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CASOS DE COVID-19 NAS REGIÕES VIZINHAS 
DEIXAM MAIS DE SEIS MIL EM MACAU COM CÓDIGO AMARELO

Mais de seis mil de pessoas em Macau estão com código amarelo na sequência de se terem deslocado a 
Tanzhou e Nanping, zonas onde surgiram novos casos de Covid-19, segundo revelou o Chefe do Executivo. 
Mais de mil pessoas estão em isolamento e sujeitas a dois testes de ácido nucleico a cada três dias. • P. 3

DEPUTADO PEDE MAIS RESPONSABILIZAÇÃO NA FUNÇÃO PÚBLICA

Leong Sun Iok pretende saber o que está a ser feito no mecanismo de concessão de terras e obras públicas 
para se evitar casos como os de Ao Man Long, Li Canfeng ou Jaime Carion. O deputado vai mais longe e 
pede um sistema de responsabilização mais abrangente do que aquele que existe actualmente. • P. 6

MACAU NA 33.ª POSIÇÃO DO RANKING DE PASSAPORTES 

Entre os passaportes mais poderosos do mundo neste início de 2022, Macau ocupa a 33.ª posição do 
ranking, concedendo a entrada a 144 países e regiões, revela o último relatório do Henley Passport Index, 
que periodicamente classifica os melhores passaportes do mundo. Portugal está na quinta posição, 
permitindo a entrada em 187 destinos. • P. 7

Lei do Jogo sem subconcessões 
e prazo de licenças de 10 anos

Está concluída a discussão sobre a proposta de lei de alteração à Lei do Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. O 
Governo pretende disponibilizar apenas seis concessões, sem lugar a subconcessões, e os concessionários de jogo terão 10 anos para operar, 
podendo, a título excepcional, esse prazo ser prorrogado por mais três anos. As operadoras do território já anunciaram que querem participar no 
novo concurso público de licenças de jogo, deixando ainda elogios ao Executivo pelos critérios apresentados. • P. 4/5
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Os chineses interpretariam o processo 
de tomada de decisão mais longo nas 
democracias - tal como a forma de lidar 
com a nova epidemia da coroa - como 
uma fraqueza do Ocidente. No entanto, 
deve-se trabalhar com a China em 
questões globais como as alterações 
climáticas, ao mesmo tempo que não 
se colocam restrições ao comércio. As 
empresas não podem agir como um 
agente para conduzir a mudança. Esse 
é o papel da classe política. A indústria 
quer continuar o modelo mutuamente 
benéfico com a China. Ruth Wurm 
continua mesmo a ter esperança de 
“economia e comércio para a mudança”. 
Mas na realidade, “promover a mudança 
através da economia” já é amplamente 
visto como uma falsa expectativa. A 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
claramente não quer nem pode correr 
riscos com a China como um enorme 
mercado de vendas. Para muitas 
indústrias alemãs, a China tem sido, 
desde há muito, o mercado de vendas 
mais importante. A indústria já estava 
preocupada com o fraco crescimento 
das exportações como um todo. A 
Bundesverband der Industrie espera um 
crescimento das exportações de talvez 
apenas 4% este ano, em comparação 
com 8% em 2021.

SIEGFRIED RUSSWURM
Presidente da Federação das Indústrias 
Alemãs (BDI)
DIE WELT 

Dois meios de comunicação social 
online independentes em Hong Kong, 
outrora um centro de informação na 
Ásia, cessaram a sua actividade no prazo 
de cinco dias, suscitando preocupação e 
descontentamento com a supressão da 
liberdade de imprensa em Hong Kong. 
Na próxima quinzena, continuarão a 
realizar-se comícios em diferentes 
cidades do Reino Unido, em apoio à 
liberdade de imprensa em Hong Kong.

MAK YIN-TING
Jornalista
RADIO FRANCE INTERNATIONALE

A agência britânica de inteligência 
de segurança nacional (MI5) revelou 
que Christine Ching Kui Lee, uma 
agente chinesa com uma longa prática 
jurídica no Reino Unido, infiltrou-se 
secretamente no parlamento britânico 
e interferiu na política britânica ao 
“estabelecer ligações” entre o Partido 
Comunista Chinês e os parlamentares 
em funções e potenciais deputados, e 
depois doando dinheiro aos políticos. O 
dinheiro veio de pessoas não britânicas 
na China e em Hong Kong. Esta é 
uma medida muito rara para o MI5 
emitir um aviso sobre um indivíduo 
em particular. Sugere também que 
uma longa investigação levou as suas 
preocupações ao ponto de sentirem 
que devem agir agora. Ouvimos no 
passado preocupações sobre a influência 
russa, mas os funcionários dos serviços 
secretos britânicos afirmam que a China 
é agora a sua principal prioridade. A 
acusação deste aviso é interferência - 
ganhando secretamente influência - e 
não espionagem (roubo de segredos). 
Uma das preocupações dos oficiais de 
segurança é que não existe actualmente 
uma resposta legal à interferência. 
Como resultado, acreditam por vezes 
que a divulgação dos factos é a melhor 
forma de prevenir riscos futuros, como o 
MI5 está a fazer agora.

