid-19 na 
ordem do 95,6%. Apesar do 
“perfil de segurança favo-
rável”, conforme referiram 
as farmacêuticas, os Servi-
ços de Saúde esperam para 

ver. “Não recebemos ainda 
qualquer dado sobre isso. 
Gostávamos muito de ter 
mais informações, mas, ain-
da assim, temos de ponderar 
a eficácia e segurança das 
vacinas nessa faixa etária”, 
afirmou Leong Iek Hou.
Os Serviços de Saúde tam-
bém explicaram a nova me-
dida que quem tiver tido 
Covid-19 só pode embarcar 
em aviões civis com desti-
no a Macau após dois me-
ses. “Relembro que no dia 
7 de Outubro emitimos um 
anúncio que quem voltasse a 
Macau tinha de trazer consi-
go um comprovativo de ino-
culação da vacina. A maioria 
das pessoas não conseguem 
trazer esse comprovativo e, 
por forma a melhor regular 
a situação, passámos a exi-
gir que essas pessoas tragam 
consigo um certificado da 
cura da doença ou um resul-
tado negativo depois de ter 
estado infectado”, explicou 
Leong Iek Hou que garantiu 
que quarentenas são para ser 
feitas, com ou sem vacina.

ESTRANGEIROS SEM LUZ 
AO FUNDO DO TÚNEL

Com tantas restrições e tan-
tas formas de provar tanta 

coisa, as autoridades foram 
confrontadas com o facto de 
ainda não poderem entrar no 
território estrangeiros.
Existem centenas de estran-
geiros, muitos deles com 
vínculos laborais a empre-
sas do território, que, devi-
do a essas restrições, ainda 
não podem voltar a Macau. 
A coordenadora do Núcleo 
de Prevenção e Vigilância da 
Doença lembrou que existe 
uma medida em vigor com 
Hong Kong que permite que 
estrangeiros que estejam 
em Hong Kong há mais de 21 
dias possam tentar regres-
sar a Macau. Tentar porque, 
na verdade, essa vinda está 
sempre dependente de apro-
vação prévia por parte das 
autoridades locais, num pro-
cesso que se tem mostrado 
nada fácil. “Se os estrangei-
ros quiserem vir para Macau 
e nós não aplicamos esta 
medida, pode aumentar o 
risco de haver mais casos em 
Macau. Nós temos um meca-
nismo que avalia caso a caso, 
mas não podemos colocar a 
população em risco”, disse 
Leong Iek Hou. 
A Direcção dos Serviços de 
Turismo (DST) tem estado 
nos últimos dias em contac-
to com os hotéis do território 

por forma a aperfeiçoar os 
procedimentos em hotéis de 
observação médica. De acor-
do com o risco de cada lugar 
de onde vem quem chega a 
Macau, são distribuídas as 
pessoas nos diversos hotéis, 
explicaram as autoridades. 
A responsável da DST, Lam 
Tong Hou, também revelou 
que o Treasure Hotel não 
será, durante um período de 
tempo, escolhido para ho-
tel de observação médica. 
“Foi sujeito a uma limpeza 
e desinfecção profundas e 
é necessário fazer um ajus-
tamento para esse hotel”, 
disse.
Tempo ainda para uma bre-
ves palavras sobre o caso da 
mulher agredida num super-
mercado que teve alta qua-
tro dias depois no hospital 
público, tendo-se sentindo 
mal e voltado ao hospital, 
agora no privado, onde ainda 
se mantém até hoje com um 
prognóstico que ainda não é 
o final. A médica dos Servi-
ços de Saúde voltou a referir 
que a paciente foi avaliada e 
na altura “tinha condições 
para ter alta”. “Se assinou 
documentos ou mais coisas, 
nada posso dizer, temos de 
salvaguardar os dados pes-
soais das pessoas e o caso 

está em processo judicial.”
Dados relativos ao dia de on-
tem mostram que foram ad-
ministradas até ao momento 
790.170 doses de vacinas 
contra a Covid-19. 451.006 
pessoas foram inoculadas, 
sendo que a primeira dose já 
foi administrada a 107.776 
indivíduos e 343.230 pessoas 
estão totalmente imuniza-
das, com duas doses. Nas 
últimas 24h, ocorreram 21 
notificações de eventos ad-
versos (21 eventos adversos 
ligeiros e nenhum grave, 
tendo sido 12 casos relacio-
nados com a vacina inacti-
vada da chinesa Sinopharm 
e nove casos da vacina mRNA 
da germânica BioNTech). 
Desde o início do programa 
de vacinação em Macau que 
ocorreram 3.304 notificações 
de eventos adversos, tendo 
sido a sua maioria (3.296) 
considerados adversos ligei-
ros e apenas oito graves.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Proc. Execução de Sentença sob a forma Sumária (apenso) 

n.º  CV3 -20-004 6-CPE-A 3 º  Juízo Cível 
EXEQUENTE: FAIRWAY MACAU LIMITADA, com sede em Macau, na 
Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, n°335-341, Centro Hotline, 20° andar R. 
EXECUTADA: LEE SOK MAN, feminino, residente em Macau, na Avenida 
Comercial de Macau, S/N, Torre Lago Panorâmico, Bloco I, 7° andar A. 

*** 
FAZ-SE SABER que, nos autos acima indicados, são citados os credores 

desconhecidos da executada para, no prazo de QUINZE DIAS, que começa 
a correr depois de finda a dilação de VINTE DIAS, contada da data da 
segunda e última publicação do anúncio, reclamarem o pagamento dos 
seus créditos pelo produto dos bens penhorados sobre que tenham garantia 
real, e que são os seguintes: 

BENS PENHORADOS 
1. Saldo depositado no Banco Industrial e Comercial da China (Macau), 
S.A., no montante de MOP$24,29. 
2. Saldo depositado no Banco da China, Limitada (Sucursal de Macau), 
no montante de MOP$500.000,00. 
3. Saldo depositado no Banco OCBC Weng Hang, S.A., no montante 
de HKD$38,23.
Macau, 19 de Outubro de 2021.

*** 
O Juiz de Direito 

Carlos Armando da C. R. de Carvalho 
***

O Escrivão Judicial Adjunto 
Choi Hong Ieong

2ª VEZ                                                        “PF” 26 de Outubro de 2021
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

PROC INTERDIÇ Ã O Nº . CV1-21-004 0-CPE 1° Juízo Cível

REQUERENTE: MINISTÉ RIO PÚBLICO.
REQUERIDO: SAN SAU CHENG, feminino, maior, solteira, filha 
de San Chi Keong e de Chan Sio Chan, nascido em 4 de Dezembro 
de 1980, natural de Macau, titular do BIR n.° 5109683(2), com 
residência na Taipa, no Centro de Santa Margarida - Rua de Tin Chon. 

*** 
A MM.a JUIZ DO 1° JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL 

DE BASE DA R.A.E.M.
FAZ SABER QUE, foi distribuída neste Tribunal, em 10 de Se-

tembro de 2021, uma Acção Especial de Interdição por Anomalia 
Psíquica, com o número acima indicado, que o Ministério Público 
move contra SAN SAU CHENG, a fim de ser decretada a sua inter-
dição por anomalia psíquica. 

Tribunal Judicial de Base de R.A.E.M., aos 24 de Setembro de 2021. 
**** 

A JUIZ DE DIREITO 
HO CHONG IN

*
 A Escrivã Judicial Principal 

Fernanda Branco

1ª VEZ                                           “PF” 26 de Outubro de 2021

PUB

NOVO DIRECTOR DO 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL 
DE COLOANE TOMA POSSE

Realizou-se ontem a cerimónia de toma-
da de posse de Lam Kam Sau, director 
do Estabelecimento Prisional de Coloa-
ne, e Lau Iun Cheng, chefe da divisão 
de segurança e vigilância. Na cerimónia, 

Cheng Fong Meng, director dos Serviços 
Correccionais, disse esperar que que os 
dois novos chefes desempenhem as suas 
funções com lealdade. Em 1989, Lam 
Kam Sau ingressou no Corpo de Guardas 
Prisionais; em 2011, foi nomeado como 
Comissário-chefe e designado como 
chefia funcional; em 2015, foi nomeado 
como Chefe da Divisão de Segurança e 
Vigilância; a partir de Outubro de 2020, 

desempenhou em regime de substituição 
o cargo de Director do Estabelecimento 
Prisional. Já Leo Iun Cheng, ingressou em 
1988 no Corpo de Guardas Prisionais; em 
2007 foi nomeado como Comissário-che-
fe; em 2010 foi designado como chefia 
funcional, a partir de Outubro de 2020, 
desempenhou em regime de substituição 
o cargo do chefe de Divisão de Segurança 
e Vigilância. 

Casal do interior da China 
terá pago 100 mil renminbis 
por casamento falso 
para obter BIR de Macau
Dois casais foram acusados de terem praticado o crime de casamento falso. O esquema 
previa que um dos casais conseguisse a residência de Macau. O casal foi interceptado 
cinco anos depois da prática do crime, tendo confessado que foi paga uma quantia de 
100 mil renminbis para a obtenção do Bilhete de Identidade de Residente de Macau.

JOANA CHANTRE
JOANACHANTRE.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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N
a conferência de 
imprensa de on-
tem das forças 
policiais, o Cor-

po de Polícia de Segurança 
Pública (CPSP) reportou um 
caso em que existem fortes 
indícios de esquema de ca-
samento falso para o pro-
pósito de obter o Bilhete de 
Identidade de Residente de 
Macau.
As autoridades receberam 
uma notificação do Ministé-
rio Público com a informa-
ção de um eventual caso de 
casamento falso, envolven-
do quatro suspeitos. Os sus-
peitos constituem dois ca-
sais verdadeiros. O primeiro 
é uma mulher de 53 anos, 
padeira, e um homem de 59 
anos, ‘croupier’ num casi-
no. Neste casal, ambos são 
residentes do continente. O 
segundo casal é constituído 
por dois residentes de Ma-
cau de idades entre os 59 e os 
64, ambos desempregados.
O primeiro casal, que se ca-

sou em 1992, tem dois filhos, 
nascidos em 1994 e em 1998. 
No entanto, em 2006 divor-
ciaram-se e cada um deles 
casou com um dos elemen-
tos do casal de Macau. As-
sim, a polícia suspeitou de 
estes casamentos serem um 
esquema com o objectivo de 
adquisição de documentos 
de identidade de Macau, pois 
nesse mesmo ano o casal do 
continente conseguiu, jun-
tamente com cada um dos 
seus filhos, adquirir o BIR 
não permanente. Em 2011, os 
casais falsos divorciam-se.
Depois de uma investigação 
pelas autoridades, a polícia 
deslocou-se às residências e 
locais de trabalho dos quatro 
suspeitos, que, entretanto, 
já se teriam voltado a juntar 
ao par original. Visto isto, a 
polícia considera haver in-
dícios fortes de terem sido 
praticados crimes relacio-
nados com o esquema de ca-
samento falso.
Mais tarde, depois de inter-

rogado, o casal do continen-
te admitiu a culpa e confes-
sou que teriam sido pagos no 
total 100 mil renminbis ao 
casal local pelos casamen-
tos falsos. O caso foi levado 
ao Ministério Público com os 
quatro suspeitos acusados 
de crimes relacionados com 
falsificação de documentos 
e declaração de identidade 
falsa.

