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Autoridades vão passar 
a distinguir assintomáticos 
de casos confirmados
Na conferência de imprensa de ontem, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo 
de Coronavírus anunciou que vai passar a adoptar um novo sistema de classificação de casos, que 
vai distinguir os assintomáticos dos confirmados. As autoridades admitiram que a nova variante 
Ómicron está a preocupar, mas indicaram que não vão, para já, implementar mais restrições de 
entrada em Macau. A taxa de vacinação está agora nos 71% e as autoridades voltaram a apelar à 
vacinação. •P. 4

Junkets preocupados com o futuro da indústria do jogo
•P. 5
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Serviços de Saúde adoptam sistema de classificação 
que distingue assintomáticos de casos confirmados

único caminho para combater 
a doença, instou os residentes 
a tomarem medidas preventi-
vas ao viajar para o exterior e 
prestarem atenção ao desen-
volvimento da pandemia nos 
locais onde se encontram.

Outra novidade anuncia-
da ontem prendeu-se com o 
código QR da nova aplicação 
móvel de rastreamento e cria-
ção de código de saúde anun-
ciada pelo Governo no início 
de Novembro. “O código QR 
de registo de itinerário está 
estendido a todos os serviços 
públicos desde 1 de Dezem-
bro. Apelamos para que todos 
os cidadãos descarreguem a 
aplicação e utilizem”, disse 
Leong Iek Hou.

Dados relativos ao dia de 
ontem mostram que foram 
administradas até ao momen-
to 924.015 doses de vacinas 
contra a Covid-19. 485.074 
pessoas foram inoculadas, 
sendo que a primeira dose 
já foi administrada a 46.447 
indivíduos e 426.881 pessoas 
estão totalmente imunizadas, 
com duas doses. 11.746 pes-
soas já foram vacinadas com 
a terceira dose. A percenta-
gem da população vacinada 
com, pelo menos, uma dose 
da vacina, é de 71,01%. Nas 
últimas 24h, ocorreram nove 
notificações de eventos ad-
versos (nove eventos adver-
sos ligeiros e nenhum grave, 
tendo sido oito casos relacio-
nados com a vacina inactivada 
da chinesa Sinopharm e um 
caso da vacina mRNA da ger-
mânica BioNTech). Desde o 
início do programa de vacina-
ção em Macau que ocorreram 
3.859 notificações de eventos 
adversos, tendo sido a sua 
maioria (3.849) considerados 
adversos ligeiros e apenas 10 
graves.

SOCIEDADE

O 
Centro de 
C o o r d e -
nação de 
Contingên-
cia do Novo 

Tipo de Coronavírus anunciou 
ontem, na sua conferência 
semanal sobre a pandemia de 
Covid-19, que as autoridades 
sanitárias locais vão passar a 
distinguir assintomáticos de 
casos confirmados no siste-
ma de classificação de pes-
soas infectadas com SARS-
-CoV-2.

A medida passou a vigorar 
desde ontem com a adopção 
da classificação e definição de 
casos da Covid-19 estipula-
das e formuladas pelo Grupo 
Integrado de Mecanismo de 
Prevenção e Controlo Con-
juntos do Conselho de Estado. 
A ideia, explicou Leong Iek 
Hou, passa por tratar esta-
tisticamente os casos de for-
ma separada. “Esta medida 
serve para termos uma maior 
conectividade entre as esta-
tísticas de Macau e da China 
continental”, afirmou, aos 
jornalistas, a coordenadora do 
Núcleo de Prevenção e Vigi-
lância da Doença.

Para os Serviços de Saúde, 
a definição de infecção assin-
tomática passa a ser aplica-
da a pessoas infectadas com 
resultado positivo no teste 
de ácido nucleico, mas sem 
manifestações clínicas re-
levantes, como febre, tosse 
seca, fadiga, dores de gar-
ganta, diminuição do olfacto 

e/ou paladar, diarreia, entre 
outros sintomas e sem sinais 
auto percepcionados ou clini-
camente identificáveis, bem 
como sem características 
imagiológicas da pneumonia 
na imagem de tomografia 
computadorizada.

Já a definição de casos 
confirmados é aplicada a pes-
soas com resultado positivo 
no teste de ácido nucleico 
ou indivíduos não vacinados 
contra a doença positivos para 
os anticorpos IgM e IgG es-
pecíficos, bem como pessoas 
que manifestem questões 
clínicas relevantes, como fe-
bre, tosse seca, fadiga, dores 
de garganta, diminuição do 
olfacto e/ou paladar, diarreia, 
entre outros sintomas e com 
auto percepção de sinais ou 
clinicamente identificáveis 
ou com características ima-
giológicas da pneumonia em 
imagem de tomografia com-
putadorizada.

RESTRIÇÕES INALTERADAS

Leong Iek Hou mostrou-se 
preocupada com a nova va-
riante que surgiu na África do 
Sul e já se começa a espalhar 
um pouco por todo o mun-
do, com especial incidência 
na Europa. Contudo, referiu 
a médica, ainda é cedo para 
criar mais restrições para 
além daquelas que já existem 
e que inclui a proibição de 
entrada no território a todos 
aqueles que tenham estado 

na África do Sul, Botswana, 
Zimbabué, Namíbia, Lesoto, 
Suazilândia, Moçambique e 
Malawi nos últimos 21 dias. 
“Atribuímos Grande atenção 
a esta variante. Até à presente 
data, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) não a classi-
ficou quanto ao seu nível de 
transmissibilidade, em com-
paração com as outras va-
riantes como a Delta, mas a 
situação, de momento, man-
tém-se inalterada e sem mu-
danças nas políticas”.

Questionada sobre se a 
Europa, e em particular Por-
tugal, poderiam passar a ter 
uma atenção especial por par-
te de Macau no que concerne 
a restrições, Leong Iek Hou 
negou qualquer intenção de 
mudar as políticas, para já. 
“Apelamos para que as pes-
soas estejam atentas ao que 
se passa no mundo e ao de-
senvolvimento da Covid-19. 
O que acontecer lá fora terá, 
naturalmente, repercussão 
aqui”, admitiu a responsável.

No entanto, afirmou a 
médica, “há boas notícias”. 
“A OMS deixou claro que os 
testes PCR existentes conse-
guem ser úteis perante a nova 
variante”, sendo que, ao mes-
mo tempo, o teste genético 
também é competente.

A coordenadora do Núcleo 
de Prevenção e Vigilância da 
Doença relembrou ainda que 
“os não residentes continuam 
sujeitos a diversas restrições e 
análises” e que “os residen-

Em conformidade 
com os parâmetros do 
país, as autoridades 
sanitárias locais 
consideram que é 
mais proveitoso que, 
estatisticamente, 
ambas as situações 
sejam tratadas 
e anunciadas de 
forma separada. 
A nova variante 
Ómicron preocupa 
as autoridades, mas, 
para já, todas as 
restrições relacionadas 
directamente com 
a variante apenas 
se reflectem e são 
aplicadas a viajantes 
que tenham estado, 
nos últimos 21 dias, 
nos oito países 
africanos anunciados 
anteriormente: África 
do Sul, Botswana, 
Zimbabué, Namíbia, 
Lesoto, Suazilândia, 
Moçambique e Malawi. 

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Leong Iek Hou

QUATRO ROBÔS FORAM COLOCADOS 
NO HOTEL TREASURE

A partir da quarta-feira passada, todas as chegadas de 

regiões de alto risco ficam hospedadas no hotel Treasure 

por 21 dias. Quem chega deixou de poder escolher um 

hotel por conta própria, sendo obrigado a pagar 600 

patacas por noite para ficar no hotel designado, caso 

não seja a primeira vez que fica de observação médica à 

chegada no território. Dois dos quatro robôs serão usados 

para verificar a temperatura dos hóspedes, enquanto 

dois distribuirão suprimentos nos quartos. A Direcção de 

Serviços de Turismo (DST) relembrou que a nova medida 

visa minimizar o risco de os trabalhadores do hotel 

serem expostos a indivíduos que estão em quarentena. A 

entidade disse que o acordo será expandido para outros 

hotéis de quarentena, acrescentando que decidirá sobre 

o número total de robôs necessários. Ao mesmo, a DST 

revelou ter recebido 45 perguntas sobre como se processa 

a reserva de um quarto no hotel a partir das 16h de 

terça-feira. Todas foram encaminhados directamente para 

o hotel no sentido da obtenção de mais assistência.

tes serão sempre bem-vindos 
a Macau, no pressuposto de 
minimização do risco à comu-
nidade local”.

Numa altura em que ain-
da não existem novidades 
sobre uma possível abertura 
das fronteiras com a região 
vizinha de Hong Kong, as au-
toridades acabam de restrin-
gir todos os indivíduos que 
tenham estado no distrito de 
Zhalainuoer da cidade de Hu-
lunbuir da Região Autónoma 
da Mongólia Interior. Estes 
serão sujeitos à observação 
médica em local a designar, 
conforme exigências da au-
toridade de saúde, por um 
período de 14 dias a contar da 
data de saída daquele local, 
não podendo esse período ser 
inferior a sete dias. Ao mesmo 
tempo, o seu Código de Saúde 
irá ser convertido para a cor 
amarela e devem ser subme-
tidos à autogestão da saúde, 
por um período de 14 dias a 
contar da data de saída do lo-
cal referido. Durante esse pe-
ríodo, devem ser realizados, 
no máximo 5 testes de ácido 
nucleico nos 1.º, 2.º, 4.º, 7.º, 
e 12.º dias a contar da data do 
início da medida.

VACINAÇÃO É O CAMINHO

Ontem, a coordenadora do 
Núcleo de Prevenção e Vigi-
lância da Doença, para além 
de voltar a apelar à vacina-
ção, considerando que esse é o 
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ECONOMIA

“Consequências da crise da Suncity são inestimáveis. 
Este é um acontecimento catastrófico”

PUB

Em menos de 
uma semana, a 
Procuradoria-Geral de 
Wenzhou emitiu um 
mandado de detenção 
relativo a Alvin Chau; 
o magnata foi detido 
pela Polícia Judiciária 
(PJ) em Macau, 
estando agora em 
prisão preventiva; e 
todas as salas de jogo 
VIP do grupo foram 
encerradas.  A crise do 
grupo está a provocar 
um efeito dominó. 
Luiz Lam, vogal da 
Associação Geral dos 
Administradores, 
Gestores e Promotores 
de Jogos de Fortuna 
ou Azar de Macau, 
afirmou ao PONTO 
FINAL que o incidente 
inegavelmente traz 
uma enorme pressão 
psicológica a todos 
os junkets e casinos. 
O representante da 
associação acredita que 
a detenção de Alvin 
Chau foi motivada 
politicamente e 
as autoridades 
estão a fazer uma 
interpretação 
demasiada ampla 
na sua acusação. As 
incertezas aumentam 
a sensação de medo no 
sector, apontou Luiz 
Lam.