GORDON CORERA
Correspondente de segurança
BBC

PONTO 
DE CITAÇÃO

APOIO INCONDICIONAL. Apoiantes do tenista sérvio Novak Djokovic ouvem a decisão do tribunal ser proferida através de uma transmissão ao vivo fora do 

escritório de advogados de Djokovic em Melbourne, Austrália. Djokovic perdeu o recurso do tribunal contra a deportação da Austrália e não poderá defender o 

seu título do Australian Open em Melbourne. JAMES ROSS/EPA

“Ainda com as últimas autárquicas a fumegar, David 
Pontes chamava à atenção, no Público, para um 
problema (entre outros que existem), do sistema eleitoral 
português. Citando as análises do politólogo Francisco 
Soares, assinalou o facto de a taxa de abstenção estar 
sobreestimada, como indicia o seu cálculo pela população 
residente com mais de 18 anos (e não pelo total de 
eleitores inscritos). No caso das autárquicas, o cálculo 
pela população residente com direito a voto apontaria 
para uma «abstenção real» entre 35 e 36%, bem inferior 
ao valor da «oficial», de 46%.
Aplicando este critério de cálculo da abstenção a eleições 
legislativas, as diferenças com a abstenção oficial 
subsistem. Por razões que importaria conhecer em cada 
caso, é em 1995 que a diferença é mais pronunciada (cerca 
de 10 pontos percentuais), sendo em 2005 que se regista 

o menor diferencial (2 p.p.). Desde então, tanto numa 
como noutra forma de cálculo, registam-se diferenças a 
rondar os 5 p.p., tendo-se em 2015 atingido o valor mais 
elevado desde 2005 (cerca de 6 p.p.), certamente em 
parte pelo aumento da emigração nos anos da troika e da 
maioria PSD-CDS/PP.
Seja como for, é inquestionável a tendência de subida 
da abstenção desde 2005 (tanto num como noutro 
critério), percebendo-se igualmente que o diferencial 
tenha tendência a ser maior em autárquicas (em que 
apenas podem votar os residentes no território nacional) 
que em eleições legislativas. Ainda assim, importará 
continuar a afinar os cadernos eleitorais, sob pena de se 
criar uma ideia de desinteresse dos eleitores ainda maior 
(mas menos verdadeira) que a que os números oficiais 
sugerem.
Como sublinha David Pontes, no já citado editorial, «a 
ladainha da abstenção, tradicionalmente alimentada por 
comentadores e dirigentes partidários que, enquanto não 
há resultados, comentam na noite eleitoral projecções de 
abstenção — “um dos valores mais altos desde que se 
realizou a primeira ida às urnas, em 1976”... — distorce 
a avaliação da participação política, criando a imagem de 
um país diminuído no seu empenho democrático».”

Nuno Serra
Ladrões de Biclcletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

“Vi meia hora do debate entre Costa e Rio e fui 
interrompido por motivos de força maior: o meu filho não 

queria ver. E eu sou um tipo que respeita a hierarquia cá 
de casa, de maneira que mudei a TV para o Panda e nem 
arrebitei cabelo. Lá voltarei.
No entanto, não posso deixar de constatar o seguinte: 
este debate é a maior demonstração daquilo que é o 
sistema. Não o sistema fantasioso da extrema-direita, 
dos beneficiários de RSI com Mercedes à porta, mas do 
verdadeiro sistema, aquele que se ocupa de eternizar PS 
e PSD no poder.
Todos os debates tiveram 25 minutos. Este teve mais 
de uma hora. Porque é que Costa e Rio têm direito a 
este tratamento especial? Porque as suas propostas 
são melhores? Porque são necessariamente melhores 
governantes? Nada disso. Porque as cadeias televisivas 
assim o decidiram. E porque o sistema não permite sequer 
que qualquer outro partido seja considerado alternativa. 
Porque a sua sobrevivência depende desse status quo.
O sistema é precisamente isto: a eternização dos 
mesmos, para que tudo fique para sempre na mesma. 
Para que as verdadeiras clientelas, que são comuns a um 
e a outro partido, não sejam beliscadas e continuem a 
passar o cheque a cada acto eleitoral. Numa verdadeira 
democracia, todos, até aqueles cujo programa é dinamitar 
a democracia, devem ter, à partida, as mesmas condições 
e oportunidades. No entanto, o terreno de jogo continua a 
continuará inclinado, sempre em benefício dos mesmos. E 
isto, a meu ver, diz-nos quase tudo sobre o estado a que 
isto chegou. E sobre o buraco no qual estamos enfiados 
há décadas.
O privilégio é a negação da democracia.”