HOMEM PAGA QUASE 
104 MIL PATACAS 
A MULHER QUE CONHECE 
APENAS EM PLATAFORMA 
DE ENCONTROS

Um homem local de 40 anos 
foi burlado, tendo perdi-
do uma quantia de 103.098 
patacas. A vítima contou às 
autoridades que teria conhe-
cido uma mulher numa pla-
taforma de encontros, pela 
qual se teria apaixonado. A 
mulher disse-lhe que vivia 
em Macau e trabalhava na 
indústria das massagens, e 

propôs-lhe uma sessão, ten-
do o homem aceitado.
Com esperança de que a mu-
lher se apaixonasse por ele 
e se tornasse a sua namora-
da, o homem pagou pela tal 
massagem um pré-paga-
mento, feito através da com-
pra de um cartão de jogo, no 
valor de 534 patacas.
Depois de feito o pagamento, 
o encontro não aconteceu, 
sendo que a mulher justifi-
cou que tinha um horário de 
trabalho muito preenchi-
do. Pouco tempo depois, a 
mulher informou-o de que 
que teria sido assaltada no 
seu local de trabalho e que 
lhe teriam roubado coisas 
de grande valor. A suspeita 
disse também que teria de 
pagar uma caução de oito mil 
patacas.
O homem decidiu então ir 
em seu socorro, tendo pago 
imediatamente essa quan-
tia. Independentemente de 
ambos ainda não se terem 
conhecido ao vivo, a mulher 
voltou a pedir ajuda finan-
ceira ao homem pela ter-
ceira vez, dizendo desta vez 
que não podia sair da casa de 
massagens onde trabalhava 
para se encontrar com ele 
porque o seu Código de Saúde 
nao funcionava e que para o 
desbloquear, precisava de 20 
mil patacas, tendo o homem, 
mais uma vez, corrido ao seu 
auxílio e pago a quantia.
Depois de vários outros pre-
textos e transferências ban-
cárias, o homem desconfiou 
que estava a ser enganado e 
contactou a polícia que esta 
de momento a investigar o 
caso.
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Okki, a nova aplicação 
para ‘freelancers’ 
que aspira a simplificar 
e rentabilizar os serviços 
em Macau
A aplicação Okki é uma plataforma de serviços locais criada 
por Gabriel Soares, luso-americano a residir entre Macau 
e Singapura. Este programador e ‘designer’ gráfico quer, 
com a aplicação, oferecer aos ‘freelancers’ uma alternativa 
mais simples e rentável para promoverem os seus serviços, 
apresentando também uma opção local para quem procura 
prestadores de serviços.

JOANA CHANTRE
JOANACHANTRE.PONTOFINAL@GMAIL.COM

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO
Execução Ordinária Processo n.º  CV3 -17-005 4 -CEO 3 ° Juízo Cível

EXEQUENTE: BANCO CHINÊS DE MACAU, S.A., com sede em Macau, na Avenida da Praia 
Grande, nº 101, cave, x/c e 1° andar. 
EXECUTADOS: 1.MA MENG, casado, residente em Macau, na Rua dos Hortelãos, a°51, Kian Fu 
San Chuen (Bloco 5 Edf. Loc Fu Court), 1AM; 2. HOI UT LAI, casada, ausente em parte incerta, 
com última residência conhecida em Macau, na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n° 
159, Edf. Pak Wan Fa Un (Bloco 3-Fong Iat Hou Teng), 13° andar L. 

*** 
FAZ-SE SABER que, no próximo dia 22 de Novembro de 2021. pelas 10.00 horas, neste 

Juízo, nos autos acima identificados, vai ser vendido, por meio de propostas em carta fechada, 
o seguinte bem: 

IMÓVEL A VENDER 
Denominação: fracção autónoma designada por “L13” do 13.° andar “L”. 
Situação: Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n°s. 67 a 183; Travessa de Ma Kau Seak, 
n°s. 58 a 106; Travessa do Dr. Francisco Vieira Machado, n°s. 9 a 61, Macau. 
Fim: Para habitação. 
Número de matriz: 072028. 
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n.º 22469 a fls.193 do Livro B33K. 
O Valor base da venda: MOP$7.786.800,00 (sete milhões, setecentas e oitenta e seis mil, 
oitocentas patacas). 

*** 
São convidados todos os interessados na compra daquele bem a entregar na Secretaria 

deste Tribunal, as suas propostas, até ao dia 22 de Novembro de 2021, pelas 10.00 horas, sendo 
que, o preço das propostas deve ser superior ao valor acima indicado devendo, o envelope da 
proposta conter a indicação de “PROPOSTA EM CARTA FECHADA”, bem como o “NÚMERO 
DO PROCESSO CV3-17-0054-CEO”. 

A abertura das propostas realizar-se-á neste Tribunal na data e hora acima mencionadas, 
podendo os proponentes assistir ao acto. 

O depositário é o Senhor CHEONG KA LOK, residente em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’ 
Assumpção n°336, Centro Comercial Cheng Feng 10° andar P, Q, R, durante o prazo dos editais 
e anúncios, é obrigado a mostrar os bens a quem pretenda examiná-los, mas pode fixar as horas 
em que, durante o dia, faculta a inspecção.

Quaisquer titulares de direito de preferência na alienação do imóvel supra referido, po-
dem, querendo, exercer o seu direito no próprio acto da abertura das propostas, se alguma 
proposta for aceite. 

RA.E.M., 22 de Outubro de 2021. 
*

O Juiz de Direito 
Carlos Armando da C. R. de Carvalho 

*
O Escrivão Judicial Adjunto 

Choi Hong Ieong
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Execução Ordinária n.º  CV1-20-014 4 -CEO 1.° Juízo Cível 

EXEQUENTE: 
BANCO DE GUANGFA DA CHINA S.A. SUCURSAL DE MACAU, com 
registo comercial e de bens móveis sob o n.° 8428(SO), com localização 
de representação permanente na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.ºs 
181 a 187, Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 18.° andar, Macau. 
EXECUTADOS: 
KUOK IAO CHIO, solteiro, titular do B.I.R.M. n.° 5xx5xx7(2), residente 
na Rua Um de Koi Nga, n.° 80, Edf. Koi Nga (Bloco VI Edf. Orquídea), 10.° 
andar BD, Coloane, Macau; e 
LOK SIU VAN, casada, titular do B.I.R.M. n.° 5xx3xx2(3), residente na 
Estrada Almirante Magalhães Correia, n.° 239, Edf. Jardim Hoi Wan (Hoi 
Wan), 10.° andar Z, Taipa, Macau. 

*** 
FAZ-SE SABER  que nos autos acima indicados são citados os 

credores desconhecidos dos executados para, no prazo de QUINZE DIAS, 
que começam a correr depois de finda a dilação de vinte dias, contados da 
data da segunda e última publicação do anúncio, reclamar o pagamento 
dos seus créditos pelo produto do bem penhorado sobre que tenha garantia 
real e que é o seguinte: 

Bem Penhorado 
Direito de aquisição de contrato-promessa que o 1.° executado KUOK 

IAO CHIO tem na fração autónoma “BD10” (Edf. Koi Nga, Bloco VI Edf. 
Orquídea, 10.º andar BD, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.° 23303-I). 

*** 
Na R.A.E.M., 24 /09/2021 

A Juiz 
Ho Chong In 

O Escrivão Judicial Adjunto 
Chan Long
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kki é o nome da 
aplicação lançada 
recentemente e 
que quer ser uma 

plataforma para simpli-
ficar a obtenção e a oferta 
de serviços em Macau. O 
fundador e criador, Gabriel 
Soares, é um luso-ameri-
cano que viveu grande par-
te da sua vida em Macau, 
estando a viver actualmen-
te em Singapura.
“Quando me pedem para 
descrever esta aplicação, 
eu gosto sempre de dizer 
que é uma mistura entre 
Tinder e Linkedin”, co-
meça por explicar entre 
risos. “É uma plataforma 
de serviços locais que quer 
fornecer uma forma aberta 
e fácil para qualquer pes-
soa ou empresa que queira 
oferecer um serviço, e vi-
ce-versa”, completa.
Este “ponto de encontro” 
entre a procura e a oferta 
pode abranger áreas como 
a limpeza, fotografia, ‘ba-
bysitting’, serviços de 
pintura e até pode servir 
para modelos se promo-
verem. “Abrange prati-
camente qualquer servi-
ço profissional em que se 
possa pensar”, refere.
A Okki deixa o utilizador 
personalizar a sua lista de 
procura através das suas 
várias funções de esco-
lha, como a classificação 
de categorias, etiquetas, 
filtro de distância e locali-
zação e até avaliações para 
os serviços específicos. 
Tudo isto desenhado para 
auxiliar os utilizadores a 
encontrarem a pessoa ou o 
serviço certo e contactá-lo 
directamente através da 
aplicação, sem interme-
diários.
Quando questionado acer-
ca de como surgiu a ideia 
para criar a Okki, Soares 
revela que surgiu de vá-
rias necessidades que en-
frentava quando vivia em 
Macau: “Eu trabalho como 
‘freelancer’ na área de De-

sign Gráfico e Web Develo-
pment e sentia muita difi-
culdade em entrar direc-
tamente em contacto com 
companhias ou pessoas 
que necessitavam de ajuda 
nesta área, sabendo que há 
muita procura”. “Por ou-
tro lado, conhecendo Ma-
cau, sei que normalmente 

quando precisamos de al-
gum serviço por cá, nor-
malmente perguntamos 
uns aos outros ou, em se-
gunda opção, procuramos 
na net, o que normalmen-
te consome muito tempo, 
especialmente no que diz 
respeito aos mais peque-
nos prestadores de servi-
ços, que muitas vezes nem 
têm pagina de internet”.
Gabriel Soares pretende, 
com este projecto, juntar 
o útil ao agradável, ofe-
recendo uma opção aos 
‘freelancers’ locais que 
elimina um eventual in-
termediário, beneficiando 
de uma relação mais pró-
xima com os clientes. “É 
claro que hoje em dia mui-
tos serviços se promovem 
nas redes sociais, como no 
Facebook, Instagram, etc., 
mas, na minha opinião, 
acaba sempre por ser uma 
luta. Com esta aplicação 
desenhada especialmente 
para esta troca, é muito 

mais fácil e eficiente gerir 
ou comercializar os vários 
serviços que existem, com 
muito mais envolvimento 
da parte do cliente”, re-
fere.
Em termos de competido-
res da indústria, o progra-
mador afirma que, além da 
comunicação social tra-
dicional, não vê que haja 
muita competição directa: 
“Há várias aplicações com 
o intuito de apresentar 
uma listagem de serviços, 
porém no que a Okki se 
diferencia é que funciona 
por localização, o que tor-
na mais difícil, uma pes-
soa perder-se entre todo 
o conteúdo e anúncios que 
existem na net”, nota. A 
Okki tem o benefício de 
ter as funções de ‘user ex-
perience’ e da escolha va-
riada de categorias, diz o 
criador.
Questionado acerca de 
quais foram os seus maio-
res desafios ou obstáculos 
no desenvolvimento da 
Okki, o português afir-
ma que a fase inicial de 
pesquisa de mercado, de 
decisão acerca da melhor 
tecnologia a usar, de en-
contrar programadores 
para o projecto, o desen-
volvimento do plano de 
negócio, financiamen-
to, são todas variantes 
muito importantes. “É 
um verdadeiro desafio e 
houve certamente dias, 
na fase inicial, em que eu 
me questionei, mas com o 
apoio de amigos e da famí-
lia que acreditam em mim 
e na minha ideia, ajuda-
ram em mantem o projec-
to vivo”, conclui.
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De onde vim, o que sou, para onde vou?
Académicos escalpelizam conceitos de lar e de auto-identidade em contexto especial de migração interna e transfronteiriça 
na China. Baseando-se no resultado de 24 entrevistas em profundidade e duas discussões em grupo entre trabalhadores 
migrantes chineses que, vivendo em Zhuhai, diariamente atravessam a fronteira para trabalhar em Macau, dois professores 
universitários tornaram público um estudo que se centra nesses significados de pertença.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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D
ois académicos 
locais publica-
ram um estudo 
no Journal of In-

tercultural Studies no qual 
aprofundam os conceitos de 
lar, pertença e auto-identi-
dade num grupo de 14 mi-
grantes chineses que, dia-
riamente, passam a fron-
teira em Macau e Zhuhai.
“Perceived Understandings 
of Home and Self-identity 
among Mainland Chinese 
Dual Migrants in Macao” é 
a proposta académica de Bei 
Ju, professora da Faculda-
de de Artes e Humanidades 
da Universidade de Ciên-
cias e Tecnologia de Macau 
(MUST, na sigla inglesa) e de 
Todd L. Sandel, professor do 
departamento de Comuni-
cação da Faculdade de Ciên-
cias Sociais da Universidade 
de Macau (UM) que, já desde 
2018, têm vindo a trabalhar 
em diversas publicações so-
bre o tema e publicado em 
diversos jornais académicos 