DINIS CHAN

dinischon.pontofinal@gmail.com

L
uiz Lam, vogal 
da Associa-
ção Geral dos 
Administra-
dores, Ges-

tores e Promotores de Jogos 
de Fortuna ou Azar de Ma-
cau (GAAPMG), admite que a 
detenção de Alvin Chau gera 
um grande impacto negativo 
na indústria do jogo em Ma-
cau. O membro de sector de 
jogo assinala: “Em primeiro 
lugar, o inquérito é sigiloso, 
tanto em Wenzhou como em 
Macau, pois não há forma 
para o público se inteirar das 
informações detalhadas so-
bre o caso até ao julgamen-
to. Só podemos adivinhar o 
que correu mal, criando as-
sim uma espécie de pressão 
com limites pouco claros, ou 
mesmo sem quaisquer fron-
teiras”. 

“Cada vez que recebemos 
um cliente, quer novo quer 
antigo, ficamos com medo, 
sem saber quando vai correr 
mal. Em tais circunstâncias, 
os operadores têm que adop-
tar uma estratégia extrema-
mente conservadora. Quanto 
mais conservadores forem, 
mais difícil é de fazerem ne-
gócios”, refere Luiz Lam. 

Comentando o caso de 

Alvin Chau, relativamente 
à sua acusação na China, o 
profissional do sector do jogo 
critica a ambiguidade da lei 
chinesa: “A disposição legal 
prevista no art. 303.º do Có-
digo Penal da República Po-
pular da China [crime de jogo 
e crime de abertura de casi-
no] é bastante ambígua. As 
noções mencionadas, como 
incitamento, assistência e 
organização, nem são bem 
explicadas. Uma vez que a lei 
é interpretada de uma forma 
alargada, pode facilmente 
violar a norma jurídica sem 
intenção subjectiva. Em ge-
ral, na ausência de clareza, as 
pessoas seguem o que vêem 
os outros a fazer, na esperan-
ça de que fiquem tranquiliza-
das. Em tais circunstâncias, 
se a abordagem padronizada 
for derrubada, as pessoas fi-
carão preocupadas uma vez 
que poderão ser as próximas 
a entrar em problemas”.

Recorde-se que as auto-
ridades de Macau acusaram 
Alvin Chau de ter criado uma 
plataforma digital nas Filipi-
nas para aceitar ilicitamen-
te apostas de residentes do 
interior da China. O vogal da 
associação também duvida da 
validade da sua fundamen-

de uma lei inexistente e de 
um crime inexistente”. Luiz 
Lam sublinha que as infor-
mações disponíveis ao pú-
blico são muito limitadas, e 
mesmo que o julgamento vá 
eventualmente decidir quem 
está certo e quem está errado, 
ninguém sabe quanto tempo 
levará o processo jurídico”.

Luiz Lam diz estar con-
vencido de que a razão para a 
acusação é política. O profis-
sional do sector aponta tam-
bém que, todos os anos, mui-
to capital entra nos casinos 
de Macau, vindo do interior 
da China. Só em 2019, as re-
ceitas de jogo de Macau foram 
superiores a 294 mil milhões 
de patacas. “Nestas circuns-
tâncias, o Presidente Xi acre-
dita que esta é uma situação 
que tem de parar, é necessá-
rio um efeito imediato como 
um sinal de alerta. A econo-
mia de Macau ainda é muito 
dependente à indústria do 
jogo, não há maneira de mu-
dar este facto a curto prazo. 
Se o país combater a indústria 
do jogo de forma violenta, 
Macau não será capaz de so-
breviver, e isto não é um re-
sultado que Xi quer alcançar, 
mas, pelo menos, Xi Jinping 
espera que a indústria de jogo 
em Macau possa ser rapida-
mente reduzida. De facto, 
as expectativas do Governo 
Central sobre Macau e o po-
sicionamento da indústria do 
jogo da cidade podem ser vis-
tas nas palavras do secretário 
para a Economia e Finanças, 
Lei Wai Nong, o Governo es-
pera que as receitas do jogo 
em Macau se reduzam para o 
nível de 2007, que é inferior 
a cem mil milhões de patacas 
anualmente. Para atingir este 
objectivo, é necessário fazer 
do Alvin Chau um exemplo, 
que é uma das figuras mais 
icónicas e bem-sucedidas. 
Foi um sinal que o Governo 
Central pretende dar para a 
indústria de jogo”.

Luiz Lam afirma que o 
sector de jogo passou de 
preocupado para desespe-
rado. “O sector estava preo-
cupado, pensava que ainda 

tinha uma oportunidade de 
mudar, de se adaptar às no-
vas regras do jogo e de en-
contrar a sua própria posição, 
mas após o incidente de Alvin 
Chau, ficou completamen-
te desesperado”. O vogal da 
associação enaltece que o 
desenvolvimento desorde-
nado da indústria do jogo e o 
seu crescimento desregulado 
trará certamente más conse-
quências para a sociedade. “É 
razoável que a indústria seja 
regulada desta forma ade-
quada”. Recorde-se que o an-
tigo secretário para a Econo-
mia e Finanças, Francis Tam, 
“tinha tentado controlar a 
taxa de crescimento anual de 
mesas de jogo para menos de 
3%, mas o mecanismo não foi 
bem implementado e natu-
ralmente não foi capaz de re-
gular eficazmente a indústria 
caótica. Quando a indústria 
se expande ao ponto de as leis 
ou regimes existentes não 
serem capazes de restaurar o 
ambiente saudável que exis-
tia antes, o Governo tem de 
empregar uma medida mais 
dura para o efeito de ameaça, 
para que o sector perca a von-
tade e o incentivo para conti-
nuar a expandir-se, conse-
guindo assim o controlo”.

O elemento de sector re-
sume: “Após a entrada em 
vigor da nova lei do jogo, é de 
esperar que o espaço para o 
desenvolvimento de empre-
sas de jogo seja fortemen-
te restringido. Uma vez que 
não existem novas fontes de 
receitas, a única solução é 
reduzir os custos. É previsí-
vel que os trabalhadores dos 
casinos vão enfrentar inevi-
tavelmente despedimentos 
em massa e congelamento 
de salários após a atribuição 
das novas concessões. O re-
sultado é que os residentes 
locais ficariam mergulhados 
num abismo sem fim. Estes 
são os problemas profunda-
mente enraizados da socie-
dade. Porém, o que é certo é 
que as consequências da crise 
da Suncity são inestimáveis. 
Este é um acontecimento ca-
tastrófico”.

tação: “O casino online nas 
Filipinas é legal, a plataforma 
pertence a uma empresa co-
tada na bolsa. O grupo Sun-
city possui uma autorização 
concedida pela única entida-
de de licenciamento de jogos 
e entretenimento nas Filipi-
nas, portanto, é considerada 
uma empresa legal. Se for 
considerado branqueamento 
de capitais e se devolver os 
lucros legais à empresa-mãe, 
será que podem os EUA acu-
sar uma pessoa responsável 
do Sands Macau de activida-
des de branqueamento capi-
tais, se o casino que opera em 
Macau legalmente devolver 
os seus lucros de jogo à sua 
empresa-mãe nos EUA? Se 
as autoridades afirmam que 
é crime só porque um indiví-
duo está em Macau a gerir o 
funcionamento de um casino 
online nas Filipinas, enquan-
to Macau proíbe o jogo onli-
ne, então será razoável deter 
um empresário holandês que 
vende legalmente marijuana 
no seu país original, em nome 
do crime de tráfico de droga, 
apenas por receber chamadas 
da sua empresa holandesa e 
tratar do seu negócio lá quan-
do chega a Macau? Agora as 
autoridades estão a acusá-lo 
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Acção Ordinária n.º CV1-21-0010-CAO 1.° Juízo Cível 

AUTORA:  GOLDEN LIBERTY INVESTMENT LIMITED (MACAU BRANCH), 
registo na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob 
n.º 45527(SO), com sede em Macau, na Avenida Comercial de Macau, 
n.° 251A-301, AIA Tower, 5.° andar, Sala 508. 

RÉ:  AMCAP LIMITADA, registo na Conservatória dos Registos Comercial 
e de Bens Móveis sob n.° 50778(SO), com sede em Macau, na Avenida 
Comercial de Macau, n.° 251A-301, AIA Tower, 11.° andar, Sala 106. 

FAZ-SE SABER que pelo 1.° Juízo Cível deste Tribunal, correm éditos de TRIN-
TA DIAS, contados a partir da segunda e última publicação do respectivo anúncio, 
citando a RÉ, acima identificada, para, no prazo de TRINTA DIAS, findo o dos 
éditos, contestar, querendo, a Acção Ordinária acima identificada, apresentada 
pela autora, a qual pede que julga procedente a presente ação pelos factos alegados 
provados e em consequência: 1. Ser a Ré condenada a pagar à Autora as rendas de 
dois meses de1 de Março de 2020 até 30 de Abril de 2020 bem como as respectivas 
indemnizações, no valor total de MOP$169,826.40; 2. Ser a Ré condenada a pagar 
à Autora as rendas da remanescente duração do arrendamento no total de 13 meses, 
de 1 de Maio de 2020 data em que a Ré saiu da fração, até 31 de Maio de 2021 
data convencionada do termo do contrato pelas ambas as partes, no valor total de 
MOP$551,935.80; 3. Ser a Ré condenada a pagar à Autora as despesas das obras da 
reconstituição no valor de MOP$56,666.003; 4. Acrescendo os juros à taxa legal sobre 
todas as quantias supra peticionadas, desde a data da citação até efetivo e integral 
pagamento; E 5. Ser a Ré condenada a pagar todas as custas judiciais e procuradoria. 

Tudo como melhor consta da petição inicial, cujos duplicados se encontram nesta 
secretaria à disposição do citando. 

É obrigatória a constituição de advogado, caso contestar. (art.° 74.° do C.P.C.)
Caso seja requerido o apoio judiciário na modalidade de nomeação de patrono, o 

prazo da oposição interrompe-se desde a data em que o requerente junte aos autos o 
documento comprovativo do pedido de apoio judiciário. (art.º 20.° da Lei n.º 13/2012)

Tribunal Judicial de Base da R.A.E.M., aos 15 de Novembro de 2021. 
*** 

A Juiz 
Ho Chong In 

*
A Escrivão Judicial Principal 

Fernanda Branco
 2ª VEZ                                                                  “PF” 3 de Dezembro de 2021 

Advertisement

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANUNCIO 
Execução ordinária n.º  CV2-19-0208-CEO 2° Juízo Cível 

Exequente:  Lei Man Sam (李文森 ), masculino, residente em Macau, na Av. Marginal 
do Lam Mau, edf. Le Laje, Bloco 1, 6° andar D. 