João Mendes
Aventar
https://aventar.eu/

ESCRITO 
NA REDE
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Casos de Covid-19 nas cidades vizinhas 
deixam seis mil com código amarelo na RAEM
Mais de seis mil de pessoas em Macau estão com código amarelo na sequência de se terem deslocado a Tanzhou e Nanping, 
zonas onde surgiram novos casos de Covid-19, segundo revelou o Chefe do Executivo. Mais de mil pessoas estão em 
isolamento e sujeitas a dois testes de ácido nucleico a cada três dias. Este é o balanço actualizado após o registo de mais 
nove casos em Zhuhai, que coloca novamente a alteração da validade de resultado negativo do teste de ácido nucleico para 
entrada na RAEM, passando de 48 horas para 24 horas desde ontem.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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lisadas 1,81 milhões, o que repre-
senta 93,96 por cento do número 
total, cujos resultados foram todos 
negativos”, sublinhou. 
Nesse sentido, além de agradecer 
ao Comité Municipal de Zhuhai do 
PCC e ao governo municipal “pela 
resposta eficaz à pandemia, sal-
vaguardando a segurança dos dois 
territórios”, o Chefe do Executi-
vo apontou que as autoridades de 
Zhuhai activaram de imediato o 
plano de contingência e medidas 
diligentes logo depois do surgi-
mento de novos casos, o que de-
mostra “uma vez mais que o me-
canismo de prevenção e controlo 
mútuo da pandemia produz efei-
tos, reflectindo também a impor-
tância e atenção que Zhuhai presta 
a Macau”, lê-se no comunicado do 
Gabinete de Comunicação Social. 
Ho Iat Seng considerou que a pre-
venção e controlo da pandemia 
já se tornaram comuns após dois 
anos do surgimento da pandemia, 
e várias regiões do país já conse-

guem responder “de forma correc-
ta e científica” e atingir “uma pre-
venção e controlo da pandemia por 
zonas e categorias de forma preci-
sa”. O Chefe do Executivo promete 
continuar a colaborar com os tra-
balhos antiepidémicos de Zhuhai e 
está convicto de que a cidade vizi-
nha vai resolver a situação epidé-
mica que enfrenta agora. 

TESTE PARA PASSAGEM 
FRONTEIRIÇA 
COM VALIDADE 
DE 24 HORAS

O surgimento de nove novos casos 
positivos em Zhuhai levou as auto-
ridades a actualizar de novo as res-
trições de passagem de fronteira 
entre Macau e o interior da China 
e, desde ontem, os passageiros que 
viajam através de postos frontei-
riços com destino a Macau devem 
apresentar um certificado de re-
sultado negativo do teste de ácido 
nucleico à Covid-19 com o prazo de 

24 horas. 
A respectiva medida de passagem 
transfronteiriça tinha sido altera-
da na semana passada para a apre-
sentação de resultado negativo de 
teste válido de 48 horas, para evi-
tar atravessar as fronteiras em si-
tuações desnecessárias e conduziu 
a uma diminuição em número do 
movimento de pessoas nas fron-
teiras de 40%. Entretanto, para 
quem pretende sair de Macau para 
Zhuhai, a validade do certificado de 
resultado do teste de ácido nuclei-
co mantém-se de sete dias. 
De acordo com o que foi divulga-
do na conferência de imprensa 
das autoridades de Zhuhai, uma 
família de quatro pessoas infecta-
das tinha registos de itinerário no 
centro comercial junto ao posto 
fronteiriço de Gongbei e no centro 
comercial de Huafa, que são locais 
pertos de Macau e populares para 
os residentes. 
Por outro lado, a Direcção dos Ser-
viços de Educação e de Desenvol-

D
evido à detecção de 
um novo caso positi-
vo de Covid-19 na vila 
de Tanzhou, na cidade 