Zhuhai-Macau, “os parti-
cipantes podem identificar-
-se como ‘estranhos’ a Ma-
cau, que ‘pertencem’ a um 
local na China continental 
devido à percepção de hie-
rarquia na sociedade de Ma-
cau”. Contudo, admitem os 
autores, essa identificação é 
“fluida e dinâmica”, e muda 
dentro e através de grupos e 
configurações sociais. “Os 
resultados deste estudo 
lançam luz sobre a China 
como um contexto especial 
para a migração interna e 
transfronteiriça”, acredi-
tam os dois professores.
O artigo, que se centra nos 
significados de casa e auto-
-identidade percebidos pe-
los trabalhadores migran-
tes da China continental em 
Macau, mostra ainda que 
os migrantes não se fixam 
em Macau devido ao eleva-
do custo de vida em Macau. 
A maioria dos participan-
tes tinha menos de 35 anos 
e trabalhava em Macau há 
menos de dois anos. Eram 
oriundos de diferentes pro-
víncias do continente: Hu-
bei, Henan, Hunan, Sichuan 
ou Guangdong. Nenhum 
tinha habilitações literárias 
de nível superior e as suas 
profissões vão desde a se-
gurança à limpeza.

Para a maioria dos inquiri-
dos o lar é considerado “um 
investimento emocional e 
social”, vinculado a um es-
paço fixo. Os investigadores 
descobriram que os migran-
tes discutiam prontamente 
os seus conceitos de casa e 
misturavam conceitos de 
cidade natal, família e es-
paço de vida independente.
Por exemplo, depois de cru-
zar a fronteira, os trabalha-
dores migrantes sentiram 
que não tinham permissão 
para falar alto, atirar lixo 
para o chão, cuspir ou fumar 
como desejavam, porque 
essas acções passavam a ser 
estritamente controladas. 
Por isso, em Macau, a maio-
ria “sente uma sensação de 
pressão”, contrariamente 
a Zhuhai ou noutros luga-
res do continente onde “se 
sentiam livres”.
Mas afinal, quais são as im-
plicações do lar, identidade 
própria e pertença na mo-
bilidade? Os autores con-
sideram que a experiência 
migratória dos inquiridos é 
marcada “como uma dua-
lidade”, uma vez que dei-
xaram as regiões rurais do 
continente para vir para 
Macau, mas acabam por, de 
facto, não viver em Macau, 
uma vez que atravessam 

a fronteira Zhuhai-Macau 
todos os dias. “Essa ex-
periência e rotina diárias 
causa um impacto forte na 
sua compreensão da iden-
tidade própria e de conceito 
de casa”, concluem Bei Ju e 
Todd L. Sandel.
Para estes migrantes, a ci-
dade natal, acaba por ser o 
único conceito fixo, este-
jam onde estiverem, mudem 
para onde se mudarem. “É o 
lugar para a reunião familiar 
durante o Ano Novo Chinês; 
é seu destino final, um lugar 
de extrema filiação”. 
Zhuhai é, para os inqui-
ridos, um destino tem-
porário, servindo apenas 
como um “lugar de mora-
da” onde os participantes 
podem descansar e fazer 
uma pausa no trabalho. E, 
embora Zhuhai não seja o 
mesmo que sua cidade na-
tal, ainda podem encontrar 
ali “uma sensação de calor, 
de liberdade e de pertença”, 
o que não sucede com Ma-
cau. Para alguns, “o que já 
vivenciaram em Macau fez 
de Zhuhai, até certo ponto, 
ser mais como uma casa, 
um enclave étnico onde os 
participantes se sentiam 
‘livres’ dos constrangimen-
tos e do sentimento de al-
teridade que vivenciam” na 
RAEM.
Em jeito de conclusão, os 
autores consideram que 
o estudo “amplia a com-
preensão da relação entre 
migração e noções de lar, 
demonstrando que, mesmo 
dentro dos limites de uma 
única nação, onde a esma-
gadora maioria da popula-
ção compartilha um vínculo 
cultural e semelhança étni-
ca, como é o caso da China, 
as tensões, oportunidades e 
desafios da migração reve-
lam um sentido fragmenta-
do do conceito casa”. “Uma 
vez que Macau é um lugar 
em constante mudança, es-
pecialmente no que diz res-
peito ao seu estatuto na área 
da Grande Baía, este traba-
lho pode ajudar no futuro a 
monitorizar a relação entre 
trabalhadores migrantes da 
China e o povo e a sociedade 
de Macau”, notam os aca-
démicos.

da especialidade.
A grosso modo, os dois aca-

démicos concluíram que, 
impactados pela fronteira 
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“Tenho vergonha de dizer 
que nunca estive em Portugal”
Nunca esteve em Portugal, mas é algo que pretende fazer assim que a pandemia de Covid-19 o 
permitir. Vencedora do concurso de Miss Hong Kong deste ano, Sabrina Mendes acedeu a conversar 
um pouco com o PONTO FINAL, dentro daquilo que é, neste momento, a sua agenda sobrecarregada. 
Foi a segunda macaense a arrecadar o ceptro, depois de Michelle Reis, por quem nutre admiração. 
Actualmente a viver sozinha em Hong Kong, a modelo confessa que a sua vida “ficou de cabeça para 
baixo” com a vitória e, neste momento, tem “todas as portas abertas para as oportunidades” que 
surjam.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM

S
abrina Mendes ven-
ceu o concurso de 
Miss Hong Kong no 
início do mês de Se-

tembro. Desde então, a sua 
vida tem sido uma lufa-lu-
fa, ao ponto de que a sua 
agenda tem estado com-
pletamente esgotada desde 
então. Aos 22 anos, a “miú-
da comum” de Macau quer 
continuar a estudar, apesar 
de assumir que esta vitória 
lhe veio abrir portas para 
um mundo que também 
gosta muito: a moda e o 
entretenimento. “Prometo 
dar o meu melhor em tudo”, 
disse ao PONTO FINAL. De 
ascendência chinesa e por-
tuguesa, nasceu em Ma-
cau e começou a aprender 
dança aos seis anos. Tem 
experiência em ballet, dan-
ça chinesa, jazz, hip-hop e 
dança latina, entre outros. 
Formou-se em Bioquími-
ca e Biologia Humana pela 
Universidade de Toronto, 
no Canadá, e espera seguir a 
carreira de médica.

Nasceu em Macau há 22 
anos. Como era Macau du-
rante a sua infância? O que 
recorda?
Considero Macau um local 
muito pequeno, mas, ape-
sar de ser mais pequeno 
do que Hong Kong, Macau 
tem uma densidade popu-
lacional muito superior. E 
devido ao seu pequeno ta-
manho, viajar de um lugar 
para outro não leva tempo. 
É um território também 
cheio de muito amor e boa 
comida [risos]. A herança 
portuguesa de Macau tam-
bém pode ser vista em todo 
o lado, em edifícios e nas 
ruas. A minha família in-
teira mora em Macau, então 
actualmente estou a morar 
sozinha em Hong Kong.

Já esteve em Portugal?
Tendo um quarto de mistu-
ra portuguesa, tenho vergo-
nha de dizer que nunca esti-
ve em Portugal. Espero po-
der visitar o país porque, na 
verdade, inspiro-me muito 
na arquitectura portugue-
sa, nos famosos azulejos 
portugueses e, claro, na 
comida. Talvez vá um dia, 
quando a pandemia acabar. 
Apesar de a minha família 

futuro. Quanto aos meus 
estudos, voltarei a ir atrás 
do meu diploma de médi-
ca algum dia, isso é certo. 
E porque o conhecimento 
não conhece limites, nunca 
é tarde para voltar à escola.

O que é para si ser macaen-
se?
Para mim, um macaense 
é alguém de ascendência 
mista chinesa e portugue-
sa. Os macaenses são, de 
facto, fortemente influen-
ciados pela cultura chinesa 
e portuguesa. Por exemplo, 
na minha família, nós cele-
bramos o Ano Novo Chinês 
e distribuímos ‘lai sis’, mas 

também saudamos cada 
membro da família com um 
beijo sempre que nos ve-
mos.

Que mensagem gostaria de 
deixar para os seus fãs?
Quero aproveitar esta opor-
tunidade para agradecer a 
todos os meus fãs macaen-
ses e portugueses que me 
têm apoiado desde o pri-
meiro dia. Recebi muitas 
mensagens e estou muito 
honrada em deixar todos 
orgulhosos. Prometo dar 
o meu melhor em tudo e 
continuar a espalhar amor, 
esperança e bondade. Amo-
-vos!

estar em Macau, é possível 
que ainda tenha um ou dois 
familiares a residir em Por-
tugal.

Pode falar um pouco mais 
sobre as suas raízes?
A minha mãe nasceu e foi 
criada em Hong Kong até 
aos 8 anos. Depois, mudou-
-se para Macau com a sua 
família. O meu pai é de ori-
gem portuguesa, mas nas-
ceu e foi criado em Macau.

Sente que é uma honra 
para ganhar um concurso 
de Hong Kong sendo uma 
mulher macaense?
É definitivamente uma 
honra vencer o concurso 
de Miss Hong Kong, porque 
é algo que eu queria fazer 
desde que era criança. Não 
fui a primeira mulher ma-
caense a vencer esse con-
curso, lembro-me de que a 
senhora Michele Reis [ac-
tualmente com 51 anos] 
venceu no ano de 1988, e ela 

sempre foi alguém que ad-
miro muito.

O que realmente sente com 
esta vitória?
Estou muito surpresa e 
honrada por poder me inti-
tular Miss Hong Kong. Isto 
tem sido um sonho e nunca 
pensei que pudesse tornar-
-se realidade. Também me 
dá a oportunidade de enco-
rajar as jovens que desejam 
juntar-se ao concurso de 
Miss Hong Kong ou a qual-
quer outro concurso de be-
leza, continuando a perse-
guir os seus sonhos e nunca 
desistir, porque algum dia, 
tenho certeza que isso tor-
nar-se-á realidade.

Como disse acima, é a se-
gunda macaense a vencer 
o concurso depois da Mi-
chelle Reis em 1988, que 
tem feito carreira de mo-
delo e de actriz na região 
vizinha. Já falou com ela 
sobre isso?