Executado:  Abrantes Lau Nelson (劉子昌), masculino, residente em Macau, na Av. do 
Ouvidor Arriaga, n° 39, edf. Holland Garden, Bloco 4, 5° andar C. 

*** 
Nos autos supra identificados, foi designado o dia 08 de Fevereiro de 2022 pelas 

14h30 horas, neste Tribunal, para a venda por meio de propostas em carta fechada, o 
bem penhorado abaixo identificado. 

Imóvel penhorado 
Denominação: “C5”, 5.° andar “C” da fracção autónoma. 
Situação: nºs 17 a 17A da Rua do Almirante Costa Cabral e n°s 39 a 39D da Av. do 

Ouvidor Arriaga, Macau.
Fim: Para habitação. 
Número de matriz: n.° 070001. 
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n° 13803, a fls. 48v° do 

Livro B37. 
O valor da base da venda: MOP$6.449.000,00 (Seis Milhões, Quatrocentas e Quarenta 

e Nove Mil Patacas). 
O preço das propostas deve ser superior ao valor da base da venda acima indicado.

***
Os interessados na compra devem entregar a sua proposta em carta fechada, com 

indicação nos envelopes das propostas, a seguinte expressão “proposta em carta fechada”, 
“2° Juízo Cível” e o “Processo Número: CV2-19-0208-CEO”, na Secção Central deste 
Tribunal, até o dia 07 de Fevereiro de 2022, até 17h45 horas, podendo os proponentes 
assistir ao acto da abertura das propostas. 

É fiel depositário o Sr. Ng Chi Hin, com morada em Macau, na Avenida da Praia Grande, 
no.693, Edf. Tai Wah, 10 andar D, com número de telefone 28389596, que está obrigado, 
durante o prazo dos edital e anúncio, a mostrar o bem imóvel a quem pretenda examiná-lo, 
podendo fixar as horas em que, durante o dia, facultará a inspecção. 

Quaisquer titulares de direito de preferência na alienação do imóvel supra referido, 
podem, querendo, exercerem o seu direito no próprio acto da abertura das propostas, se 
alguma proposta for aceite, nos termos do art° 787° do C.P.C.M. 

Macau, aos 25 de Novembro de 2021. 
*****

A Juiz,
Leong Sio Kun

A Escrivã Judicial Adjunta,
Leung Ngan Kuan
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WTA suspende torneios na 
China na sequência do caso da 
tenista Peng Shuai

TÉNIS

A WTA suspendeu ontem 

oficialmente os torneios do 

circuito previstos para a China, 

na sequência do caso da tenista 

Peng Shuai, que acusou, em 

Novembro, um ex-membro do 

Governo chinês de abuso sexual.

“Não vejo como os nossos 

atletas possam competir lá, 

enquanto a Peng Shuai não 

puder comunicar livremente 

e foi pressionada para negar 

as suas denúncias de abusos 

sexuais”, começa por referir 

Steve Simon, presidente da 

Associação de Ténis Feminino.

A tenista, de 35 anos, revelou 

ao mundo, no início de 

Novembro, ter sido abusada 

sexualmente pelo ex-vice-

primeiro-ministro Zhang Gaoli, 

numa publicação que foi 

imediatamente retirada da rede 

social chinesa Weibo.

Apesar de ter reaparecido 

em 21 de Novembro num 

restaurante de Pequim e num 

torneio de ténis na capital 

chinesa, de acordo com vídeos 

publicados pelos meios de 

comunicação oficiais chineses, 

e de já ter falado, através 

de videoconferência, com o 

presidente do Comité Olímpico 

Internacional, Thomas Bach, a 

WTA levanta dúvidas quanto à 

liberdade da atleta.

“Tenho sérias dúvidas de que 

esteja livre, segura e que não 

esteja sujeita a censura, coação 

e intimidação. A WTA foi 

clara quanto a isto e repete a 

necessidade de uma investigação 

transparente no caso da 

acusação de abuso sexual 

de Peng Shuai”, prossegue o 

comunicado de Steve Simon. 

Considerando ser uma situação 

“inaceitável”, a WTA suspendeu, 

assim, todos os torneios do 

circuito na China, incluindo Hong 

Kong.

Peng Shuai, que já foi líder do 

‘ranking’ mundial da variante 

de pares, venceu 23 títulos de 

pares femininos, entre os quais 

Wimbledon, em 2013, e Roland 

Garros, em 2014.

A Associação de Ténis da China 

expressou ontem “indignação”, 

após a WTA mundial ter 

suspendido os torneios no país 

asiático, por incertezas em torno 

da tenista Peng Shuai, segundo 

o jornal Global Times Social 

Networks.

O jornal citou, através do 

Twitter e do Facebook, redes 

sociais bloqueadas na China, 

a associação chinesa, que 

criticou a decisão da WTA, por 

“ser baseada em informações 

fictícias”, que “afectam a atleta 

relevante” e as “oportunidades 

de competir” dos atletas locais.

O porta-voz do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros Wang 

Wenbin, que em conferências de 

imprensa anteriores rejeitou falar 

sobre o caso, disse também que 

a “China se opõe à politização 

do desporto”.

Zhao Lijian, outro porta-voz da 

diplomacia chinesa, ressaltou 

ainda que a tenista “apareceu” 

recentemente em alguns 

eventos públicos e que o seu 

caso não deve ser “politizado”.

Cidade chinesa 
oferece mais de mil 
euros a quem testar 
positivo à Covid-19

COVID-19

Os residentes da cidade chinesa de Harbin 

que fizerem um teste de ácido nucléico 

para o coronavírus e acusarem positivo 

vão receber uma recompensa equivalente 

a 1.386 euros, anunciaram ontem as 

autoridades locais. Segundo os dados do 

Governo de Harbin, foram detectados ontem 

três casos de Covid-19, relacionados com 

o surto na cidade de Manzhouli, na região 

vizinha da Mongólia Interior. A decisão 

das autoridades visa “bloquear os canais 

de transmissão do vírus”, ao estimular 

a população a fazer o teste. A medida 

atraiu a atenção nas redes sociais do país, 

com mais de 100 milhões de leituras na 

Weibo, semelhante ao Twitter. “Qual é o 

problema? Os cidadãos são incentivados a 

fazer o teste e a disseminação do vírus pode 

ser assim interrompida se o resultado for 

positivo”, apontou um internauta. Outros 

não entendem a campanha ou acham que o 

dinheiro poderia ser investido de outra forma: 

“fazer o teste é da responsabilidade de todos, 

por que deveriam de ser recompensados”, 

questionou outro. As autoridades de saúde 

da cidade também pediram à população que 

“evite viagens” e ordenaram o encerramento 

temporário de estabelecimentos com grande 

afluência de público, como balneários, 

discotecas, teatros ou cinemas. As farmácias 

vão ser proibidas de vender remédios 

para a tosse ou gripe e antibióticos e se o 

comprador apresentar “sintomas suspeitos”, 

como febre, o estabelecimento deve informar 

as autoridades, caso não queira enfrentar 

possíveis responsabilidades legais pela 

disseminação do vírus. A China mantém 

uma política de tolerância zero contra o 

vírus. As autoridades locais restringem a 

movimentação de pessoas e organizam testes 

em massa sempre que um caso é detectado. 

Segundo relatos da Comissão Nacional de 

Saúde da China, desde o início da pandemia, 

98.897 pessoas foram infectadas no país, 

entre as quais 4.636 morreram.
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A organização artística 
timorense Arte Moris 
e uma organização que 
lida com o tema de 
expropriações, Redi Ba 
Rai, acusaram ontem o 
Ministério da Justiça de 
violar a lei ao expulsar a 
primeira do local onde 
estava há 18 anos.

N
um co-
municado 
conjunto, 
as duas or-
ganizações 

consideram que o Governo 
“não promoveu uma expro-
priação amigável” não tendo 
feito qualquer declaração de 
utilidade pública sobre o com-
plexo, que deveria ter sido pu-
blicada no Jornal da República. 
As organizações sustentam 
que o Governo não levou a 
cabo um levantamento cadas-
tral no complexo, tendo sido 
responsável por danos a es-
truturas e bens da Arte Moris.

“O Estado e o Governo 
não têm qualquer considera-
ção relativamente a nós, en-
quanto jovens, que também 
contribuímos para o desen-
volvimento de Timor-Leste”, 
refere o comunicado conjunto 
da Arte Moris e da organização 
Redi Ba Rai, que acompanha 
processos de expropriação e 
despejo em Timor-Leste, en-
tre outros aspectos relaciona-
dos com o uso de terras.

A organização recorda 
que existe desde 2003, e que 
apesar de não ser uma esco-
la formal, se consolidou com 
um espaço de aprendizagem 
artística, gratuito e aberto ao 
público, aplicando “valores 
colectivos” idênticos aos que 
pautaram a resistência à ocu-
pação indonésia.

O texto sublinha que a 
Arte Moris acolha iniciativas 
nas áreas de música, pintu-
ra, teatro, escultura, projetos 
multimédia e intervenções 
artísticas no espaço urbano. E 
contesta o despejo e a forma 
como este foi executado, com 
as obras retiradas à força e 
deixadas amontoadas no exte-
rior do complexo.

“Durante este período fi-
zemos um esforço de cooperar 
com o Estado e o Governo”, 
refere a nota, referindo-se a 
reuniões com o Presidente da 
República, o gabinete do pri-
meiro-ministro, a Secretaria 
de Estado de Terras e Proprie-
dades, Secretaria de Estado da 
Comunicação Social e Secreta-
ria de Estado de Arte e Cultura.

Foi ainda apresentado um 
recurso hierárquico da decisão 
inicial de despejo, que foi in-
deferido pelo ministro da Jus-
tiça, explica a organização.