de Zhongshan, bem como ao sur-
to na vila Nanping, em Zhuhai, há 
actualmente cerca de 6.200 resi-
dentes de Macau que estão com 
código de saúde com a cor amarela 
por terem registos de itinerário re-
lacionados com os casos positivos 
nestes dois sítios, entre os quais 
1.043 pessoas foram submetidas a 
cumprir observação médica, iso-
lamento e sujeitos a dois testes 
a cada três dias. Os dados foram 
adiantados pelo Chefe do Execu-
tivo, Ho Iat Seng, numa videocon-
ferência realizada no sábado entre 
as autoridades de Macau e Zhuhai, 
no âmbito de discutir os trabalhos 
conjuntos de prevenção e controlo 
da pandemia.
Na noite da passada sexta-feira, 
as autoridades de Zhuhai divul-
garam que foram registados sete 
novos casos positivos na cidade, 
que deixou mais um alerta sobre 
a situação epidémica no territó-
rio. Segundo revelou na reunião o 
secretário do Comité Municipal de 
Zhuhai, Lv Yuyin, depois de rece-
ber a notificação de casos positi-
vos em cidades vizinhas, a cidade 
de Zhuhai lançou uma testagem 
em massa aos residentes de qua-
tro zonas juntos de Tanzhou. Entre 
510 mil amostras recolhidas, foram 
encontrados nove casos positivos 
da variante Ómicron, incluindo um 
paciente com sintomas e seis casos 
de infecção assintomática. 
O responsável de Zhuhai salien-
tou, no entanto, que a cidade está 
agora em gestão de controlo e que 
estão proibidas entradas e saídas, 
afirmando que “a situação em ge-
ral está controlável”. Decorreu 
anteriormente mais um teste de 
ácido nucleico em grande esca-
la aos residentes de toda a cidade 
de Zhuhai, “tendo sido recolhidas 
1,95 milhões de amostras e já ana-

SERVIÇOS PÚBLICOS 
COM REGISTO DE ITINERÁRIOS 
A PARTIR DE HOJE

A entrada nos serviços públicos de Macau só vai 
ser possível a partir de hoje com a apresentação 
de um registo de itinerários, através de uma apli-
cação móvel que rastreia o percurso individual do 
utilizador. A medida anunciada pelas autoridades 

abrange também os trabalhadores e locais de 
trabalho do Governo, no âmbito de acções de 
prevenção face ao novo coronavírus. “A partir 
do dia 17 (…), todos os cidadãos e funcionários 
públicos, quando entrarem nos estabelecimentos 
de serviços públicos ou locais de trabalho do 
Governo, devem fazer o registo de itinerários (…), 
sob pena de não poderem entrar”, pode ler-se 
num comunicado da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública. A 18 de Novem-

bro, as autoridades lançaram a aplicação móvel 
de rastreio de percurso individual da população 
para sinalizar riscos associados à covid-19, ini-
cialmente apresentada como sendo de utilização 
voluntária, mas com a indicação que passaria a 
ser obrigatória. No mesmo dia, a Direcção dos 
Serviço para os Assuntos de Tráfego anunciou 
um plano de registo e identificação dos passa-
geiros dos autocarros, avisando que aqueles que 
não procedessem ao registo até 11 de Dezembro 

iriam perder benefícios nas tarifas. Com a apli-
cação será possível fazer um ‘scan’ a um código 
QR dos locais frequentados. A medida vai ser 
brevemente alargada a estabelecimentos como 
supermercados e restaurantes, avisaram já as 
autoridades. O Centro de Coordenação de Con-
tingência do Novo Tipo de Coronavírus garantiu 
na sexta-feira à noite que a aplicação móvel do 
“Código de Saúde de Macau” “não envolve a 
subtração ou revelação de informações pessoais”.

vimento da Juventude anunciou 
ontem que os docentes e alunos 
transfronteiriços que vivem nas 
zonas infectadas estão isentos da 
presença nas escolas, e os estabe-
lecimentos educacionais imple-
mentarão um plano de aprendi-
zagem em casa e medidas de adia-
mentos dos seus exames. 
Docentes e alunos transfronteiri-
ços que moram nas outras zonas 
podem optar por não se desloca-
rem a Macau, e as escolas irão li-
dar com a questão de frequência 
e testes de acordo com a situação 
prática. 

MAIS UM CONTACTO 
PRÓXIMO NA RAEM

Para além de duas pessoas com 
contacto próximo com o caso con-
firmado de Covid-19 em Zhon-
gshan, e mais de 200 pessoas com 
contactos próximos por via secun-
dária que foram colocadas em iso-
lamento na passada quarta-feira, 
os Serviços de Saúde receberam a 
informação de que um motorista 
de veículos de patrulha do Aero-
porto Internacional de Macau foi 
classificado como pessoa de con-
tacto próximo por ter almoçado 
com um caso de infecção assinto-
mática em Zhuhai.
O trabalhador não residente oriun-
do do interior da China, de 36 anos, 
já foi transferido para observação 
médica no Centro Clínico de Saú-
de Pública. O resultado do seu teste 
de ácido nucleico na madrugada do 
dia 15 deu negativo, bem como nos 
testes submetidos nas últimas três 
semanas. Os seus coabitantes fo-
ram também encaminhados para 
quarentena pelas autoridades de 
Zhuhai. 
Segundo os SSM, o indivíduo des-
locou-se a Macau para trabalhar 
na madrugada do dia 14 deste mês, 
pelo que as autoridades sanitárias 
estão à procura de mais pessoas de 
contacto próximo. 
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Macau terá seis concessões de jogo 
com prazos de licenças de 10 anos
Está concluída a discussão sobre a proposta de lei de alteração à Lei do Regime jurídico da 
exploração de jogos de fortuna ou azar em casino. O Governo pretende disponibilizar apenas seis 
concessões, sem lugar a subconcessões, e os concessionários de jogo terão 10 anos para operar, 
podendo, a título excepcional, esse prazo ser prorrogado por mais três anos. Promotores de jogo, 
assumiu o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong, precisam de uma fiscalização mais 
apertada.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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ACREDITAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO 
CONTÍNUA DOS ASSISTENTES SOCIAIS SEGUE PARA A AL