Espero 
poder 
visitar o 

país [Portugal] porque, 
na verdade, inspiro-me 
muito na arquitectura 
portuguesa, nos famosos 
azulejos portugueses e, 
claro, na comida”

Na verdade, não conheço 
Michele pessoalmente, mas 
admiro-a e ela tem sido 
minha ídolo desde que ga-
nhou. Ela é mãe agora, mas 
ainda é tão bonita, parecen-
do ter 18 anos.

Depois de ganhar o con-
curso de Miss Hong Kong, 
a sua vida tornou-se uma 
loucura.
Sim! A minha vida virou de 
cabeça para baixo. Eu sou 
apenas uma miúda comum a 
formar-se com um diploma 
de licenciatura em Bioquí-
mica e pretendo continuar 
os meus estudos, agora, na 
faculdade de Medicina. Mas, 
desde que ganhei, todos os 
planos mudaram. No en-
tanto, tenho gostado do que 
estou a fazer agora e sou 
muito grata por ter a opor-
tunidade de experimentar 
coisas diferentes.

Quais são seus planos para 
o futuro?
Os meus planos agora são 
ver se a indústria do entre-
tenimento é, de facto, algo 
para mim. Estou a deixar 
portas abertas para diferen-
tes oportunidades que estão 
a aparecer e poderão vir no 

Quero 
aproveitar 
esta 

oportunidade para 
agradecer a todos os 
meus fãs macaenses 
e portugueses que me 
têm apoiado desde o 
primeiro dia”

“Estou 
muito 
surpresa 

e honrada por poder 
me intitular Miss Hong 
Kong. Isto tem sido um 
sonho e nunca pensei 
que pudesse tornar-se 
realidade”
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Aviso
Faz-se público que, por ocasião das vésperas do Ano Novo Lunar, haverá 

lugar à realização de Feira de flores, de comida ligeira e de produtos alusivos ao 
Ano Novo, na Praça do Tap Seac, Macau, nas seguintes datas e horas:

De 25/01/2022 (23.º dia da 12.ª Lua do calendário chinês) a 30/01/2022 
(28.º dia da 12.ª Lua do calendário chinês), das 9:00 horas à meia-noite.

Das 9:00 horas de 31/01/2022 (29.º dia da 12.ª Lua do calendário chinês), às 
2:00 horas de 1/02/2022 (1.º dia da 1.ª Lua do calendário chinês).

Serão disponibilizadas, mediante concurso público, tendas destinadas às 
actividades atrás referidas. Os interessados no concurso devem dirigir-se a qualquer 
um dos locais abaixo indicados, entre 26 de Outubro e 12 de Novembro de 2021, 
e proceder à sua inscrição, através da entrega do respectivo boletim, devida-
mente preenchido (modelo: 015/DV/DIS) e da cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente da Região Administrativa Especial de Macau (apresentação do original, 
para efeitos de autenticação). Os boletins de inscrição e cópias das Normas que 
regulam este concurso poderão ser levantados nos locais de inscrição ou através 
da página electrónica do IAM http://www.iam.gov.mo/.

1. Centro de Serviços do IAM
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 2.º andar, Macau
Tel.: 8795 2635

2. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Centro de Serviços da RAEM, Macau
Tel.: 2847 1366

3. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte - Posto de Toi San
Avenida de Artur Tamagnini Barbosa, n.º 127, Edifício D.ª Julieta Nobre de 
Carvalho, Bloco B, R/C, Macau
Tel.: 2823 2660

4. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte - Posto de Fai Chi 
Kei
Rua Nova do Patane, Habitação Social de Fai Chi Kei, Edifício Fai Tat, Bloco 
II, R/C, Lojas G e H, Macau
Tel.: 2826 1896

5. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Central
Rotunda de Carlos da Maia, n.os 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da 
Maia, 3.º andar, Macau
Tel.: 8291 7233

6. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Central - Posto de S. 
Lourenço
Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4.º 
andar, Macau
Tel.: 2893 9006

7. Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas
Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, 
Taipa
Tel.: 2882 5252

8. Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas – Posto de Seac Pai 
Van
Avenida de Vale das Borboletas, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, 
6.º andar, Coloane
Tel.: 8394 3456

De acordo com o Regulamento do Imposto do Selo, os adjudicatários terão de 
pagar, em imposto de selo, o equivalente a 10% do preço de adjudicação da tenda.

Aos 20 de Outubro de 2021.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais
O Lam

4783 ad IAM- 123-NI-2021
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 Aviso
Faz-se público que o Instituto para os Assuntos Municipais irá disponibilizar, 

mediante concurso público, a exploração de tendas temporárias de venda de objectos 
destinados à prestação de culto, designadamente, ventoinhas, pivetes, lingotes de 
papel etc., junto do Largo do Pagode da Barra, durante a quadra festiva do Ano 
Novo Lunar. Sendo as datas de exploração das tendas as seguintes: 

de 31 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 2022 (do 29.º dia da 12.ª Lua ao 7.º dia 
da 1.ª Lua do calendário chinês)

Os interessados no concurso devem dirigir-se a qualquer um dos 
locais abaixo indicados, entre 26 de Outubro e 12 de Novembro de 2021, e 
proceder à sua inscrição, através da entrega do respectivo boletim, devidamente 
preenchido (modelo: 015/DV/DIS) e da cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente da Região Administrativa Especial de Macau (apresentação do original, 
para efeitos de autenticação). Os boletins de inscrição e cópias das Normas que 
regulam este concurso poderão ser levantados nos locais de inscrição ou através 
da página electrónica do IAM http://www.iam.gov.mo/. 

1. Centro de Serviços do IAM
Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 2.º andar, Macau
Tel.: 8795 2635

2. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Centro de Serviços da RAEM, Macau
Tel.: 2847 1366

3. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte - Posto de Toi San
Avenida de Artur Tamagnini Barbosa, n.º 127, Edifício D.ª Julieta Nobre de 
Carvalho, Bloco B, R/C, Macau
Tel.: 2823 2660

4. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte - Posto de Fai Chi 
Kei
Rua Nova do Patane, Habitação Social de Fai Chi Kei, Edifício Fai Tat, Bloco 
II, R/C, Lojas G e H, Macau
Tel.: 2826 1896

5. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Central
Rotunda de Carlos da Maia, n.os 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da 
Maia, 3.º andar, Macau
Tel.: 8291 7233

6. Centro de Prestação de Serviços ao Público da Zona Central - Posto de S. 
Lourenço
Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4.º 
andar, Macau
Tel.: 2893 9006

7. Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas
Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, 
Taipa
Tel.: 2882 5252

8. Centro de Prestação de Serviços ao Público das Ilhas – Posto de Seac Pai 
Van
Avenida de Vale das Borboletas, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, 
6.º andar, Coloane
Tel.: 8394 3456

De acordo com o Regulamento do Imposto do Selo, os adjudicatários terão de 
pagar, em imposto de selo, o equivalente a 10% do preço de adjudicação da tenda.

Aos 20 de Outubro de 2021.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais
O Lam
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Amnistia Internacional 
fecha escritórios 
em Hong Kong e culpa
lei da segurança nacional
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no”, indicou a presidente 
do Conselho Internacional 
da Amnistia, Anjhula Mya 
Singh Bais, citada no comu-
nicado.
“Hong Kong tem sido desde 
há muito uma base regional 
ideal para as organizações 
internacionais da sociedade 
civil, mas a recente focali-
zação nos grupos locais de 
direitos humanos e sindicais 
assinala uma intensificação 
da campanha das autorida-
des para livrar a cidade de 
todas as vozes dissidentes. 
É cada vez mais difícil para 
nós continuarmos a operar 
num ambiente tão instá-
vel”, salientou.
Existem dois escritórios da 
Amnistia Internacional se-
diados em Hong Kong: uma 
secção local centrada na 
educação para os direitos 
humanos na cidade e um es-
critório regional que realiza 
trabalho de investigação, 
advocacia e campanha no 
leste e sudeste da Ásia e no 
Pacífico.
“Estamos profundamente 

gratos aos membros e pes-
soal da Amnistia que nos úl-
timos 40 anos trabalharam 
incansavelmente para prote-
ger os direitos humanos em e 
a partir de Hong Kong. Desde 
os esforços bem sucedidos 
para a abolição total da pena 
de morte em Hong Kong em 
1993, até à exposição de pro-
vas do uso excessivo da força 
pela polícia durante os pro-
testos em massa de 2019, a 
Amnistia em Hong Kong fez 
incidir uma luz sobre as vio-
lações dos direitos humanos 
nos dias mais negros”, as-
sinalou a secretária-geral 
da Amnistia Internacional, 
Agnes Callamard, citada na 
mesma nota.
“Na região mais vasta, a 
nossa investigação e cam-
panha abordou temas como 
a liberdade de expressão na 
Coreia do Norte, a objec-
ção de consciência ao ser-
viço militar na Coreia do 
Sul, o direito à habitação na 
Mongólia, as atrocidades do 
Japão em tempo de guerra 
contra as ‘mulheres de con-

forto’, e a repressão contra 
os advogados de direitos 
humanos na China, acres-
centou.
A ONG lembrou que a lei de 
segurança nacional, imposta 
pelo Governo Central chi-
nês, em vigor desde o verão 
de 2020, visa alegados actos 
de secessão e subversão do 
poder do Estado, bem como 
actividades terroristas e 
conluio com forças estran-
geiras ou externas que mi-
nem a segurança nacional.
A protecção da segurança 
nacional tem sido, para a 
ONG, utilizada arbitraria-
mente como pretexto para 
restringir os direitos huma-
nos, liberdade de expressão, 
de reunião pacífica e asso-
ciação, assim como para re-
primir dissidências e a opo-
sição política.
A Aministia destacou que 
pelo menos 35 grupos foram 
dissolvidos desde que a lei 
foi promulgada, incluindo 
alguns dos maiores sindi-
catos e grupos activistas da 
cidade.

China começa 
a vacinar crianças 
dos 3 aos 11 anos

COVID-19

Crianças dos 3 aos 11 anos vão começar a receber vaci-
nas contra a covid-19 na China, onde 76% da população 
foi já totalmente vacinada e as autoridades mantêm uma 
política de tolerância zero em relação ao coronavírus.
Os governos locais, de nível municipal e provincial, em 
pelo menos cinco províncias, anunciaram recentemente 
que crianças dos 3 aos 11 anos vão ser chamadas para 
receber as vacinas. A expansão da campanha de vacina-
ção ocorre numa altura em que várias regiões da China 
voltam a adoptar medidas de prevenção, para tentar 
extinguir pequenos surtos.
Gansu, uma província no noroeste cuja economia depen-
de fortemente do turismo, encerrou todos os locais turís-
ticos, após diagnosticar quatro novos casos de covid-19. 
Outros 19 casos foram detetados na região autónoma da 
Mongólia Interior. Residentes em algumas áreas foram 
obrigados a ficar em casa.
No total, a Comissão de Saúde do país asiático informou 
ter diagnosticado 35 novos casos de transmissão local 
nas últimas 24 horas. A China mantém uma política de 
tolerância zero em relação à pandemia, caracterizada por 
bloqueios, quarentenas e testes obrigatórios para o vírus.
O país vacinou já 1,07 mil milhões de pessoas, entre uma 
população de 1,4 mil milhões. O Governo está particular-
mente preocupado com a disseminação da variante Delta, 
mais contagiosa, e quer ter um público amplamente vaci-
nado antes das Olimpíadas de Pequim, em Fevereiro.
Os espectadores estrangeiros já estão proibidos e os par-
ticipantes terão que permanecer numa ‘bolha’ que os se-
para das pessoas de fora. As províncias de Hubei, Fujian 
e Hainan emitiram avisos de nível provincial sobre novos 
requisitos de vacinação, enquanto cidades na província 
de Zhejiang e na província de Hunan também emitiram 
anúncios semelhantes.