“Apesar de todos os es-
forços, de procurarmos coope-
rar sem reserva com o Estado e 
o Governo (….) o Ministério da 
Justiça aplicou um despacho 
de ordem de despejo adminis-
trativo com a nossa saída for-

Advertisement

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

EDITAL
Edital n.º : 100/E-BC/2021
Processo n.º : 223/BC/2017/F, 755/BC/2010/F e 754/BC/2010/F
Assunto : Demolição de obras não autorizadas pela infracção às disposições do Regulamento de Segurança Contra Incêndios 

(RSCI)
Local : Rua da Ribeira do Patane n.º 183, Edf. Yau Wai, partes do terraço sobrejacentes às fracções 14.º andar A, 14.º 

andar B, 14.º andar C, 14.º andar E, 14.º andar F, 14.º andar G, 14.º andar H e escada comum, Macau.
Lai Weng Leong, Subdirector da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), no uso das com-

petências delegadas pelo Despacho n.º 04/SOTDIR/2021, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau (RAEM) n.º 33, II Série, de 18 de Agosto de 2021, faz saber que ficam notificados os donos das obras ou seus mandatários, 
bem como os utentes dos locais acima indicados, cujas identidades se desconhecem, do seguinte:
1. Processo n.os 223/BC/2017/F, 755/BC/2010/F e 754/BC/2010/F. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-

se que nos locais acima indicados realizaram-se as seguintes obras não autorizadas:

Processo n.º Obra Infracção ao RSCI e motivo da 
demolição

1.1

223/BC/2017/F

Construção de um compartimento com cobertura metálica, 
paredes em alvenaria de tijolo, rede metálica e suporte 
metálico na parte do terraço sobrejacente à fracção 14.º 
andar A.

Obs. 1

1.2
Construção de um compartimento com cobertura metálica, 
chapas metálicas e janelas de vidro na parte do terraço 
sobrejacente à fracção 14.º andar B.

Obs. 1

1.3
Construção de um compartimento com cobertura metálica 
e chapas metálicas na parte do terraço sobrejacente à 
fracção 14.º andar C.

Obs. 1

1.4

Construção de um compartimento com pala metálica, 
cobertura em alvenaria de tijolo, paredes em alvenaria de 
tijolo e janelas de vidro na parte do terraço sobrejacente 
à fracção 14.º andar F.

Obs. 1

1.5
Construção de um compartimento com cobertura metálica 
e paredes em alvenaria de tijolo na parte do terraço sobre-
jacente à fracção 14.º andar G.

Obs. 1

1.6

755/BC/2010/F

Construção de um compartimento com cobertura metálica, 
paredes em alvenaria de tijolo e janelas de vidro na parte 
do terraço sobrejacente à fracção 14.º andar E.

Obs. 1

1.7
Construção de um compartimento com cobertura metálica, 
paredes em alvenaria de tijolo e janelas de vidro na parte 
do terraço sobrejacente à fracção 14.º andar H.

Obs. 1

1.8 754/BC/2010/F Instalação de um portão metálico na escada comum entre 
o 14.º andar e o terraço. Obs. 2

 Obs. 1: Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º e ao n.º 3 do artigo 29.º, obstrução do caminho de evacuação e ocupação do piso de 
refúgio.

 Obs. 2: Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do caminho de evacuação.
2. De acordo com o n.º 1 do artigo 95.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M de 9 de Junho, foi realizada, no segui-

mento de notificação por edital publicado nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de 28 de Outubro de 2021, 
a audiência escrita dos interessados, mas não foram carreados para o procedimento elementos ou argumentos de facto e de 
direito que pudessem conduzir à alteração do sentido da decisão de ordenar a demolição das obras não autorizadas acima 
indicadas.

3. Sendo as escadas, corredores comuns e terraço do edifício considerados caminhos de evacuação, devem os mesmos conservar-se 
permanentemente desobstruídos e desimpedidos, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do RSCI. O terraço acima 
indicado é considerado como piso de refúgio em caso de incêndio, não sendo permitida a sua ocupação ilícita com elementos 
construtivos, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 29.º do RSCI. Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do RSCI e 
no uso das competências delegadas pela alínea 8) do n.º 1 do Despacho n.º 04/SOTDIR/2021, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) n.º 33, II Série, de 18 de Agosto de 2021, e por despacho do signatário 
de 25 de Novembro de 2021 exarado sobre a informação n.º 11334/DURDEP/2021, ordena aos interessados acima indicados 
que procedam, por sua iniciativa, no prazo de 8 dias contados a partir da data da publicação do presente edital, à demolição 
das respectivas obras e à reposição dos locais afectados, bem como à remoção de todos os materiais e equipamentos neles 
existentes, devendo, para o efeito e com antecedência, apresentar nesta DSSOPT o pedido de demolição das obras ilegais, 
cujos trabalhos só podem ser realizados depois da sua aprovação. A conclusão dos referidos trabalhos deverá ser comunicada 
à DSSOPT para efeitos de vistoria.

4. Findo o prazo da demolição e da desocupação, não será aceite qualquer pedido de demolição das obras acima mencionadas. 
De acordo com o n.º 2 do artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M de 
11 de Outubro, notifica-se ainda que nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 89.º do RSCI, findo o prazo referido, a DSSOPT, em 
conjunto com outros serviços públicos e com a colaboração do Corpo de Polícia de Segurança Pública, procederá à execução 
dos trabalhos acima referidos, os quais, uma vez iniciados, os infractores não poderão solicitar o seu cancelamento, sendo as 
despesas suportadas pelos mesmos. Os materiais e equipamentos deixados nos locais acima indicados ficam aí depositados 
à guarda de um depositário a nomear pela Administração. Findo o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do depósito e 
caso os bens não tenham sido levantados, consideram-se os mesmos abandonados e perdidos a favor do governo da RAEM, 
por força da aplicação do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 6/93/M de 15 de Fevereiro.

5. Nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do RSCI, a infracção ao disposto no n.º 4 do artigo 10.º é sancionável com multa de 4 000,00 
a 40 000,00 patacas e nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, a infracção ao disposto no n.º 3 do artigo 29.º é sancionável 
com multa de 2 000,00 a 20 000,00 patacas. Além disso, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, em caso de pejamento dos 
caminhos de evacuação, será solidariamente responsável a entidade que presta os serviços de administração e/ou de segurança 
do edifício.

6. Nos termos do n.º 1 do artigo 97.º do RSCI e do n.º 18 do Despacho n.º 04/SOTDIR/2021, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 33, II série, de 18 de Agosto de 2021, da decisão referida no ponto 3 do presente edital cabe recurso hierárquico 
necessário para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, a interpor no prazo de 8 (oito) dias contados a partir da 
data da publicação do presente edital.
RAEM, 25  de  Novembro  de 2021

Pela Directora de Serviços
O Subdirector

Lai Weng Leong

PUB

Organizações acusam 
Governo timorense 
de violar lei em 
despejo de grupo 
artístico

çada, sem ter certeza de onde 
poderemos ir”, sustenta.

As organizações apelam 
ao Presidente da República, 
Francisco Guterres Lú-Olo, 
para que tenha em conta as 
preocupações da Arte Moris, 
procurando uma “solução que 
ajude a continuar a missão” 
da organização.

Pedem ao Ministério da 
Justiça que faça uma adequa-
da implementação da lei, no 
que toca a uso de “recursos do 
povo” e procure uma solução 
“que não viole os direitos” da 
Arte Moris.

Ao Parlamento Nacional 
e à Provedoria de Direitos Hu-
manos e Justiça, solicitam que 
monitorizem a forma como o 
processo decorreu, avaliando 
se houve “violações dos direi-
tos sociais, políticos, culturais 
e económicos dos cidadãos”.

Ontem, e pelo segundo 
dia consecutivo, as autorida-
des timorenses continuaram 
a acção de despejo do maior 
grupo artístico timorense, 
Arte Moris, retirando quadros 
e outros objectos e derru-
bando dezenas de árvores no 
complexo onde a organização 
estava há 18 anos.

Equipas da Direção de 
Terras e Propriedades (DTP), 
com funcionários municipais 
e agentes policiais, acompa-
nhados de uma retroescava-
dora voltaram ontem ao local, 
de onde na quarta-feira já ti-
nham retirado grande parte 
da coleção permanente, dei-
xando-a amontoada no chão 
no exterior do complexo.

No exterior do complexo, 
onde se amontoam largas de-
zenas de obras, incluindo al-
gumas das mais importantes 
da coleção do grupo que nas-
ceu em 2003, os membros da 
Arte Moris montaram equi-
pamento de som, onde hoje 
estavam a tocar músicas polí-
ticas e de intervenção.

Lusa
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Ivo Ferreira está a preparar 
um filme que se foca no 
contexto histórico do 
Portugal do início dos anos 
80, nomeadamente nas FP25. 
Ao PONTO FINAL, o cineasta 
adiantou que este será “um 
projecto megalómano para 
Portugal” e que o filme deverá 
estrear em 2023. Hélder Beja, 
coargumentista do filme, 
assumiu que foi “um exercício 
complexo”.

ANDRÉ VINAGRE

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Projecto Global”, o filme “megalómano” sobre 
as FP25 que Ivo Ferreira quer estrear em 2023

A
s Forças Populares 
25 de Abril (FP25) 
estão no centro do 
próximo filme de 
Ivo Ferreira, reve-

lou o realizador ao PONTO FINAL. O 
filme, que terá como nome “Projecto 
Global”, vai acompanhar o contexto 
histórico do início dos anos 1980. O 
argumento foi escrito em colabora-
ção com Hélder Beja e com o histo-
riador Francisco Bairrão Ruivo. Esta 
coprodução europeia deverá estrear 
em 2023.

O cineasta contou que desde 
criança queria fazer um filme so-
bre este tema. “É uma história que 
atravessou a minha vida, de alguma 
forma, em miúdo”, indicou, lem-
brando que cresceu ligado ao Teatro 
da Comuna, onde “havia uma série 
de gente ligada à política”. “Não é 
um assunto fácil de pegar, esperei até 
achar que estava preparado”, referiu.

“Projecto Global” será uma 
coprodução europeia “com algum 
peso”, assinalou Ivo Ferreira, não 
querendo adiantar quais os países 
que envolvidos no projecto, além de 
Portugal. “É um projecto megalóma-
no para Portugal”, sublinhou.

O filme está escrito, mas as fil-
magens só começam no próximo ano 
devido à pandemia. “Projecto Glo-
bal” será filmado maioritariamente 
em Portugal, com algumas cenas a 
serem filmadas noutros países. 

No total, o filme terá mais de três 
horas e, por isso, será também trans-
formado numa mini-série. “Como eu 
não o queria cortar, arranjámos uma 
forma, que foi ampliá-lo absoluta-
mente e fazer também, além da longa 
metragem, uma mini-série de seis 
episódios de uma hora como forma de 
financiar o filme e difundir por outros 
canais”, explicou o realizador. A ideia 
da equipa é fazer com que o filme es-
treie num dos festivais de cinema de 
classe A em 2023, como Berlim ou 
Cannes, exemplificou o cineasta.