Por forma da discussão em torno do novo projecto de lei do jogo, o projecto de regulamento administrativo intitulado “Exame 
de acreditação profissional e formação contínua dos assistentes sociais”, cuja discussão também foi concluída na sexta-feira 
pelo Conselho Executivo, passou para segundo plano. Ainda assim, revelou André Cheong, relativamente ao exame de 
acreditação, “está definido principalmente que o exame se realiza, pelo menos uma vez por ano, através da prova escrita 
ou outras formas, sendo o aviso sobre a realização do exame publicado em Boletim Oficial e, em simultâneo, divulgado na 
página electrónica do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) do qual deve constar o conteúdo da prova. No 
que diz respeito à formação contínua, o regulamento prevê que no número total de horas da formação deve estar incluído 
o número de horas da formação estruturada e da formação não estruturada e as respectivas actividades devem ser con-
cluídas no período de três anos que antecede à apresentação do pedido da renovação pelo assistente social. As entidades 
formadoras podem, antes da realização das acções de formação contínua que se enquadrem na formação estruturada, 
requerer junto do CPAS o reconhecimento prévio, por forma a que os assistentes sociais inscritos possam tomar conheci-
mento com antecedência e, bem assim, organizar, de modo adequado, o seu tempo no sentido de participar nas mesmas.

O 
Conselho Executivo (CE) 
concluiu a discussão so-
bre a proposta de lei de 
alteração à Lei do Regi-

me jurídico da exploração de jo-
gos de fortuna ou azar em casino. 
O Governo, após consulta pública, 
decidiu alterar o número de con-
cessões, bem como prazo da con-
cessão para exploração de jogo, 
estabelecendo o número máximo 
de seis concessões que deverão 
laborar num prazo não superior a 
10 anos, podendo, a título excep-
cional, ser prorrogado esse prazo 
por mais três anos. Estão proibidas 
subconcessões, anunciou o porta-
-voz do CE, em conferência de im-
prensa, na passada sexta-feira.
André Cheong revelou ainda que 
o novo articulado obriga as novas 
concessões a ter em conta “a sal-
vaguarda da segurança nacional e 
da RAEM, promovendo a diversi-
ficação adequada e o desenvolvi-
mento sustentável da economia” 
do território.
O Governo quer ainda limitar “a 
percentagem das acções em circu-
lação cotadas em bolsa de valores 
da concessionária ou das socieda-
des de que ela é sócia dominante, 
de modo a estabelecer uma relação 
mais estável entre a actividade da 
concessionária e Macau”. Na nova 
proposta de lei, o Executivo au-
menta para 15% as acções detidas 
pelos administradores-delegados 
residentes permanentes de Macau. 
Ao mesmo tempo, estabelece um 
limite de 30% nas acções que po-
dem ser cotadas em bolsa. “O sec-
tor do jogo é muito especial e tem 
muitas especificidades. Com esta 
limitação, o Governo poderá fisca-
lizar melhor. Mas que fique claro, 
não queremos impedir o mercado 
livre”, explicou André Cheong.
O Executivo liderado por Ho Iat 
Seng pretende ainda “reforçar 
os mecanismos de verificação e 
de fiscalização da idoneidade das 
concessionárias, dos indivíduos 
e das sociedades que participam 
no jogo” e isso, assegurou André 
Cheong, envolve “um aperfeiçoa-
mento da fiscalização dos promo-
tores de jogo cuja qualificação e 
licença será regulamentada por lei 
e não por regulamento adminis-
trativo”.

PRESENÇA DO GOVERNO 
NA ESTRUTURA CAÍ POR TERRA

Depois de ouvir a população, e ten-
do em conta o que se passa noutros 
países e regiões, as autoridades 
decidiram fazer cair um dos pontos 
que, na apresentação do articula-
do e na sua discussão em consulta 
pública, causou alguma celeuma: a 
distribuição de dividendos aos ac-
cionistas das empresas que explo-
ram o jogo fique dependente de um 
aval governamental e a introdução 
de delegados do Governo junto das 
concessionárias, para efeitos de 
fiscalização. André Cheong referiu 
que o Governo estar nas conces-
sionárias “não é uma boa solução”, 