MARATONA DE PEQUIM 
ADIADA INDEFINIDAMENTE 
APÓS CHINA DETECTAR 
NOVOS SURTOS

A maratona de Pequim, originalmente marcada 
para o próximo domingo, foi adiada, indefinida-
mente, para evitar qualquer risco de transmissão 
pela covid-19, 100 dias antes de a capital chinesa 
receber as Olimpíadas, anunciou ontem a orga-
nização. A China registou ontem 39 novos casos 
de covid-19, testando a sua política de “tolerância 

zero” em relação ao coronavírus. A Maratona de 
Pequim foi adiada “para evitar o risco de transmis-
são epidémica [e] para proteger efetcivamente a 
saúde e a segurança dos corredores, funcionários 
e residentes”, disseram os organizadores, em co-
municado. Cerca de 30.000 corredores deveriam 
participar no evento. A maratona de Wuhan, que 

iria contar com 26 mil participantes, e original-
mente marcada para o último domingo, também 
foi cancelada pelos mesmos motivos. Pequim vai 
marcar os 100 dias que antecedem as Olimpíadas 
de Inverno na quarta-feira. Os organizadores ad-
mitiram no início deste mês que “enfrentam grande 
pressão” devido à Covid-19. 
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OA Amnistia 
Internacional vai 
fechar os seus 
dois escritórios 
em Hong Kong, 
revelou ontem a 
organização não-
governamental 
(ONG), 
justificando a 
decisão com a 
lei de segurança 
nacional imposta 
naquele território 
por Pequim.

“
O escritório local vai 
cessar operações a 31 
de Outubro, enquan-
to que o escritório 

regional - que faz parte do 
secretariado internacional 
global da Amnistia - deverá 
encerrar no final de 2021”, 
sendo que “as operações 
regionais serão transferidas 
para os outros escritórios da 
organização na Ásia-Pacífi-
co”, pode ler-se num comu-
nicado publicado no ‘site’ da 
ONG.
“Esta decisão, tomada com 
o coração pesado, foi impul-
sionada pela lei de segurança 
nacional de Hong Kong, que 
tornou efectivamente im-
possível às organizações de 
direitos humanos em Hong 
Kong trabalhar livremente 
e sem medo de represálias 
graves por parte do Gover-
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José Maria Neves empossado 
como Presidente de Cabo Verde 
a 9 de Novembro
A Assembleia Nacional de Cabo Verde realiza a 9 de 
Novembro a cerimónia de tomada de posse de José Maria 
Neves como quinto Presidente da República cabo-verdiano, 
indiciou fonte oficial daquele órgão.

D
e acordo com a 
mesma fonte, o 
Presidente da As-
sembleia Nacio-

nal, Austelino Correia, após 
concertação com os repre-
sentantes dos competentes 
Órgãos de Soberania e com 
o Presidente da República 
eleito, fixou para o próximo 
9 de Novembro, pelas 10:00 a 
Sessão Especial de tomada de 
posse, na Praia.
O Presidente eleito, José Ma-
ria Neves, já tinha adianta-
do anteriormente que serão 
convidados para a cerimónia 
de tomada de posse os che-
fes de Estado e de Governo da 
Comunidade Económica dos 
Estados Económicos da África 
Ocidental (CEDEAO) e da Co-
munidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), além 
de várias personalidades na-
cionais e internacionais.
O Presidente da República 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, já anunciou publi-
camente que pretende estar 
presente na tomada de posse.
Actualmente professor uni-
versitário, José Maria Neves, 
61 anos, foi primeiro-minis-
tro de Cabo Verde de 2001 a 
2016, pelo Partido Africano da 
Independência de Cabo Verde 
(PAICV, actualmente oposi-
ção), mas antes já tinha sido 
ministro, deputado e presi-
dente da Câmara Municipal 
de Santa Catarina.
“O essencial é trabalhar com 
todos. Serei um Presidente 
aberto a todas as sensibi-
lidades políticas e sociais. 

Um Presidente que dialogará 
com o Governo, fará as ar-
ticulações necessárias, será 
um factor de construção de 
consensos e procurará mo-
bilizar toda a nação global 
cabo verdiana, nas ilhas e a 
diáspora, para que todos uni-
dos possamos fazer face aos 
desafios com que Cabo Verde 
se confronta neste momen-
to”, afirmou na sexta-feira, 
em entrevista à agência Lusa, 
José Maria Neves.
A Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) cabo-verdiana na 
sexta-feira José Maria Neves 
como o quinto Presidente da 
República de Cabo Verde, ao 
registar 95.974 votos na elei-
ção presidencial de domingo, 
equivalente a 51,7% do total.
“Proclama o candidato José 
Maria Pereira Neves elei-
to ao cargo de Presidente da 
República de Cabo Verde, 
porquanto obteve 51,75% dos 
votos validamente expressos 
pelos eleitores”, anunciou a 
presidente da CNE, Maria do 
Rosário Pereira, em confe-
rência de imprensa realiza-
da na sede da instituição, na 
Praia.
A conferência de imprensa foi 
expressamente convocada, 
como prevê a lei, para fazer o 
anúncio público dos resulta-
dos oficiais das sétimas elei-
ções presidenciais, realizadas 
no domingo, e a proclamação 
do candidato eleito, tendo 
decorrido na presença de vá-
rios observadores da missão 
da União Africana.
Maria do Rosário Pereira, 

que por inerência é também 
presidente da assembleia de 
apuramento geral, afirmou 
também que o processo elei-
toral decorreu de forma “ín-
tegra e transparente”.
A eleição presidencial em 
Cabo Verde obriga a uma 
maioria absoluta de votos va-
lidamente expressos para a 
vitória à primeira volta. Sem 
essa maioria, os dois candi-
datos mais votados disputam 
uma segunda volta, o que 
aconteceu pela última vez em 
2011, na primeira eleição do 
atual Presidente, Jorge Carlos 
Fonseca.
Com a totalidade das 1.294 
mesas de voto apuradas, no 
arquipélago e na diáspora, a 
CNE anunciou ainda, após a 
reunião de apuramento ge-
ral, que o também antigo 
primeiro-ministro (1991 a 
2000) Carlos Veiga ficou em 
segundo lugar, com 78.612 
votos (42,4%), seguindo-se 
Casimiro Pina, com 3.346 
votos (1,8%), Fernando Ro-
cha Delgado, com 2.518 votos 
(1,4%), Hélio Sanches, com 
2.185 votos (1,1%), Gilson Al-
ves, com 1.410 votos (0,8%) e 
Joaquim Monteiro, com 1.403 
votos (0,7%).
A votação de 17 de Outubro 
registou uma taxa de absten-
ção de 52,01%, pelo que vota-
ram apenas 191.335 eleitores, 
no arquipélago e na diáspora, 
dos 398.690 que estavam ins-
critos, enquanto 4.295 vota-
ram em branco (2,24%) e fo-
ram considerados nulos 1.592 
(0,83%). 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 

NOTIFICAÇ Ã O EDITAL No:  4 7/2021
(nota de acusação ) 

Considerando que se revela ser impossível notificar, nos termos do n.º 1 do artigo 72.° do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, os indivíduos abaixo mencionados, 
por ofício, telefone, pessoalmente ou outra forma, Lei Sio Peng, Chefe do Departamento de Inspecção do 
Trabalho (DIT), Cheok Sok Kuan, Chefe do Departamento de Inspecção do Trabalho (DIT),Substituta, mandam 
que se proceda, nos termos do n.° 2 do artigo 11.° do Decreto-Lei n.º 52/99/M – “Regime geral das infracções 
administrativas e respectivo procedimento”, conjugado com o n.° 1 do artigo 93.° do CPA, à notificação dos 
mesmos, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia seguinte ao da publicação da presente notificação 
edital, entregar nestes Serviços a defesa e as alegações escritas em relação às eventuais infracções: 

1. Processo n.º 248/2021: 
VELONJATIM (titular do Passaporte da Indonésia), é suspeita de ter prestado trabalho na RAEM sem 

autorização para aqui permanecer na qualidade de trabalhador. Nos termos da alínea 1) do n.° 5 do artigo 32.° 
da Lei n.° 21/2009 - “Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes”, o eventual infractor pode ser 
punido com multa de $5 000,00 (cinco mil patacas) a $10 000,00 (dez mil patacas). 

2. Processo n.° 434/2021: 
ASUNCION RICKY GALSIM (titular de Bilhete de Identidade de Residente de Macau), proprietária da 

“SALAO DE CABELEIREIRO CLASSIC”, é suspeito de ter utilizado um trabalhador não residente em 
actividade profissional alheia à autorizada. Nos termos da alínea 7) do n.° 2 do artigo 32.° da “Lei da Contratação 
de Trabalhadores Não Residentes”, a eventual infractora pode ser punida com multa de $5 000,00 (cinco mil 
patacas) a $10 000,00 (dez mil patacas). Ao mesmo tempo, nos termos da alínea 1) do n.°1 do artigo 33.° da 
mesma Lei, a eventual infractora também pode estar sujeita à sanção acessória de revogação de todas ou parte 
das autorizações de contratação de trabalhadores não residentes concedidas, acompanhada da privação, pelo 
período de seis meses a dois anos, do direito de pedir novas autorizações. 

3. Processo n.° 1125/2021: 
FENG DEJUN (titular de Salvo Conduto para Hong Kong e Macau, da República Popular da China), é 

suspeito do exercício pessoal e directo de actividade em proveito próprio, sem autorização administrativa para 
esse efeito, cometendo eventualmente infracção à alínea 4) do artigo 2.°, conjugada com o n.° 1 do artigo 3.° do 
Regulamento Administrativo n.° 17/2004 - “Regulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal”. Nos termos da 
alínea 1) do n.° 1 do artigo 9.° do mesmo Regulamento, o eventual infractor pode ser punido com multa de $20 
000,00 (vinte mil patacas) a $50 000,00 (cinquenta mil patacas). Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 10.° 
do mesmo Regulamento, o eventual infractor também pode estar sujeito à sanção acessória de impedimento 
de exercício de qualquer actividade laboral na RAEM por um período de dois anos. 

4. Processo n.° 1112/2021: 
XUAN CAIYAN (titular de Salvo Conduto para Hong Kong e Macau, da República Popular da China), é 

suspeita do exercício pessoal e directo de actividade em proveito próprio, sem autorização administrativa para 
esse efeito, cometendo eventualmente infracção à alínea 4) do artigo 2.°, conjugada com o n.° 1 do artigo 3.° do 
Regulamento Administrativo n.° 17/2004 - “Regulamento sobre a Proibição do Trabalho llegal”. Nos termos da 
alínea 1) do n. º 1 do artigo 9.° do mesmo Regulamento, o eventual mtractor pode ser punido com multa de $20 
000,00 (vinte mil patacas) a $50 000,00 (cinquenta mil patacas). Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 10.° 
do mesmo Regulamento, o eventual infractor Também pode estar sujeito à sanção acessória de impedimento 
de exercício de qualquer actividade laboral na RAEM por um período de dois anos. 