O filme contou com a investiga-
ção do historiador Francisco Bairrão 
Ruivo, que se tem debruçado sobre 
o PREC. Francisco Bairrão Ruivo e 
Ivo Ferreira viajaram por Portugal e 
chegaram a falar com antigos opera-
cionais das FP25. Hélder Beja, antigo 
editor do PONTO FINAL e director da 
revista Macau CLOSER, juntou-se 
depois à equipa para escrever o argu-
mento.

“O ‘Projecto Global’ é uma ficção 
inspirada em acontecimentos reais, 
mas que obviamente vai muito para 
lá do que aconteceu nos anos 80 em 
Portugal”, descreve o coargumen-
tista, explicando que o guião é total-
mente ficcionado e segue o percurso 
de três personagens centrais. “É um 
filme que parte desta história rocam-
bolesca das FP25, mas é a nossa visão 
sobre aqueles anos e é uma proposta 
de um olhar sobre aqueles anos”, in-
dicou.

O trabalho desenvolvido por 
Francisco Bairrão Ruivo serviu, en-
tão, de base para a narrativa. “Se 
houve alguma coisa difícil foi excesso 
de informação”, referiu Hélder Beja, 
destacando o “grande trabalho his-

toriográfico” do investigador. “Não 
foi difícil por falta de material, foi o 
oposto”, sublinhou.

Mergulhar na história das FP25 
foi “muito gratificante”, assumiu o 
jornalista Hélder Beja, acrescentan-
do: “Conhecia a história das FP25, 
mas conhecia-a como a maior parte 
das pessoas: pela rama. É um tema 
polémico e complexo, um tema que 
pode ter muitas interpretações e lei-
turas, como pudemos ver com o fa-
lecimento do Otelo Saraiva de Carva-
lho, a forma absolutamente bipolari-
zada como a sociedade reagiu ao seu 
desaparecimento e que obviamente 
está muito ligada àquilo que terá sido 
a eventual participação do Otelo nas 
FP25”.

“Não acho que leituras simplis-
tas sejam suficientes para definir 
aquilo que foram as FP25 e o Projecto 
Global e acho que o filme tenta ser 
um filme que passa por alguns dos 
episódios mais importantes desta 
organização, tentando não fazer jul-
gamentos de valor, nem de bons e 
maus, heróis e bandidos”, afirmou 
Hélder Beja, concluindo: “Foi um 
exercício complexo mas esperamos 
ter chegado a bom porto”.

Ivo Ferreira confessou que gos-
tava de ter mostrado o filme a Otelo 
Saraiva de Carvalho, que morreu a 25 
de Julho. “Gostava muito que ele vis-
se o filme, gostava muito que ele les-
se os argumentos. Eu gostava muito 
que ele tivesse visto. Claro que tenho 
muita pena”, lamentou. 

Hélder Beja
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Chan Hin Io apresenta paisagens 
montanhosas de Macau

Fotógrafo radicado 
em Macau revela 
um conjunto 
de 25 imagens 
que reproduzem 
a intenção e o 
estilo da pintura 
tradicional chinês 
de paisagens. Para 
o curador e director 
da galeria 1844 
Macau Photography 
Art Space, Ieong 
Man Pan, Chan Hin 
Io “construiu um 
ângulo de visão que 
manifesta o poder 
que é semelhante à 
perspectiva de Deus”.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

D
e 6 a 29 de Dezem-
bro, o 1844 Macau 
Photography Art 
Space apresenta 
“A Nova Paisagem 

Montanhosa de Macau”, uma expo-
sição individual de 25 trabalhos re-
centes fotógrafo Chan Hin Io.

A exposição apresenta um con-
junto de imagens de Macau que re-
produzem a intenção e o estilo da 
pintura tradicional chinesa de pai-
sagens. “Observando de longe, essas 
primorosas pinturas de paisagens são 
formadas por uma variedade de es-
tranhas e dissonantes ‘paisagens ar-
tificiais’, que as diferenciam da típica 
fotografia de paisagem a que estamos 
acostumados”, começa por desven-
dar ao PONTO FINAL o curador e tam-
bém fotógrafo, Ieong Man Pan.

Igualmente director da galeria 
1844, Ieong Man Pan considera que 
dentro das obras, “pode-se perce-
ber a presença de casas, chaminés, 
guindastes, áreas de recuperação, 
arranha-céus erguendo-se de Heng-
qin através do mar, troncos de árvo-
res retorcidos, rochas de diferentes 
formatos, e assim por diante, todos 

testemunhas vivas da Macau de 
hoje”.

Com vários anos de expe-
riência em fotografia aérea, 
Chan Hin Io “construiu um 
ângulo de visão que ma-
nifesta o poder que é se-
melhante à perspectiva de 
Deus”, afirma o curador da 
exposição, que tem o patro-
cínio da Fundação Macau. 

Juntamente com a com-
posição circular comumente 
vista nas pinturas chinesas, as 
obras inéditas que agora estarão 
expostas na 1844 “simbolizam a nos-
talgia que o autor sente pela cultura 
passada e carregam a sua experiência 
única como um local”. “Calmas, mas 
confusas, também constituem a sua 
contemplação sobre o futuro de Ma-
cau, revelando o seu anseio subtil por 
uma morada espiritual pessoal”, su-
gere Ieong Man Pan.

A galeria pretende com esta ex-
posição, assume o responsável, “fa-
zer a ponte entre a fotografia e a so-
ciedade contemporânea, delineando 
o desenvolvimento e a trajectória da 
fotografia artística na história local e 

para 
mostrar 
o papel primordial da fotogra-
fia no desenvolvimento da cultura 
local”.

Chan Hin Io é o director da ga-
leria da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau (MUST, na si-
gla inglesa). Trabalha como fotógra-
fo e escritor ‘freelance’. Juntamente 
com Guilherme Ung Vai Meng criou o 
Colectivo Yiima, que vai representar 
Macau na próxima Bienal de Arte de 

Veneza, a ter lugar no próximo ano, 
numa curadoria do advogado e fotó-
grafo João Miguel Barros. O trabalho 
de Chan centra-se na paisagem hu-
manística e no desenvolvimento ur-
bano de Macau e, nos últimos anos, 

tem experimentado activamente 
temas da fotografia contempo-

rânea. As suas obras inte-
gram colecções de insti-

tuições de renome como 
o Centro Cultural de 

Belém, em Portugal, 
o Museu de Arte de 
Macau e o Arquivo 
de Macau. Entre os 
livros publicados 
pelo autor desta-
cam-se: “Bairros 
de Macau: Fotografia 

Documental por Chan 
Hin Io”, “Memórias 

dos Ofícios e Negócios 
Tradicionais de Macau”, 

“Vida em Macau 2012 – Fo-
tografias de Chan Hin Io” e “O 

Lugar onde o Património Mundial 
Brilha – Fotografia do Centro Histó-
rico de Macau”.

A 1844 Macau Photography Art 
Space tem vindo a organizar um 
conjunto de exposições dedicadas à 
fotografia com o objectivo de apre-
sentar obras inéditas e inspiradoras 
ao público local, como forma de pro-
mover o desenvolvimento da arte fo-
tográfica em Macau, através da sen-
sibilização cultural do público para a 
fotografia contemporânea.
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“Tinha aqui abordado a possibilidade de Paulo 
Rangel se ver prejudicado nas eleições internas 
do PSD por ter assumido publicamente a sua 
homossexualidade.
Ouvindo o podcast Coligação Negativa constatei 
que as opiniões efectivamente se dividem neste 
tema.
Mantenho a ideia que a homossexualidade de 
Paulo Rangel pesou na sua derrota.
Se Portugal ainda não está preparado para 
ter um líder partidário assumidamente 
homossexual, muito menos o estará um partido 
de direita.
O próprio PS tenho sérias dúvidas que o esteja.
Basta lembrar o incómodo que gerou a possível 
homossexualidade de José Sócrates.
Paulo Rangel, putativo líder do PSD, teria logo 
à partida esse handicap, era o líder que seria 
imediatamente e facilmente atacado pela sua 
opção sexual.
Pela esquerda por ser um hipócrita que se 
contradiz nos valores que defende e na sua 
vida privada; pela direita (Chega) por ser um 
pecador, um traidor do valor Deus e do valor 
Família na concepção cristã.
Ainda vamos ter que percorrer um longo 
caminho como País até aceitar um líder 
partidário, ainda para mais de um partido de 
direita, homossexual”.

PEDRO COIMBRA
Devaneios a Oriente
http://devaneiosaoriente.blogspot.com/

“O artigo 1.º da Constituição da República 
Portuguesa declara que “Portugal é uma 
República soberana”, sendo que o artigo 2.º 
especifica que a “República Portuguesa é 
um Estado de direito democrático, baseado 
na soberania popular”. Não é por acaso que 
soberania e poder do povo estão imbricados na 
nossa ordem constitucional democrática. 
Implicando um povo num território delimitado 
por fronteiras, a soberania é um feixe de 
poderes que permitem que um Estado seja 
independente, tendo autoridade para deliberar 
sobre as políticas entendidas como necessárias 
e para implementá-las. Sem soberania, não há 
escolha nem liberdade coletivas. Trata-se de 
uma condição necessária para a democracia, 
para o poder dos de baixo e, por isso, foi 
e continua a ser uma ideia potencialmente 
subversiva. A perda de soberania, pelo 
contrário, é uma aposta reacionária, ameaçando 
a democracia e os interesses das classes 
populares. 
As elites do poder em Portugal têm permitido 
que a soberania popular seja posta em causa 
por processos de integração supranacional, 
associados à globalização, em geral, e 
à integração europeia, a sua expressão 
particularmente intensa no continente, em 
particular. 
De facto, o país abdicou dos instrumentos de 
política que podem dar densidade material 
à autoridade política nacional, em particular 
no campo económico, transferindo-os para 
entidades europeias sem legitimidade e 
escrutínio democráticos, mais facilmente 
capturáveis por poderes capitalistas. Neste 
processo de transferência, grande parte dos 
instrumentos de política pura e simplesmente 
desapareceu. 
Sem instrumentos de política comercial, 

monetária, industrial ou de controlo de capitais, 
a soberania no campo económico é uma ficção 
que fragiliza a democracia. Portugal ficou 
sob tutela de poderes estrangeiros, reduzido 
– em muito do que importa – a um estatuto 
semicolonial. 
No entanto, a perda de soberania não é 
inevitável. Esta crise pandémica demonstrou 
que, em última instância, as questões mais 
importantes, as de vida e de morte, são 
decididas pelos Estados, sendo as capacidades 
coletivas de que estes ainda dispõem decisivas 
na eficácia da resposta. Dispondo ainda de 
poderes no campo da saúde – graças a uma 
das grandes conquistas da soberania popular, 
o Serviço Nacional de Saúde –, o Estado 
português pôde responder a uma dimensão 
crucial da crise, protegendo a saúde pública. 
Não é por acaso que se tem falado num 
momento soberanista, dado que o essencial 
da ação tem-se concentrado nos Estados. No 
entanto, se quem manda é quem decide o 
que é excecional, a verdade é que, em áreas 
cruciais, quem declarou a suspensão temporária 
de regras constrangedoras da soberania nacional 
foi a União Europeia – do campo orçamental 
às ajudas de Estado. Para ser eficaz, a ação 
pública tem de aproveitar este momento e 
recuperar instrumentos para a escala onde está 
a Constituição democrática. Este é o grande 
desafio com que o sujeito coletivo, onde 
formalmente ainda reside a autoridade máxima, 
se confronta hoje. 
Trata-se de uma luta democrática, uma luta 
dos de baixo contra os de cima. A soberania é e 
continuará a ser o centro da política”.