trador-delegado, residente per-
manente da Região Administrativa 
Especial de Macau, sofrem um au-
mento para 15% do capital social da 
concessionária (a actual lei prevê 
10%).
Em Macau existem três conces-
sionárias (Sociedade de Jogos de 
Macau, Galaxy e Wynn resorts) e 
três subconcessionárias (Venetian, 
MGM Resorts e Melco). Existem no 
momento 6198 mesas de jogo no 
território, distribuídas por cerca de 
40 casinos.
Desde que o Governo de Macau 
anunciou, em Setembro, a revisão 
da Lei do Jogo que as acções das 
operadoras têm vindo a perder va-
lor no mercado. Como se não bas-
tassem as restrições causadas pela 
pandemia de Covid-19, o maior 
grupo promotor de jogo – Suncity 
– foi obrigado a suspender todas 
as suas actividades relacionadas ao 
jogo após a detenção do seu líder, 
Alvin Chau, acusado de exploração 
ilícita do jogo e branqueamento de 
capitais, pelo Ministério Público de 
Macau.

apostando “noutros mecanismos” 
para aumentar a fiscalização.
Há ainda lugar a uma alteração que 
está relacionada com o montante 
de capital social que passará a ser 
de cinco mil milhões de patacas 
quando antes era apenas de 200 
milhões.
As actuais concessões terminam no 
dia 26 de Junho, mas André Cheong 
admitiu aos jornalistas que deverá 
haver lugar a uma prorrogação da 
concessão por mais uns meses. “O 

procedimento será normal e não 
urgente. Amanhã, entregaremos a 
proposta de lei na Assembleia Le-
gislativa e eles terão de analisar. 
Temo que a análise e consequente 
aprovação não esteja terminada 
até dia 26 de Junho”, constatou o 
também secretário para a Admi-
nistração e Justiça.
Para os cofres do erário públi-
co tudo permanece na mesma. A 
taxa do imposto especial sobre o 
jogo é de 35% e a proposta é que 

assim continue. Há ainda lugar a 
mais 5% que correspondem a 2% 
das receitas brutas de exploração 
do jogo para uma fundação públi-
ca que tenha por fins a promoção, 
o desenvolvimento e o estudo de 
acções de carácter cultural, social, 
económico, educativo, científico, 
académico e filantrópico; e 3% para 
o desenvolvimento urbanístico, a 
promoção turística e a segurança 
social.
As acções detidas pelo adminis-
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Operadoras revelam interesse no concurso 
público para a concessão de licenças de jogo
As várias operadoras de jogo do território já anunciaram que querem participar no novo concurso público para a concessão 
de licenças de jogo. Em comunicados de imprensa enviados às redacções desde o anúncio feito em Conselho Executivo, 
as operadoras aproveitaram para elogiar o Governo por ter apresentado “critérios claros” em relação às alterações que 
pretende introduzir na revisão da lei que regula o sector.

CATARINA CHAN*
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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pós o Conselho Exe-
cutivo ter concluído 
a análise da propos-
ta do novo regime 

jurídico da Exploração de Jogos 
de Fortuna ou Azar em Casino, 
que será submetido à aprecia-
ção na Assembleia Legislativa, 
cinco operadoras manifesta-
ram já intenção em partici-
par no novo concurso público 
para a concessão de licenças 
de jogo.
Num comunicado emitido, a 
MGM mostrou-se agradecida 
por ter tempo suficiente para 
preparar os seus planos em 
relação ao concurso, e afir-
mou o seu apoio à proposta 
de lei anunciado pelo Gover-
no da RAEM, indicando que o 
enquadramento do diploma 
proporciona “uma orientação, 
procedimento administrativo 
e calendário bem definidos, 
optimizando o conteúdo da lei 
que propiciará o desenvolvi-
mento sustentável e saudável 
da indústria do jogo de Macau 
em diante”. 
A Sands China, além de ga-

Concessões 
de 10 anos 
afastam novos 
operadores 
na corrida 
às licenças 
de jogo, 
diz analista

CASINOS

O analista de jogo Pedro Cortés disse 
à Lusa que a proposta do Governo de 
Macau de limitar o prazo das concessões 
para 10 anos vai afastar novos interessa-
dos em concorrerem ao concurso público 
agendado para meados do ano. “Leva a 
crer que para além das que já cá estão, 
não haverá grande interesse para novos 
operadores se apresentarem a concurso, 
visto que se quiserem fazer investimento 