5. Processo n.° 549/2021: 
CAI GUORONG (titular do Passaporte da República Popular da China), é suspeito do exercício pessoal 

e directo de actividade em proveito próprio, sem autorização administrativa para esse efeito, cometendo 
eventualmente infracção à alínea 4) do artigo 2.°, conjugada como n.º 1 do artigo 3.° do Regulamento 
Administrativo n.° 17/2004 - “Regulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal”. Nos termos da alínea 1) do 
n.° 1 do artigo 9.º do mesmo Regulamento, o eventual infractor pode ser punido com multa de $20 000,00 
(vinte mil patacas) a $50 000,00 (cinquenta mil patacas). Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 10.° do mesmo 
Regulamento, o eventual infractor também pode estar sujeito à sanção acessória de impedimento de exercício 
de qualquer actividade laboral na RAEM por um período de dois anos. 

6. Processo n.º 624/2021: 
CHEN GANG (titular de Salvo Conduto para Hong Kong e Macau, da República Popular da China), é 

suspeito de ter prestado trabalho na RAEM sem autorização para aqui permanecer na qualidade de trabalhador. 
Nos termos da alínea 1) do n.° 5 do artigo 32.° da Lei n.° 21/2009 - “Lei da Contratação de Trabalhadores Não 
Residentes”, o eventual infractor pode ser punido com multa de $5 000,00 (cinco mil patacas) a $10 000,00 
(dez mil patacas). 

7. Processo n.° 1499/2021: 
WEI YINHUI (titular de Salvo Conduto para Hong Kong e Macau, da República Popular da China), é suspeita 

do exercício pessoal e directo de actividade em proveito próprio, sem autorização administrativa para esse 
efeito, cometendo eventualmente infracção à alínea 4) do artigo 2.°, conjugada com o n.° 1 do artigo 3.° do 
Regulamento Administrativo n.° 17/2004 - “Regulamento sobre a Proibição do Trabalho Ilegal”. Nos termos da 
alínea 1) do n.° 1 do artigo 9.° do mesmo Regulamento, o eventual infractor pode ser punido com multa de $20 
000,00 (vinte mil patacas) a $50 000,00 (cinquenta mil patacas). Ao mesmo tempo, nos termos do artigo 10.° 
do mesmo Regulamento, o eventual infractor também pode estar sujeito à sanção acessória de impedimento 
de exercício de qualquer actividade laboral na RAEM por um período de dois anos. 

Os eventuais infractores acima mencionados poderão, dentro das horas de expediente, levantar a 
respectiva nota de acusação no Departamento de Inspecção do Trabalho, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado nos 221-279, Edifício “Advance Plaza”, 1° andar, Macau, sendo-lhes também facultada a consulta dos 
respectivos processos, mediante requerimento escrito. Findo o prazo acima referido, a falta de apresentação da 
defesa escrita é considerada como tendo sido efectuada, de facto, a audiência do eventual infractor. 

Departamento de Inspecção do Trabalho, ao 22 de Outubro de 2021. 

A Chefe do D.I.T.,
 Lei Sio Peng 

PUB
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Grande Prémio de Macau 
só terá pilotos da China 
A 68.ª edição do Grande Prémio de Macau só vai contar com pilotos provenientes de Macau, 
da China continental ou de Hong Kong, devido às medidas do território que permanece 
praticamente isolado na política de zero casos de covid-19, foi ontem anunciado. A competição 
está agendada para os dias 19, 20 e 21 do próximo mês.

Benfica 
reapossou-se 
da liderança, 
mas sofreu 
mais do que 
esperava

I LIGA

O Benfica reapossou-se da liderança 
da I Liga portuguesa de futebol, pro-
visoriamente perdida na véspera, mas 
sofreu mais do que seria de esperar, 
com o golo solitário em Vizela a só 
chegar aos 90+8 minutos.
O golo de Rafa, a passe de Pizzi, 
quando a claque ‘encarnada’ já deses-
perava, interrompe uma sequência me-
nos boa, com a primeira derrota para 
o campeonato, frente ao Portimonense 
(1-0), e a goleada sofrida na quarta-
-feira, perante o Bayern de Munique 
(4-0), para a Liga dos Campeões, e 
permite regressar ao topo da tabela, 
tendo passado a somar 24 pontos, 
mais um do que FC Porto e Sporting, 
que triunfaram no sábado, nesta nona 
jornada. Quanto ao Vizela, após cinco 
empates consecutivos, o somou o séti-
mo encontro sem vencer, mantendo-se 
na 12.ª posição, com oito pontos.
A fechar o dia, o Estoril Praia, que vem 
da II Liga, confirmou o estatuto de 
equipa surpresa deste campeonato e 
firmou-se no quarto lugar - logo atrás 
dos três grandes - depois de vencer na 
casa do Portimonense, por 2-0. André 
Franco (59) e Bruno Lourenço (72) 
marcaram os golos dos ‘canarinhos’, 
que já não ganhavam há três rondas.
Com cinco golos até ao momento, 
André Franco é o melhor goleador por-
tuguês no campeonato. O Estoril Praia 
soma agora 18 pontos, mais quatro do 
que o Portimonense, que, na segunda-
-feira, pode perder o quinto lugar para 
o Sporting de Braga, que visita o Gil 
Vicente.
Mais cedo, Paços de Ferreira e Arouca 
empataram sem golos, prolongando 
ambos o mau momento - estão sem 
ganhar há cinco e seis jogos, respecti-
vamente.
Os pacenses, que jogaram desde os 
55 minutos em inferioridade numérica, 
devido à expulsão de Nuno Santos, 
devem o nulo à grande exibição do 
guarda-redes André Ferreira. O Paços 
de Ferreira ocupa o nono lugar com 
10 pontos, enquanto o Arouca é 16.º 
classificado, em zona do ‘play-off’ de 
manutenção, com seis pontos.

À 
margem da conferên-
cia de imprensa de 
apresentação da pro-
va, que costuma ser 

internacional, o presidente do 
Instituto do Desporto (ID), Pun 
Weng Kun, avançou que serão 
mais de 100 pilotos provenientes 
da China continental, Hong Kong 
e Macau que participarão nas seis 
corridas entre os dias 19 e 21 de 
Novembro.
Pun Weng Kun disse ainda que 
alguns pilotos estrangeiros até 
queriam participar no Grande 
Prémio de Macau, mesmo tendo 
de fazer pelo menos 21 dias de 
quarentena fechados num quarto 
de hotel. Contudo, as autoridades 
não aconselharam a sua vinda. 
“Para o ano”, frisou Pun Weng 
Kun.

Macau é um dos únicos territórios 
no mundo que continua a apostar 
numa política de casos zero. Des-
de o início da pandemia, o ter-
ritório registou apenas 77 casos 
da doença. A entrada em Macau, 
de fora da China continental, só 
não está vedada a residentes, e, 
mesmo esses, têm de fazer pelo 
menos 21 dias de quarentena 
obrigatória dentro de um quarto 
de hotel, mesmo que estejam va-
cinados e apresentem teste com 
resultado negativo. Além disso, 
os residentes de Macau que te-
nham tido Covid-19 e preten-
dam regressar ao território só o 
podem fazer dois meses depois 
da manifestação da doença ou do 
primeiro teste positivo.
Ainda à margem da conferencia 
de imprensa o presidente do ID 

revelou ainda que o orçamento da 
prova para este ano será de 170 
milhões de patacas, com a ajuda 
do patrocínio das seis operadoras 
de jogo de casino em Macau.
O programa de três dias, que per-
mite a presença de público nas 
bancadas, conta com seis cor-
ridas: Grande Prémio de Macau 
Fórmula 4, Taça GT Macau, Cor-
rida da Guia Macau, Taça de Car-
ros de Turismo de Macau, Taça 
GT Grande Baía e Taça Porsche 
Carrera.
Citado pela TDM – Rádio Ma-
cau, Pun Weng Kun afirmou: ““O 
facto de o Grande Prémio poder 
ser realizado como programado 
transmite uma clara mensagem 
de que Macau é uma cidade vi-
brante e segura, capaz de organi-
zar um grande evento automobi-

lístico que, por sua vez, ajudará as 
indústrias do turismo, hotelaria e 
restauração. Ao mesmo tempo, 
os efeitos positivos associados 
promovem o desenvolvimento de 
vários sectores e aceleram o rit-
mo da recuperação económica”.
Os bilhetes estarão à venda a par-
tir de hoje e o preço mantém-se 
inalterado: para o dia 19 de No-
vembro o preço é de 50 patacas, 
e para os dias 20 e 21 varia entre 
400 e 1.000 patacas, dependendo 
das bancadas. Considerando que 
a situação económica continua 
a ser afectada pela epidemia, o 
valor dos bilhetes nesta edição 
terá um desconto especial, espe-
rando-se que os cidadãos e os tu-
ristas possam assistir às provas 
com os preços mais favoráveis, 
indicou a comissão organizadora.

SPORTING NO PÓDIO DOS 
MELHORES CLUBES FORMADORES 
DE FUTEBOLISTAS DA EUROPA

O Sporting é o terceiro da lista dos melhores 
clubes formadores da Europa, ontem divulgada 
pelo Observatório do Futebol, e encabeçada pe-
los holandeses do Ajax, tendo em conta 31 ligas 
do ‘Velho Continente’. O Benfica surge no oitavo 
posto e o FC Porto está na 16.ª posição deste 
‘ranking’ em que os ucranianos do Shakhtar Do-
netsk são o segundo clube mais destacado. O Ajax 
tem 81 jogadores colocados nos diversos cam-
peonatos europeus, face aos 75 do Shakthar e 
70 dos ‘leões’, ao passo que o Benfica ‘fabricou’ 

60 craques e os ‘dragões’ 45. Na análise às cinco 
ligas mais importantes (Inglaterra, Espanha, Itália, 
Alemanha e França), a hierarquia é dominada pelos 
espanhóis Real Madrid e do FC Barcelona, ambos 
com 42 atletas das suas ‘canteras’. O Sporting 
encontra-se na 14.ª posição (21 formandos), en-
quanto ‘encarnados’ e FC Porto estão bem abaixo 
na tabela, com escassos 12 e sete jogadores colo-
cados, respetivamente. O clube de Alvalade, cujo 
centro de treinos e formação está localizado perto 
de Alcochete, é o segundo melhor, atrás do Ajax, 
tendo em consideração todas as outras Ligas que 
não as cinco principais. O critério deste ‘ranking’ é 
elaborado com base em atletas que representaram 
os respectivos clubes, pelo menos, três anos entre 
os 15 e 21 anos de idade.