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

ESCRITO 
NA REDE

RESCALDO DO TIROTEIO NA OXFORD HIGH SCHOOL. Duas pessoas choram num memorial criado fora da Oxford High School um dia depois que 
um estudante de 15 anos ter matado quatro colegas de turma antes de se render à polícia em Oxford, no Michigan, nos Estados Unidos da América. O 
xerife do condado de Oakland afirmou que para além dos quatro mortos, seis outros alunos e um professor ficaram feridos com os disparos efectuados 
com uma arma de fogo que os investigadores acreditam ter sido comprada pelo pai do suspeito há alguns dias – Nic Antaya/EPA

“Fazendo um balanço 
das discussões e, 
perante o resultado 
final, não se pode 
dizer que a Cimeira de 
Glasgow tenha sido um 
fracasso, mas esteve 
longe de satisfazer os 
mais exigentes, entre 
eles António Guterres, 
Secretário-geral das 
Nações Unidas, que, 
no seu discurso de 
encerramento, se referiu 
ao resultado da cimeira 
nos seguintes termos: 
“Os textos aprovados 
são um compromisso. 
Refletem os interesses, 
as condições, as 
contradições e o 
estado da vontade 
política no mundo 
de hoje. São passos 
importantes, mas, 
infelizmente, a vontade 
política coletiva não foi 
suficiente para superar 
algumas contradições 
profundas”. Do Pacto 
de Glasgow sobre o 
Clima (Glasgow Climate 
Pact), assinado por 
governantes de cerca de 
200 países, ressaltam, 
entre outros, os 
seguintes compromissos 
e constatações: 
Finalização do Livro de 
Regras de Paris (Paris 
Rulebook), documento 
que consta de 
orientações detalhadas 
sobre como os países 
devem proceder 
para alcançarem a 
neutralidade carbónica”.

OLAVO RASQUINHO
Meteorologista
Hoje Macau

“Esta nova variante surgiu 
numa altura em que os 
mercados precisavam 
de uma boa desculpa 
para romper a bravura 
consistente, mas não 
será o gatilho para uma 
queda. Foi apenas o acto 
de apoio aos comentários 
do presidente do Fed, 
Jerome Powell, esta 
semana, indicando 
que as taxas de juro 
poderiam subir mais 
cedo do que o esperado. 
Como diz outro grande 
comportamentalista Gerd 
Gigerenzer, temos de 
viver com a incerteza. Os 
investidores devem seguir 

a ciência, e não entrar 
em pânico por parte 
de editores, políticos 
e epidemiologistas 
que queimam as suas 
carreiras. Desde o início 
dos tempos, os vírus têm 
evoluído e continuarão a 
evoluir. Os investidores 
devem preocupar-se com 
o próximo - e não com 
uma variante. A restante 
questão para o Covid-19 
é: o que acontece 
quando a Organização 
Mundial de Saúde ficar 
sem letras gregas?”

RICHARD HARRIS
Economista
South China Morning 
Post

“Agora tenho 70 anos 
e toda a minha vida 
ouvi dizer que os 
russos fariam um dia 
um ataque surpresa e, 
dentro de 48 horas, 
ocupariam a Torre 
Eiffel. Nós no Ocidente 
somos fracos - talvez 
não neste momento, 
mas estaremos dentro 
dos próximos cinco anos 
se não aumentarmos 
drasticamente o 
investimento na 
“defesa”. E agora nós, 
ou seja, o Ocidente, 
estamos bem dentro 
de outra Guerra Fria - 
com a China como o 
novo grande inimigo. 
Nos principais meios 
de comunicação social 
ocidentais, lemos 
e ouvimos apenas 
coisas negativas 
sobre a China e o 
seu desenvolvimento, 
liderança, partido no 
poder e políticas. Não se 
lê ou ouve que a China 
continua a ser o principal 
país no que toca à 
satisfação dos cidadãos 
com o seu Governo, 
95% em comparação 
com 38% nos Estados 
Unidos - de acordo com 
um estudo autoritário 
do Ash Center da 
Universidade de Harvard 
- e aboliu a pobreza 
extrema ao retirar mais 
de 750 milhões de 
pessoas da pobreza”.

JAN OBERG
Colunista
China Daily
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Jogo de azar 

A
s operações de limpeza 
e purificação não são 
novas na história de 
Macau. Nem na anti-
ga nem na recente. Ao 
longo do tempo, até 

os alvos foram sendo, invariavelmente, os 
mesmos – dois, em particular, que aca-
bavam por se relacionar intimamente: os 
“estrangeiros”, esconjurados já no século 
XVII pelo clero, receoso da nefasta influên-
cia moral protestante; e os vícios, sendo 
da mesma altura (1690) as primeiras con-
denações conhecidas do poder local (o Se-
nado), que, através de um anúncio público 
sobre “os jogos dos Cristãos com Chinas”, 
avisava que “ficará sujeito ao maior rigor 
de castigo” quem “se achar jogando com 
Chinas”, bem como aqueles que “consen-
tirem em suas próprias casas que os ditos 
Chinas joguem”.

Em Macau e nas histórias que se es-
creveram sobre a cidade nunca faltaram 
moralistas. O discurso directo, quase todo, 
pertence-lhes. Afinal, foram os religiosos 
que, na maioria, nos deixaram os escritos 
sobre os seus contemporâneos (e não só), 
geralmente pecadores de quem não se cos-
tuma sentir a voz, apenas o estardalhaço 
com que caíam nas tentações. 

Mas numa terra em que se praticava 
“toda a sorte de malfeitorias e tranquiber-
nias, até os padres não eram alheios à de-
vassidão geral”, comenta Bento da França, 
antigo governador de Timor, que se dedicou 
a historiar as duas “possessões ultramari-
nas” portuguesas mais distantes: a ilha e 
Macau.

Bento da França não estava sozinho 
a estender este manto de suspeição sobre 
Macau, que desde a fundação ia sendo vista 
como cada vez mais afastada do idealizado 
bastião da verdadeira fé, como muitos des-
gostosos cronistas preferiam imaginar. 

Os hereges faziam-se “senhores ab-
solutos desta praça”, advertia o frade ar-
rábido José de Jesus Maria, denunciando, 
em meados do século XVIII, “nesta cidade 
de católicos e dentro das portas deste cerco 
quatro ou cinco pagodes em que vão ado-
rar os seus ídolos”, bem como “procissões, 
comédias e diabólicos festins, não falando 
já no horrível estrépito de boticas que lhe 
sofrem nas ocasiões de lua, e muito mais na 
do seu ano novo, que parece isto um infer-
no com estrondos, desconcertadas vozes e 
desentoados instrumentos”.

Estranha forma de vida para uma ci-
dade habituada aos seus muros e aos seus 
confins, contida e medrosa. Ansiava-se 
por um passado que se fantasiava outro, 
sempre melhor. “No princípio”, recordava 
o frade arrábido, “quando os portugueses 

atendiam ao bem comum, só deixando en-
trar e sair os chinas com seus géneros que 
traziam a vender”, evitavam-se “as dis-
córdias, bulhas, pendências e mortes por 
bebedices, principalmente de gente ordi-
nária e cafre como hoje se está vendo e a 
cidade o paga”.

Eventualmente, as consciências tor-
navam-se demasiado pesadas e os seus 
carregadores arrepiavam caminho. Como 
o horrorizado José de Jesus Maria, que, na 
hora da partida, sentenciava: o destino de 
Macau está “irremediavelmente perdido”.

Só que não estava. Macau adaptava-se. 
Mudava. O que antes era visto como pecado 
até podia passar por virtude. E o contrário.

Talvez porque, em si mesmo, encerra 
esta natureza aleatória, o jogo tem repro-
duzido melhor do que qualquer outra acti-
vidade a volatilidade e susceptibilidade aos 
elementos, isto é, às condições económicas 
e políticas de cada momento.

A redefinição em curso da importância 
que a principal indústria de Macau tem na 
economia é uma operação necessariamente 
arriscada, sobretudo porque parte de uma 
lógica de intervenção do tipo da engenharia 
estatal, interessada apenas num desfecho 
(assumido): declarar a diversificação da 
economia, seja através de que meio for.

Mas o risco maior, vai-se percebendo, 
é para aqueles que vivem do jogo e, mais do 
que isso, para aqueles de quem o jogo vive. 
É o caso dos “junkets”.

Com a detenção de Alvin Chau, o líder 
do maior grupo de promotores de jogo, o 
destino parece definitivamente traçado 
para aquele que foi o grande motor da in-
dústria, chegando a representar mais de 70 
por cento das receitas do sector.

A história dos “junkets” está ligada às 
salas VIP, os espaços, nos casinos, onde os 
grandes apostadores tentam a sorte longe 
dos olhares das massas. As primeiras des-
tas salas abriram em 1976.

Mas foi só uns anos mais tarde, na dé-
cada de 1980, que esta actividade assumiu 
a feição mais actual. David Chow afirma 
ter sido pioneiro a implantar em Macau 
um modelo semelhante ao que ele próprio 
conheceu em primeira mão em Las Vegas. 
Era uma espécie de “promoção turística”, 
que procurava atrair jogadores abastados 
de várias geografias: Banguecoque, Seul, 
Tóquio e Singapura (na altura, o “milagre 
económico” chinês ainda estava por acon-
tecer). Ofereciam-se bilhetes de avião, 
alojamento, comida. “O nosso trabalho”, 
diz David Chow, citado no livro “Macao 
Remembers” (1999), “era resolver pro-
blemas, garantir que as coisas corriam de 
forma suave, e fazer com que os visitantes 
estivessem felizes”.

Houve sempre a suspeita – e, mais 
tarde, a confirmação – de que as salas VIP 
eram geridas por grupos de criminalida-
de organizada, que, em Macau, actuaram 
livremente durante décadas. A primeira 
legislação a versar sobre as associações se-
cretas é de 1978. Em Hong Kong, a primeira 
legislação específica sobre esta matéria re-
monta a 1845, três anos depois da cedência 
do território à coroa inglesa.