o prazo é demasiado curto”, frisou o ad-
vogado Pedro Cortés, sócio da Rato, Ling, 
Lei & Cortés – Advogados, escritório que 
presta consultoria na área do jogo.
O advogado português faz as contas e 
declara: “2-3 anos para pôr de pé um ‘re-
sort’ integrado e 7 anos para retorno do 
investimento? Não creio que seja possível 
no quadro actual”.
O Governo apresentou a nova proposta da 
lei do jogo, na qual aumenta para 15% as 
acções detidas pelos administradores-de-
legados residentes permanentes de Ma-
cau, limita o prazo de concessão para 10 
anos, aumenta para cinco mil milhões de 
patacas o montante do capital social das 
concessionárias, determina ainda um total 
máximo de seis concessionarias de jogo 
e proíbe as subconcessões. O prazo de 
concessão actualmente vigente é de 20 
anos e as ações detidas pelos administra-
dores-delegados residentes permanentes 
de Macau são de um mínimo de 10%.
Pedro Cortés frisou que o término das 
subconcessionárias é uma “alteração 
importante” porque vão passar a ser seis 
concessionárias, em vez de três conces-
sionárias e três subconcessionárias. “Na 
prática o que já tínhamos”, disse.
Em relação ao aumento do capital social, 
o analista argumenta que com isso “au-
menta também a responsabilidade dos 
accionistas”. Já a subida das ações detidas 
pelos administradores-delegados “pou-
co ou nada altera do regime em vigor”. 
Ressalvando que apenas teve acesso ao 

sumário da apresentação da nova lei, 
anunciada há poucas horas, Pedro Cortés 
considerou que os “primeiros comentários 
vão no sentido da continuidade daquilo 
que tem sido a política relativa ao jogo”.
Em declarações ao Canal Macau, Rui 
Proença, advogado especialista em jogo, 
acredita que as seis operadoras vão con-
tinuar em jogo. “Acho que é um indica-
dor. Não é absolutamente certo, este é 
um número máximo que pode ser fixado 
num número inferior, mas parece-me que 
tudo indica o número a ser fixado será 
o número máximo, como foi no anterior 
concurso, e isso indica que serão as seis 
actuais operadoras a ficarem”, disse ao 
Canal Macau. Já o também advogado 
Carlos Lobo acredita que os actuais con-
tratos vão ter de ser prorrogados durante 
mais um ano, uma vez que não haverá 
tempo suficiente para lançar um concur-
so internacional até ao mês de Junho. 
“Estamos no meio da uma pandemia, 
nestes últimos dias as coisas parecem um 
pouco mais complicadas em toda a região, 
é impossível na prática ter um concurso 
internacional quando temos as fronteiras 
completamente fechadas, sem sequer 
haver voos internacionais para Macau”, 
referiu ao Canal Macau.
Após a aprovação da nova proposta de 
lei de jogo na Assembleia Legislativa, o 
Governo de Macau pretende avançar com 
um concurso público para atribuir novas 
concessões, já que as actuais terminam 
em 26 de Junho de 2022.

PUB

licitação de licenças de jogo 
e espera que as autoridades 
anunciem os detalhes sobre as 
novas concessões, enfatizan-
do que a empresa vai cooperar 
com o trabalho do Governo da 
RAEM. Acrescentou que “sal-
vaguarda resolutamente a se-
gurança do país e de Macau” 
e “garante a implementação 
estável e duradoura do princí-
pio “Um País, Dois Sistemas”. 
Na nota emitida pela Melco 
Resorts & Entertainment, foi 
realçado que a empresa “está 
empenhada em participar no 
concurso público para a con-
cessão de licenças de jogo e 
continuará a promover a di-
versificação económica em 
Macau”, estando “plenamen-
te confiante no desenvolvi-
mento da indústria integrada 
do turismo e do lazer”. A em-
presa indicou ainda que o Go-
verno da RAEM concebeu uma 
proposta com uma direcção 
clara que aperfeiçoa o quadro 
legal e beneficia o desenvolvi-
mento da indústria. 
A Galaxy Entertainment 

Group (GEG) foi a última a 
manifestar-se, seguindo pelo 
mesmo registo das restantes. 
“Concordamos e apoiamos 
plenamente os objectivos da 
legislação proposta pelo Go-
verno da RAEM, que defende 
que a segurança nacional e 
da RAEM deve ser colocada 
como prioridade máxima no 
funcionamento de casinos e 
actividades relacionadas com 
o jogo, enquanto que a diver-
sificação económica e o de-
senvolvimento sustentável 
de Macau deve ser promovido. 
Acreditamos que a existência 
de leis e regulamentos opti-
mizados lançará uma base só-
lida para o desenvolvimento 
estável da cidade e impulsio-
nará o desenvolvimento si-
nergético da indústria do jogo, 
conduzindo à resiliência e di-
versidade económica global de 
Macau”, referiu o presidente 
da GEG, Lui Che Woo, num 
comunicado enviado ontem 
às redacções.