CARMELO ANTHONY TORNA-SE 
O NONO MELHOR MARCADOR 
DE SEMPRE DA NBA

O extremo Carmelo Anthony subiu no domin-
go ao nono lugar da lista de melhores mar-
cadores de sempre da fase regular da Liga 
norte-americana de basquetebol (NBA), no 
triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os Mem-
phis Grizzlies. Decisivo na primeira vitória dos 
Lakers nesta temporada, com 28 pontos, An-
thony passou a somar 27.423 pontos na car-
reira, ultrapassando Moses Malone (27.409). 
O conjunto californiano venceu os Grizzlies, 
por 121-118, com Anthony Davis a marcar 22 

pontos e LeBron James 19, com Ja Morant a 
ser o melhor marcador do encontro, com 40, 
embora tenha falhado, a 2,5 segundos do final, 
um lançamento livre que dava o empate ao 
conjunto de Memphis. Os Lakers estrearam-se 
a vencer esta temporada, após duas derrotas, 
enquanto o Grizzlies perderam pela primeira 
vez ao terceiro encontro. Cem por cento vito-
rioso continuam os Golden State Warriors, que 
derrotaram os Sacramento Kings (119-107), que 
voltaram a não ter o português Neemias Queta 
entre as opções para a partida. Stephen Curry 
tornou-se o primeiro jogador dos Warriors a 
chegar às 5.000 assistências, num encontro 
em que marcou 27 pontos, fez 10 assistências 
e conseguiu sete ressaltos.
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PAVILHÃO DA CIDADE CRIATIVA 
COM QUATRO LOCAIS DE EXPOSIÇÃO
A edição deste ano da Bienal Internacional de Arte de Macau (Arte Macau) 
apresenta pela primeira vez o Pavilhão da Cidade Criativa, que reúne quatro 
cidades criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), 
nomeadamente a cidade 
da gastronomia, Macau, 
a cidade da literatura, 
Nanjing, a cidade do 
design, Wuhan, e a cidade 
da arte dos media, Linz, 
apresentando quatro 
exposições temáticas e 
pondo em destaque as 
suas essências culturais 
únicas. Sob a curadoria de 
Yao Feng, poeta, tradutor 
e curador de Macau, quatro 
exposições temáticas serão 
realizadas no Centro de 
Arte Contemporânea de 
Macau – Oficinas Navais 
N.º 1, na Galeria Tap 
Seac e nas Vivendas de 
Mong-Há n.º 63-71 e n.º 
55-61, respectivamente.  O 
Pavilhão da Cidade Criativa 
ficará patente até ao dia 24 
de Outubro.

SALÃO DE OUTONO 
MOSTRA 78 PEÇAS 
DE ARTISTAS LOCAIS
O Salão de Outono, da Art For All 
Society (AFA), vai mostrar as obras 
de 78 obras de artistas de Macau. A 
exposição está patente na Fundação 
Oriente até ao dia 28 de Novembro. 
Segundo a curadora da exposição, 
Alice Kok, o objectivo deste ano foi 
diversificar o portefólio do Salão 
de Outono e mostrar arte mais 
conceptual e menos comercializável. 
Entre os artistas expostos, estão 
Alexandre Marreiros, Fan Sai Cheong, 
Francisco Ricarte, Kit Lee, Luna 
Cheong, Sit Ka Kit, Un Sio San, Yung 
Lai Jing e a própria Alice Kok, por 
exemplo.

IEONG MAN 
PAN EXPÕE 
NO TAIPA 
VILLAGE ART 
SPACE
O fotógrafo local Ieong 
Man Pan aborda o 
tema da morte e do 
renascimento, numa 
colecção contemplativa 
com foco em momentos 
transitórios da vida. 
Intitulada “Morte e 
Renascimento - Novas 
Obras Fotográficas 
de Ieong Man Pan”, 
a mostra revela uma 
colecção fotográfica 
contemplativa com 
foco em momentos 
transitórios pouco 
notados. A exposição 
está patente até 31 de 
Outubro.

ARTE LOCAL ENGLOBADA 
EM VÁRIAS VERTENTES
A exposição de trabalhos seleccionados de artistas locais 
no âmbito da Bienal Internacional de Arte de Macau 
2021 (Arte Macau) está patente no Antigo Estábulo 
Municipal de Gado Bovino, apresentando um total de 12 
peças/conjuntos de trabalhos artísticos seleccionados, 
que abrangem pinturas, instalações tridimensionais, 
esculturas e fotografias, entre outras áreas artísticas. 
Os artistas dos trabalhos seleccionados dedicam-se, 
através da exploração de diferentes conceitos inovadores 
nas respectivas linguagens formais, a transformar os 
seus temas ideológicos em representações artísticas 
expressivas, demonstrando uma compreensão dos 
artistas locais relativamente aos momentos históricos 
do mundo. A exposição estará patente até 24 de 
Outubro, 10h às 19h, todos os dias.

CARNEIRO
Carta do Dia: O Mágico, que 
significa Habilidade.
Amor: A indecisão poderá 
prejudicá-la. Seja mais firme 
e alcance a estabilidade.
Saúde: A saúde está em alta. 
Continue a ter cuidado com 
a alimentação. Está no bom 
caminho.
Dinheiro: Com habilidade 
peça um aumento. Quem não 
arrisca não petisca!
Números da Sorte: 2, 7, 9, 
13, 35, 47

TOURO
Carta do Dia: 10 de Espadas, 
que significa Dor, Depressão, 
Escuridão.
Amor: Mostre à sua família o 
quanto é importante para si. 
Fortaleça os laços. 
Saúde: O seu sistema nervo-
so anda alterado. Tente andar 
mais calmo.
Dinheiro: Período instável. 
Feche os cordões à bolsa.
Números da Sorte: 8, 14, 15, 
25, 38, 47

GÉMEOS
Carta do Dia: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversi-
dade.
Amor: Viva a paixão sem 
medos. 
Saúde: Se sofre de insónias 
tome um chá de valeriana 30 
minutos antes de deitar-se.
Dinheiro: Um colega pode 
fazer-lhe um comentário pou-
co simpático. Terá força para 
enfrentá-lo.
Números da Sorte: 1, 10, 14, 
23, 29, 45

CARANGUEJO
Carta do Dia: A Estrela, que 
significa Proteção, Luz.
Amor: Com amor dê uma 
nova luz à sua relação. Com-
bata a monotonia.
Saúde: Em jejum, tome água 
com sumo de limão. Desinto-
xique o organismo.
Dinheiro: Período favorável a 
investimentos. Está protegida! 
Números da Sorte: 1, 7, 10, 
23, 29, 45

LEÃO
Carta do Dia: 6 de Espadas, 
que significa Viagem Ines-
perada.  
Amor: Um familiar que está 
longe poderá visitá-lo. Viverá 
momentos felizes.
Saúde: Habitue-se a comer 
uma salada antes do prato 
principal. Vigie o peso.
Dinheiro: Fique alerta e não 
permita que o culpem por 
algo que não fez. 
Números da Sorte: 8, 14, 17, 
28, 31, 45 

VIRGEM
Carta do Dia: 8 de Paus, que 
significa Rapidez.
Amor: Passe mais tempo com 
o seu par. A relação amorosa 
sairá a ganhar. 
Saúde: Tome vitaminas para 
fortalecer o cérebro.
Dinheiro: Possíveis ideias que 
lhe darão muito lucro. 
Números da Sorte: 1, 9, 10, 
15, 29, 34

BALANÇA  
Carta do Dia: 9 de Ouros, 
que significa Prudência.
Amor: Aconselha-se prudên-
cia antes de assumir um novo 
compromisso.
Saúde: Melhore as digestões 
tomando um chá de menta 
após as refeições.
Dinheiro: Contenha-se nas 
despesas. 
Números da Sorte: 1, 17, 25, 
34, 39, 42

ESCORPIÃO
Carta do Dia: A Morte, que 
significa Renovação.
Amor: Poderá romper com o 
passado. Uma nova vida es-
pera por si.
Saúde: Trate dores nas ar-
ticulações bebendo chá de 
alecrim. 
Dinheiro: Pode receber uma 
crítica. Se tem a consciência 
tranquila não se incomode.
Números da Sorte: 3, 8, 30, 
39, 45, 49 

SAGITÁRIO
Carta do Dia: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de 
Vida.
Amor: Aprenda a perdoar-
-se a si próprio. Ninguém é 
perfeito.
Saúde: Marque exames de 
rotina. Vigie a saúde.
Dinheiro: Aposte em novas 
ideias. Força! Imite a formiga 
e viverá sem fadiga.
Números da Sorte: 17, 26, 
32, 39, 45, 47

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso.
Amor: A família pode andar a 
exigir muito de si. Aprenda a 
dizer não. 
Saúde: Um longo passeio ao 
ar livre pode ajudá-lo a recu-
perar o ânimo.
Dinheiro: Evite o colapso 
profissional investindo em 
novos projetos. 
Números da Sorte: 6, 9, 14, 
25, 29, 31

AQUÁRIO
Carta do Dia: A Imperatriz, 
que significa Realização.
Amor: Marque um jantar com 
os seus amigos. Mostre-lhes 
o seu carinho.
Saúde: Cuidado com os es-
forços. Evite carregar muitos 
pesos.
Dinheiro: Pode avançar com 
um novo negócio. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 
35, 45, 49

PEIXES
Carta do Dia: A Roda da 
Fortuna, que significa Sorte 
em Movimento.
Amor: Pode apaixonar-se por 
quem menos espera.
Saúde: Coma amêndoas. São 
ricas em vitamina E e dimi-
nuem a fadiga. 
Dinheiro: Possível aumento 
de ordenado.
Números da Sorte: 1, 8, 10, 
24, 35, 43
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As Crónicas
António Lobo Antunes
Dom Quixote, 2021

As crónicas reunidas no presente 
volume resultam de uma selecção 
feita a partir de mais de quatrocentos 
textos publicados pelas Publicações 
Dom Quixote em cinco volumes 
independentes entre 1998 e 2013. 
Inclui também uma seleção de 
crónicas inéditas em livro.
Numa escrita mais intimista do que 
a dos seus romances, as crónicas 
de António Lobo Antunes abordam 
uma vastíssima panóplia de temas 
que incluem não só a infância, a 
família, as mulheres, os amigos, os 
amores e os desamores, a vida e a 
morte, mas também relatos sobre 
pessoas anónimas encontradas 
ocasionalmente, apontamentos 
de viagem ou sobre pequenos 
restaurantes de bairro e, como não 
podia faltar, algumas notas sobre a 
escrita e os livros.
Com esta selecção de quase duas 
centenas de textos, pretendeu-se 
oferecer ao leitor uma amostra 
realmente abrangente da 
versatilidade e do talento de António 
Lobo Antunes como cronista.

Está a Fazer-se 
Cada Vez Mais Tarde
Antonio Tabucchi
Dom Quixote, 2021

Com este romance epistolar - “uma 
pequena comédia humana de bolso” 
na definição irónica do autor - 
Tabucchi renova uma ilustre tradição 
narrativa, embora rompendo os seus 
códigos e subvertendo o género.
Ora com ternura, ora com 
sensualidade, nostalgia, remorso, 
paixão, rancor, raiva ou delírio, 
dezassete personagens masculinas 
através de dezassete cartas a outras 
tantas figuras femininas, tecem os 
fios de uma insólita trama narrativa 
feita de círculos concêntricos que 
parecem alargar-se para o nada, 
pobres vozes monologantes ávidas de 
uma resposta que não chegará nunca.
A essas cartas responde por fim, 
recolhendo as diversas vivências num 
romance epistolar polifónico, uma 
voz feminina distante e implacável, 
e ao mesmo tempo a transbordar 
de compaixão. O conjunto é um 
extraordinário percurso por entre as 
paixões humanas, onde o amor é um 
ilusório ponto central, na realidade 
ponto de fuga que conduz às regiões 
mais obscuras da alma.