Em Macau, o vazio legal apresentava-
-se como uma oportunidade para estes cri-
minosos, que disfrutavam da “sensação de 
impunidade”, como se descreve no estudo 
que serviu de base à elaboração da chamada 
“lei das seitas”.

Nesse documento, notava-se que a 
agiotagem era, então, “um negócio em 
franco desenvolvimento”, que tinha “por 
principal zona de acção os casinos e esta-
belecimentos afins, e caracteriza-se pelos 
excelentes lucros e praticamente riscos 
nulos por deficientes disposições legais, e 
pelo silêncio das vítimas”.

Com o aproximar da transição para 
a China, uma das principais dúvidas era 
saber o que aconteceria ao monopólio da 
STDM, a concessionária do jogo. Num cli-
ma de incerteza e desconfiança, abriu-se 
uma verdadeira guerra das seitas, frequen-
temente descrita como uma luta pelo con-
trolo das salas VIP.

Sobretudo depois da liberalização do 
jogo, em 2002, foi-se tornando evidente o 
dilema que o governo de Macau enfrenta-
va, instado, por um lado, a controlar com 
mais regulamentação o que se passava nas 
salas VIP, associadas à lavagem de dinheiro 
e agiotagem, e, por outro lado, a garantir as 
receitas astronómicas nas quais o território 
se viciara.

Um estudo da Universidade da Cida-
de de Hong Kong, feito entre 2012 e 2015, 
concluiu que, “apesar destas medidas 
regulatórias, as operações das salas VIP 
continuam, até hoje, a ser dominadas por 
tríades, mas reajustaram o seu papel tra-
dicionalmente intrusivo e reinventaram 
estratégias de negócio harmoniosas para se 
adaptarem à realidade do mercado”. 

Agora, chegou a vez de o mercado se 
ajustar à realidade. Não importa quão im-
portantes os “junkets” se tornaram, quão 
influentes e presentes noutras esferas da 
vida social, do desporto à cultura.

Depois dos avisos e das consequências 
que, em 2014, levaram à primeira queda 
anual das receitas do jogo desde a libera-
lização, numa altura em que a China pro-
curava estancar os fluxos de capitais que 
deixavam o país através dos casinos de 
Macau, o problema parece ter, finalmente, 
solução. De uma vez por todas. De novo, 
cortesia de Pequim.

HUGO PINTO
Jornalista

PRETÉRITO IMPERFEITO

•

OPINIÃO

A redefinição 
em curso da 

importância que a principal 
indústria de Macau tem na 
economia é uma operação 
necessariamente arriscada. 
Mas o risco maior é para 
aqueles que vivem do jogo 
e, mais do que isso, para 
aqueles de quem o jogo 
vive”
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CARNEIRO
Carta do Dia: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades.
Amor: O amor deve ser 
alimentado para crescer forte. 
Palavras doces e gestos de ternura 
são indispensáveis.
Saúde: Esteja atenta aos sinais do 
corpo. Se sentir algo de errado. 
Procure o médico.
Dinheiro: Vigie as poupanças. 
Organize a sua vida para colher 
bons frutos no futuro.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 
49, 3 

TOURO
Carta do Dia: 5 de Paus, que 
significa Fracasso.
Amor: Dê mais atenção ao seu 
par. Evite que a sua relação 
fracasse. Saúde: Para ganhar 
novas forças inscreva-se numa 
atividade física.
Dinheiro: Adote uma postura 
mais séria no trabalho. Faça-se 
respeitar.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 
21, 14

GÉMEOS
Carta do Dia: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia.
Amor: Se estiver triste peça ao 
seu par para levá-la a passear. 
Distraia-se.
Saúde: Possíveis dores de dentes. 
Experimente mastigar cravinhos, e 
vá ao médico se não passar.
Dinheiro: Poderá receber uma 
promoção. Continue a dar o seu 
melhor.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 
25, 29

CARANGUEJO
Carta do Dia: 9 de Copas, que 
significa Vitória.
Amor: Esforce-se por realizar os 
seus sonhos. Alcançar a felicidade 
depende só de si.
Saúde: Se sofre de reumatismo 
aumente a ingestão de sardinha 
e atum. 
Dinheiro: Atreva-se a mudar de 
trabalhe e alcance a vitória. 
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 
33, 36

LEÃO
Carta do Dia: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera.
Amor: Uma amiga pode pedir-
lhe um conselho. Seja sincera e 
conseguirá ajudá-la.
Saúde: Para evitar dores de 
cabeça durma mais horas.
Dinheiro: Período favorável a 
nível profissional. Está com boas 
energias.
Números da Sorte: 8, 17, 19, 24, 
29, 34

VIRGEM 
Carta do Dia: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Pode sentir-se mais 
sensível. Veja o que se passa e 
recupere a harmonia.
Saúde: Se tem diabetes coma 
nêsperas. São ótimas para 
controlar os níveis de açúcar.
Dinheiro: Terá oportunidade de 
concretizar um novo projeto e criar 
um futuro próspero.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 
47, 48

BALANÇA  
Carta do Dia: 5 de Ouros, que 
significa Perda, Falha.
Amor: Seja mais tolerante e evite 
perder alguém de que goste 
muito.
Saúde: Tendência para dores de 
costas. Ponha na zona afetada 
uma botija de água quente. 
Dinheiro: Dê o seu melhor no 
trabalho. Mostre que é uma 
pessoa muito profissional.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 
47, 49

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Rainha de Ouros, 
que significa Ambição, Poder.
Amor: Terá o poder de realizar um 
sonho de amor.
Saúde: Dedique-se a um 
passatempo relaxante.
Dinheiro: Boa situação financeira. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 
44, 48.

SAGITÁRIO
Carta do Dia: Os Enamorados, que 
significa Escolha.
Amor: Prepare um jantar para a 
sua família e ficarão todos felizes.
Saúde: Faça uma massagem 
relaxante. Descontrair vai fazer-
lhe bem.
Dinheiro: Se ambiciona mudar 
de casa pode ver a oportunidade 
chegar.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 
44, 48.

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: O Dependurado, que 
significa Sacrifício.
Amor: Evite falar demasiado da 
sua vida íntima. Proteja o seu 
amor.
Saúde: Previna problemas de visão 
incluindo abóbora na alimentação.
Dinheiro: Poderá ter de fazer 
sacrifícios no trabalho. Será 
recompensada.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 
12, 28

AQUÁRIO
Carta do Dia: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Irá sentir que está cheia de 
amor para dar. Mime o seu par.
Saúde: É importante que faça 
exames de rotina. Vá ao médico. 
Dinheiro: Possibilidade de mudar 
de trabalho. Poderá ganhar mais.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 
44, 29, 6

PEIXES
Carta do Dia: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, 
Ilusão.
Amor: Deixe as inseguranças 
de lado e atire-se de cabeça na 
paixão.
Saúde: Melhore a postura. Evite 
ter dores de costas frequentes.
Dinheiro: Boa altura para mudar 
de casa ou carro. Se for essa a sua 
vontade.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 
44, 49/ h
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Exposição de documentos 
históricos 
sobre as leprosarias em Ká-Hó
A exposição “Lugar de Esperança – Exposição de Documentos 
Históricos das Leprosarias de Macau”, na Vila de Nossa 
Senhora de Ká-Hó, apresenta quase uma centena de arquivos 
selecionados e materiais relacionados das colecções do Arquivo 
de Macau. Além disso, também mostra um estudo sobre 
o desenvolvimento das instalações de tratamento da lepra 
em Macau, delineando a história do tratamento da lepra no 
território e fornecendo referências importantes para pesquisas 
futuras os mesmos. A exposição procura ainda evidenciar o 
papel pioneiro assumido pela sociedade de Macau na promoção 
de acções de assistência a pacientes leprosos e na difusão do 
humanitarismo em Macau. A exposição está disponível de forma 
permanente Vila de Nossa Senhora de Ká-Hó. 

Exposição de artes 
entre china e lusofonia 
apresenta 45 obras
GALERIA DO TAP SEAC 
ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO

Pinturas de Bernardino 
de Senna Fernandes 
em exposição na galeria 
Hold On To Hope

obra de Bernardino de Senna Fernandes, artista 
macaense que deixou várias peças de pintura e 
desenho, vai estar em exposição na galeria do 
projecto Hold On To Hope, da Associação de 
Reabilitação de Toxicodependentes de Macau 
(ARTM), em Ká-Hó. A exposição é inaugurada no 
dia 4 de Dezembro e vai manter-se naquele local 
até ao dia 11 de Janeiro. Falecido aos 91 anos de 
idade, Bernardino de Senna Fernandes deixou 
várias das suas obras em colecções particulares, 
inclusivamente uma pequena colecção de 27 
pinturas a aguarelas e a óleo que vão estar 
expostas nesta exposição. Alguns dos trabalhos 
são apresentados pela primeira vez ao público.

Catarina 
Castel-Branco 
expõe trabalhos 
em acrílico
Até ao dia 12 de Dezembro, 
Catarina Castel-Branco vai 
expor no Albergue SCM 13 
trabalhos recentes em acrílico, 
inspiradas nas janelas redondas 
comumente vistas nas casas 
tradicionais japonesas. “Entre a 
Flor e a Bruma – Exposição de 
Catarina Castel-Branco” surge 
por ocasião da comemoração 
do 22.º aniversário da 
transferência de Administração 
de Macau e a inauguração terá 
lugar pelas 18h30 na Galeria A2 
do Albergue SCM. Segundo a 
organização, tratam-se de obras 
que transmitem a serenidade 
e a tranquilidade da estética 
oriental. 
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/ sugestão 19H05 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLEcinemax

Marquesa de Alorna
Maria João Lopo de Carvalho
BIS 

Leonor, Alcipe, condessa d’Oeynhausen, 
marquesa de Alorna - nomes de uma 
mulher única e invulgarmente plural. 
Chamei-lhe Senhora do Mundo. Poderia 
ter-lhe chamado senhora dos mundos. Dos 
muitos mundos de que se fez senhora. 
Inconfundível entre as elites europeias pela 
sua personalidade forte e enorme devoção 
à cultura, desconcertou e deslumbrou o 
Portugal do séc. XVIII e XIX, onde ser mãe 
de oito filhos, católica, poetisa, política, 
instruída, inteligente e sedutora era uma 
absoluta raridade.
Viveu uma vida intensa e dramática, 
mas jamais sucumbiu. Privou com reis e 
imperadores, filósofos e poetas, influenciou 
políticas, conheceu paixões ardentes, 
experimentou a opulência e a pobreza, a 
veneração e o exílio. Viu Lisboa e a infância 
desmoronarem-se no terramoto de 1755, 
passou dezoito anos atrás das grades de 
um convento por ordem do Marquês de 
Pombal e repartiu a vida, a curiosidade e 
os afectos por Lisboa, Porto, Paris, Viena, 
Avinhão, Marselha, Madrid e Londres.
Marquesa de Alorna, Senhora do Mundo 
é uma história de amor à Liberdade e 
de amor a Portugal. A história de uma 
mulher apaixonada, rebelde, determinada 
e sonhadora que nunca desistiu de tentar 
ganhar asas em céus improváveis, como a 
estrela que, em pequena, via cruzar a noite.

Madame Bovary
Gustave Flaubert
Book Cover Editora, 2021 

Os romances e novelas que Emma 
lia avidamente durante a sua infância 
tornaram-na uma romântica incurável, 
uma jovem sonhadora que preenchia 
o seu tempo de educação no convento 
com fantasias de amor e avassaladora 
felicidade. Casou-se com um médico 
provincial, Charles, mas nunca conseguiu 
corresponder a devoção que o seu marido 
nutria por ela, muito menos alcançar 
os ideais românticos a que aspirava, 
condenando-se a um estado de insatisfação 
permanente. Emma envolve-se, então, em 
sucessivos casos de adultério, como forma 
de escapar à vida medíocre e insatisfatória 
que vive com o seu marido.

HBO

01:00AM BLADE

02:55AM THE TREE OF LIFE

05:10AM RUSH HOUR 3

06:05AM THE LOST HUSBAND

07:55AM STORKS

09:20AM THE ADVENTURES OF 
SHARK BOY AND LAVA GIRL

10:50AM COLORS OF LOVE

12:15PM RUSH HOUR 3

01:45PM SAFE HOUSE

03:40PM DUNKIRK

05:25PM LAST CHRISTMAS

07:05PM JUMANJI: WELCOME TO 
THE JUNGLE

09:00PM GREENLAND

11:00PM CONSTANTINE

Cinemax

12:50AM YOU SHOULD HAVE LEFT

02:25AM JARHEAD 2: FIELD OF FIRE

04:10AM TOTAL RECALL (1990)

07:25AM SUDDEN DEATH

09:15AM THE NUMBER 23

10:50AM RAMBO III

12:30PM THE ITALIAN JOB (2003)

02:20PM TREMORS 4: THE LEGEND 
BEGINS

04:00PM PROJECT ALMANAC

05:50PM BEVERLY HILLS COP II

07:40PM ROBIN HOOD

10:00PM TORQUE

11:25PM CRANK

PUB

Canal Macau

13:00  TDM News (Repetição)

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:55  Debate das Linhas de Acção Governativa para 
2022: Área dos Transportes e Obras Públicas (Directo)

20:00  Ruas com História e Memória

20:30  Telejornal

21:15  Viagens Autênticas

21:40  A Espia

22:25  Flor do Caribe

23:15  TDM News

23:50  A Luta de Carter: Reacção da Vida Selvagem

00:35  Telejornal (Repetição)

01:20  RTPi Directo
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NÚMERO DE UTILIZADORES DE REDE 
MÓVEL AUMENTA PELO TERCEIRO 
MÊS CONSECUTIVO

Depois de meses e meses de quedas, o número 

de utilizadores de rede móvel cresceu pelo tercei-

ro mês consecutivo em Macau durante o mês de 

Outubro, para 1,26 milhões face a 1,24 milhões no 

mês anterior, de acordo com dados da Direcção 

dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT 

- Macau). Desse total, 832.131 eram utilizadores 

de serviços LTE pós-pagos, 395.502 usavam LTE 

pré-pago, 29.150 pessoas tinham 3G pós-pago e 

10.409 aderiram ao serviço 3G pré-pago. O serviço 

fixo manteve a tendência de queda, passando de 

101.136 para 100.534 utilizadores no mês em aná-

lise, dos quais 49.629 eram clientes residenciais. 

Os acessos à Internet fixa totalizavam 204.907, 

dos quais 198.322 navegaram em fibra óptica. Em 

Macau, estavam registado 2.621 pontos de acesso 

para o serviço Wi-Fi comercial, 182 hotspots para o 

serviço WiFi Go e 591 para o serviço FreeWiFi.Mo.

ESCUTEIROS LUSÓFONOS 
CAMPANHA DE RECOLHA 
DE ALIMENTOS E PRODUTOS 
DE PRIMEIRA NECESSIDADE

Cerca de 80 participantes, incluindo escuteiros, 

pais, e outros voluntários, participam este sá-

bado numa campanha de recolha de alimentos 

e produtos de primeira necessidade, a qual 

reverterá para a Caritas de Macau e o Centro 

Pastoral Católico de Macau, anunciou ontem o 

Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GEL-

Mac) em nota de imprensa.

Esta é já a 15.ª vez que é promovida uma ini-

ciativa do género, levada a cabo pelo GELMac, 

cuja primeira edição da campanha teve lugar 

em 2008, tendo sido angariada cerca de uma 

tonelada de alimentos, que foram posterior-

mente distribuídos por duas instituições de 

caridade locais (o Berço da Esperança e as Mis-

sionárias da Caridade). Nos anos seguintes, a 

iniciativa tem-se repetido, contando com uma 

participação crescente de voluntários, e ajuda 

a mais instituições, como o Lar de Nossa Se-

nhora da Penha, a Associação de Reabilitação 

de Toxicodependentes de Macau (ARTM) e a 

Caritas de Macau. Na edição do ano passado 

conseguiu-se mesmo angariar duas toneladas 

de alimentos, que foram entregues na totalida-

de à Caritas, para ajuda a famílias carenciadas 

e trabalhadores não residentes, afectados pela 

pandemia de Covid-19.

Os escuteiros lusófonos, bem como outros vo-

luntários, vão estar, desde as 11h até às 18h30 

de amanhã, no supermercado “Bem-Vindo” e 

no supermercado Seng Cheong La Marina, em 

Macau, e nos supermercados Seng Chong (Lei 

Man e Ocean Garden), na Taipa. As pessoas 

interessadas em contribuir deverão deslocar-se 

a esses locais ou então ficar num dos postos 

de recolha ou distribuição de alimentos.

REGULADOR PORTUGUÊS DE JOGO 
EMITE LICENÇA DE PÓQUER ONLINE 
PARA A ESTORIL SOL

A ESC Online, marca do grupo Estoril Sol, detida 

pela Estoril Sol Digital, tornou-se no terceiro ope-

rador a receber aprovação para explorar o poker 

online no mercado ibérico, emitida pelo regulador 

português do sector do jogo SRIJ - Regulação e 

Inspeção de Jogos (SRIJ), embora ainda não se 

saiba como irá utilizar a sua nova licença. O aver-

bamento dá à ECS Online autorização para oferecer 

póquer nas variantes “Hold’em” e “Omaha”, tanto 

em jogos a dinheiro quanto em torneios. A atri-

buição da licença é datada de 26 de Novembro. A 

Estoril Sol, cuja presidente do conselho de admi-

nistração é Pansy Ho, filha do malogrado magnata 

do jogo de Macau, Stanley Ho, é assim a terceira 

empresa a ter uma licença de poker online no 

mercado regulado nacional, juntando-se à PokerS-

tars e 888poker, durante largo tempo os únicos 

operadores de poker online no mercado português. 

O grupo Estoril Sol, líder do mercado em jogo de 

casino, possui três casinos licenciados em Portugal, 

no Estoril, em Lisboa e na Póvoa de Varzim. Está 

a funcionar há mais de cinco décadas, tendo sido 

fundado em 1958 por José Teodoro dos Santos, e 

tem laços estreitos com Macau desde os anos de 

1980, quando Stanley Ho entrou na estrutura.

HOMEM LEVADO PARA 
QUARENTENA DEPOIS DE TER 
ESTADO EM CONTACTO PRÓXIMO 
COM CASO CONFIRMADO

Um indivíduo, residente da China continental que 

se encontrava em Macau, esteve em contacto pró-

ximo por via secundária com o caso confirmado da 

Covid-19 da Cidade de Hangzhou e, por isso, foi 

contactado pelos Serviços de Saúde que o trans-

portaram de ambulância para o serviço de urgência 

do Centro Hospitalar Conde de São Januário para 

realizar o teste de ácido nucleico, que acabou por 

dar negativo. Ainda assim, o homem foi levado 

para quarentena no Centro Clínico de Saúde Pú-

blica do Alto de Coloane. O indivíduo, explica o 

Centro de Coordenação de Contingência do Novo 

Tipo de Coronavírus, viajou para Macau no dia 1 de 

Dezembro e ficou hospedado num hotel localizado 

no Cotai. De acordo com o rastreio feito no dia 1 

de Dezembro pelas autoridades competentes de 

saúde do interior da China, o indivíduo em causa, 

a 29 de Novembro, na cidade de Shenzhen, este-

ve em contacto próximo com caso confirmado da 

Covid-19 detectado na cidade de Hangzhou no dia 

anterior. O homem poderá sair da quarentena no 

dia 6 de Dezembro, se os resultados dos testes de 

ácido nucleico forem negativos até lá.

Morreu Li Tianqing, 
antigo reitor 
da Universidade 
de Macau
Li Tianqing, antigo reitor da Univer-
sidade de Macau (UM), morreu ontem 
aos 98 anos, anunciou a instituição em 
comunicado. A UM lembra que Li Tian-
qing dedicou a sua vida à investigação 
física e ao ensino superior e ocupou al-
tos cargos em diferentes universidades, 
incluindo Sun Yat-sen University, Ji-
nan University, e Shenzhen University.  
Durante o seu mandato como reitor da 
UM, Li Tianqing estabeleceu o objectivo 
de desenvolver a universidade. Liderou 
a universidade na implementação de 
várias iniciativas, incluindo o recru-
tamento de mais estudantes locais, o 
estabelecimento de novas faculdades e 

departamentos, e o lançamento de no-
vos cursos. “Estas iniciativas contribuí-
ram para o rápido desenvolvimento da 
UM numa universidade pública interna-
cional que serviria a comunidade local e 
proporcionaria formação a profissionais 
de vários sectores durante o período 
de transição que levou à transferência 
de Macau e mais além. Um devoto da 
educação para toda a vida, o Prof. Li foi 
um excelente educador altamente res-
peitado pelos seus pares e pela geração 
jovem”, recorda a UM no comunicado. 
O velório de Li Tianqing está agendado 
para sábado, na Casa Funerária do hos-
pital Kiang Wu.
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