ÓCIO

Canal Macau

13:00 - TDM News 
(Repetição)

13:30 - Telejornal RTPi 
(Diferido)

15:00 - Ouro Verde Sr.1
15:50 - Histórias Para 

Sonhar: A Circum-
Navegação de Fernão 
de Magalhães

16:00 - Bing
16:30 - Vida Selvagem no 

Jardim Zoológico de 
San Diego

17:00 - Network Negócios 
Sr.2

18:00 - Flor do Caribe 
(Repetição)

18:55 - TDM Desporto 
(Repetição)

19:30 - A Impostora
20:30 - Telejornal
21:15 - Primeira Pessoa
21:50 - 10 Coisas que 

Nunca Soube
22:20 - Flor do Caribe
23:15 - TDM News
23:50 - Realizadores - Fim
00:40 - Telejornal 

(Repetição)
01:20 - RTPI Directo
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HBO

TDM Desporto

07:00- Sport News
07:15- Wonderful Olympic 1
08:20- Wonderful Olympic 2
08:30- Wonderful Olympic 3
09:10- Wonderful Olympic 4
10:35- Wonderful Olympic 5
11:10- Wonderful Olympic 6
11:35- FIFA Futsal World Cup 

Lithuania 2021TM : Solomon 
Islands vs Portugal (Repeat)

13:05- Wimbledon Championships 
2021 (edited version ) : 
Women’s Single - Quarter Final

14:15- European Qualifiers to 
FIFA World Cup 2022TM 
: Netherlands vs Gibraltar 
(Repeat)

16:15- Sports Weekly Highlight
16:25- 2020 Supercars Highlights
18:15- European Qualifiers to FIFA 

World Cup 2022TM : England 
vs Hungary (Repeat)

20:15- Global Sports
20:55- Sport News
21:00- EFL 2021/2022 : West 

Bromwich Albion vs Birmingham 
City (Taped)

22:50- Sport News
23:00- EFL 2021/2022 : Fulham vs 

QPR (Taped)

TDM Entretenimento

07:30- Ordinary Women In Zhengyang Gate
09:15- Larva Season 3
09:40- Sing For Your Dream
11:00- Our People, Our Life
11:20- Made in Macau
11:30- The Lady in Dignity (Repeat)
12:20- China Revealed
12:30- Trendy Spaces & Lifestyles
13:30- FuXingLuShang
14:00- Repeat of Good Morning Macau
14:30I- t’s My Life
15:20- Made in Macau
15:30- Singing China
16:00- The Variety Gala (Repeat)
16:55- China Revealed
17:15- Authentic China
17:35- Potret
18:00- Art and Life
18:50- China Revealed
19:00- Super Ideas
19:40- Small World Big Stories
19:50- Made in Macau
20:00- Island Medics Season 1
20:50- Authentic China
21:00- The Awakeing Age
21:50- China Revealed
22:00- World’s Most Unexplained (Season 1)
22:30- Dreamcatchers (Season 1)
23:00- Salute to Good Old Melodies (Repeat)
00:01- Dance World (Repeat)
00:30- Singing China (Repeat)

23H40 - THE MAGNIFICENT SEVEN
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DICJ DIZ QUE CONTROLO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SERVE 
PARA ASSEGURAR A DIVERSIFICAÇÃO 
ECONÓMICA

No documento de consulta pública sobre a alteração à 
lei do jogo, o Governo propõe a definição de critérios 
que regulem a distribuição de dividendos das operadoras 
aos accionistas. A Direcção de Inspecção e Coordenação 
de Jogos (DICJ) defendeu ontem que a medida servi-
rá para assegurar que as operadoras contribuem para 
a diversificação da economia local. Segundo o portal 
Macau News Agency, na sessão de consulta pública 
realizada ontem os responsáveis da DICJ sublinharam 
que a distribuição de dividendos destina-se “a garantir 
que os operadores podem utilizar os seus lucros para 
promover a diversificação económica de Macau”.

AUTORIZADO CURSO DE LÍNGUA, 
LITERATURA E CULTURA CHINESA NA 
UNIVERSIDADE DE CABO VERDE

A Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES) ca-
bo-verdiano autorizou a Universidade de Cabo Verde 
(Uni-CV) a ministrar a primeira licenciatura em Língua, 
Literatura e Cultura Chinesa, conforme despacho publi-
cado ontem. No despacho, com data de 21 de Outubro, 
a ARES “reconhece estarem reunidas as condições para 
o registo e funcionamento” do ciclo de estudos, de cinco 
anos (6.620 horas), da licenciatura em Línguas, Litera-
turas e Culturas – Estudos Chineses. O curso funcionará 
“a partir do ano académico 2021/2022”, já iniciado, e 
será ministrado na Faculdade de Ciências Sociais, Hu-
manas e Artes (FCSHA), na cidade da Praia, já no novo 
campus da Uni-CV, precisamente construído e financiado 
em 5.600 milhões de escudos (50,7 milhões de euros) 
pela China, que o entregou ao Governo cabo-verdiano 
em Julho passado. Naquela cerimónia, realizada em 23 
de julho, o embaixador da China na Praia, Du Xiaocong, 
referiu que este novo campus, construído ao longo de 
quatro anos, é o “maior projecto” financiado por Pequim 
em Cabo Verde, com capacidade para mais de 5.000 
alunos e professores. O diplomata anunciou que o cam-
pus da universidade estatal cabo-verdiana vai receber 
também o Instituto Confúcio – que já está instalado 
em Cabo Verde desde 2015 e que promove a extensão 
universitária, através da língua e da cultura da China – 
e “albergar” desta forma um curso de língua chinesa. 
Du Xiaocong afirmou na altura tratar-se de “um grande 
progresso no ensino da língua chinesa em Cabo Verde”.

XI JINPING DEFENDE “COEXISTÊNCIA 
PACIFICA” NO ANIVERSÁRIO DA 
ADESÃO À ONU

O Presidente chinês insistiu ontem na “coexistência pa-
cífica” e defendeu que “ninguém deve ditar a ordem 
internacional”, numa crítica velada aos Estados Unidos, 
no discurso que assinalou o 50.º aniversário desde que 
o país aderiu à ONU. “As regras internacionais devem ser 
desenvolvidas em conjunto pelos 193 membros da ONU. 
Nenhum poder ou bloco deve ditar a ordem internacio-
nal”, apontou Xi Jinping, citado pela agência noticiosa 
oficial Xinhua. O líder chinês acrescentou que o que o 
mundo precisa é de “mais cooperação regional e me-
canismos multilaterais mais eficazes” para enfrentar os 
“desafios existentes”, entre os quais citou o terrorismo, 
as alterações climáticas e a cibersegurança. Ele também 
afirmou que a “China vai continuar comprometida com a 
paz” e que “respeitará a autoridade” das Nações Unidas.

HO IAT SENG OUVE 
REPRESENTANTES 
DE MACAU À 
ASSEMBLEIA 
POPULAR 
NACIONAL PARA 
PREPARAR AS LAG

O Chefe do Executivo encon-
trou-se ontem com os 12 repre-
sentantes de Macau à Assem-
bleia Popular Nacional (APN) 
para auscultar as suas opiniões 
e sugestões no âmbito da ela-
boração das Linhas de Acção 
Governativa (LAG) para o ano 
de 2022. 
Segundo um comunicado di-
vulgado pelo Governo, Lao 
Ngai Leong começou por falar 
da zona de cooperação Macau-
-Guangdong em Hengqin, su-
gerindo que o Governo eforce a 
cooperação com o governo de 
Guangdong e participe profun-
damente no estudo e na ela-
boração das propostas das leis, 
para que as mesmas sejam mais 
adequadas ao desenvolvimen-
to, elabore um plano relativo à 
passagem fronteiriça do Posto 
Fronteiriço de Hengqin no caso 
de uma situação epidémica ins-
tável em Macau e aperfeiçoe o 
mecanismo de trabalho da parte 

LUCRO DO HSBC 
MAIS QUE TRIPLICA 
ATÉ SETEMBRO 
PARA 10.819 MILHÕES 
DE DÓLARES

O banco HSBC revelou ontem que 
o lucro mais que triplicou até Se-
tembro, para 10.819 milhões de 
dólares e anunciou a recompra 
de 2.000 milhões de dólares de 
acções próprias. Apesar de o lucro 
ter crescido 223% até Setembro, 
para 10.819 milhões de dólares, as 
receitas do grupo financeiro caí-
ram 2,9% para 37.563 milhões de 
dólares, salientou o banco num 
comunicado enviado à bolsa de 
Hong Kong.
O banco atribuiu a queda das 
receitas à redução nas taxas de 
juros e à quebra das receitas nos 
negócios de mercado e valores, se 
bem que destaca que conseguiu 
contrabalançar com os negócios 
noutros sectores, nomeadamente 
nos seguros de vida.
O presidente executivo do HSBC, 
Noel Quinn, afirmou, entretanto, 
que a estratégia da empresa “con-
tinua no caminho certo”. Numa 
videoconferência com analistas, 
Quinn realçou que o banco “está 
satisfeito” com os “bons resulta-
dos” em todas as regiões em que 
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de Macau na Comissão Executi-
va. Lao Ngai Leong propôs tam-
bém a identificação através dos 
dados biométricos na passagem 
fronteiriça.
Kou Hoi In propôs que, para mi-
nimizar o impacto da pandemia, 
o Executivo incentive a procura 
interna, optimize o ambiente 
de negócios e aumente a con-
fiança das PME para que haja 
recuperação económica. O pre-
sidente da Assembleia Legislati-
va sugeriu também uma maior 
promoção turística de Macau 

no interior da China. Chui Sai 
Peng considerou necessário re-
forçar as instalações auxiliares 
das infra-estruturas turísticas e 
promover a recuperação econó-
mica de Macau.
Ng Siu Lai, Ho Sut Heng, Lok 
Po, Paula Ling, Si Ka Lon, Iong 
Weng Ian, Sio Chi Wai, Lai Sai 
Kei, e Kevin Ho abordaram te-
mas que desde os serviços so-
ciais, infra-estruturas comple-
mentares de transporte, fluxo 
de capital e articulação dos 
regimes de tributação na Zona 

de Cooperação Aprofundada, 
melhoraria do trabalho de pre-
venção e controlo da pandemia, 
elevar a eficiência administrati-
va, legislativa e o nível de go-
vernação, reforçar a construção 
do governo digital e apoio ao 
sector cultural, por exemplo.
Ho Iat Seng garantiu que o Go-
verno irá analisar e estudar as 
sugestões dos representantes de 
Macau na APN, servindo de re-
ferência aquando da elaboração 
das LAG para o próximo ano das 
diferentes áreas. 

opera, adiantando que a recom-
pra de acções, no valor de 2.000 
milhões de dólares, começará “em 
breve”.
“Embora sejamos cautelosos devi-
do à envolvente de risco externo, 
acreditamos que o mínimo (re-
ferindo-se ao lucro) dos últimos 
trimestres terá ficado para trás”, 
disse o gestor, numa alusão ao 
impacto que a pandemia teve nos 
negócios.
Estes resultados do banco mar-
cam uma “forte melhoria” face 

à sua situação no ano passado, 
quando o lucro caiu devido à de-
saceleração do comércio mundial 
e ao impacto dos bloqueios para 
responder à pandemia da co-
vid-19, lê-se no comunicado.
Em termos de solvabilidade, o 
rácio Tier 1 – que corresponde 
aos fundos próprios de base, isto 
é, ao capital social e às reservas 
acumuladas (soma dos lucros não 
distribuídos), situou-se em 15,9%, 
mais 0,3 pontos percentuais que 
em junho, devido à redução dos 

ativos ponderados pelo risco.
Entretanto, no terceiro trimes-
tre, o lucro do HSBC aumentou 
160,7% na comparação com igual 
período do ano passado, enquan-
to as receitas subiram 0,7% em 
termos homólogos.
Quanto aos dividendos, o banco já 
antecipou que não os pagará de 
forma trimestral durante este ano 
e vai decidir se voltará a fazê-lo 
antes de apresentar os resultados 
deste ano fiscal, em fevereiro do 
próximo ano.