*com Pedro André Santos 

rantir o seu apoio ao quadro 
legal para a alteração de lei, 
referiu que continua a estar 
“optimista quanto ao futuro 
da indústria integrada de ‘re-
sorts’ de Macau, e está ansiosa 
por apresentar a sua proposta 
para o concurso de concessão 
de licença de jogo”. Em comu-
nicado, a operadora frisou que 

o Governo da RAEM forneceu 
orientações claras sobre al-
gumas alterações na proposta 
relativamente às reacções do 
sector e do público em geral.
Por sua vez, a Wynn Macau 
referiu que “sente-se encora-
jada” pelo facto de o Governo 
ter acelerado o processo da 
revisão de lei e ouvido as opi-

niões do público, bem como 
clarificou várias questões im-
portantes. No comunicado 
refere que espera “trabalhar 
em estreita colaboração com 
o Governo e participar activa-
mente no processo de concur-
so público”. 
A SJM Resorts, S.A. também 
referiu que vai participar na 
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Deputado pretende 
sistema de responsabilização 
mais abrangente 
na Função Pública
Numa interpelação escrita ao Governo, Leong Sun Iok pretende saber o que está a ser 
feito no mecanismo de concessão de terras e obras públicas para se evitar casos como 
os de Ao Man Long, Li Canfeng ou Jaime Carion. O deputado vai mais longe e pede 
sistema de responsabilização mais abrangente do que aquele que existe actualmente.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM

O 
deputado da Assembleia Le-
gislativa (AL) Leong Sun Iok 
enviou, na passada sexta-feira, 
uma interpelação ao Governo 

onde pretende saber o que as autoridades 
têm andado a fazer em matéria de preven-
ção de corrupção, depois de o Comissaria-
do contra a Corrupção (CCAC) ter desco-
berto mais um caso suspeito de corrupção 
passiva e branqueamento de capitais pra-
ticado por um outro ex-dirigente da Direc-
ção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes (DSSOPT).
O deputado eleito em sufrágio directo 
pretende que o Governo liderado por Ho 
Iat Seng tenha uma atitude mais “pre-
ventiva” a fim de controlar a corrupção. 
“É preciso minimizar as perdas para o 
interesse público e reconstruir a credibi-
lidade do Governo na governação”, atira 
Leong Sun Iok, que se mostra ainda mais 
preocupado pelo facto de muitos casos de 
corrupção e branqueamento de capitais 
acontecerem em negócios ligados às obras 
públicas. “Sublinho a necessidade de se 
atribuir grande importância à questão da 
corrupção nas obras públicas, por um lado, 
e a necessidade de melhorar o sistema de 
prevenção da corrupção, por outro. O Go-
verno da RAE é instado a aprender com a 
experiência amarga do passado e a tomar 
medidas sérias contra a corrupção”, refere 

o parlamentar.
O também vice-presidente da direcção da 
Federação das Associações dos Operários 
de Macau (FAOM) insta o Governo a proce-
der a uma revisão aprofundada do seu tra-
balho na área das terras e obras públicas, 
“com especial incidência das subvenções 
públicas, a fim de colmatar as lacunas da 
corrupção”. “Ao mesmo tempo, é neces-
sária uma maior ênfase na melhoria do 
sistema de responsabilização dos funcio-
nários, especialmente na área dos altos 
cargos, a fim de colmatar as lacunas na es-
trutura de governação que são propensas a 
problemas”, sugere.
Leong Sun Iok pretende saber se o Gover-
no pondera rever todo o processo existen-
te, procurando lacunas no mecanismo de 
concessão de terras e obras públicas, prin-
cipalmente em áreas de trabalho propen-
sas à corrupção. “O discurso político deste 
ano propôs o estudo do estabelecimento 
de um sistema disciplinar específico para 
líderes e supervisores, mas os alvos são 
apenas líderes e supervisores, e os prin-
cipais funcionários não estão incluídos no 
regulamento”, lamenta Leong Sun Iok, 
pedindo “um sistema de responsabiliza-
ção mais abrangente”.
Por último, na mesma missiva dirigida ao 
Executivo, o deputado, para além de um 
sistema sólido de responsabilização dos 

funcionários, pede igualmente um bom 
mecanismo de nomeação para que se pos-
sa escolher “funcionários competentes”. 
“É necessário um mecanismo de nomea-
ção, selecção, promoção e formação me-
ritocrática. Em particular, precisamos de 
realizar uma revisão profunda das princi-
pais nomeações e demissões, e acelerar o 
estabelecimento de um mecanismo rigo-
roso para a selecção e nomeação de candi-
datos”, defende o operário, que vê ser esse 
o caminho para “reforçar a competência 
do nosso pessoal, de modo a aumentar o 
moral da função pública e atrair excelentes 
talentos”.
Recorde-se que, no final da semana pas-
sada, o CCAC emitiu um comunicado onde 
revelava ter descoberto mais um caso sus-
peito de corrupção passiva e branquea-
mento de capitais praticado por um outro 
ex-dirigente da DSSOPT que terá abusado 
do poder que tinha para aprovar projectos 
de construção que violavam regulamentos 
administrativos e diretcrizes estabelecidas 
em troca de “avultadas quantias e bens 
imóveis”, pode ler-se no comunicado da 
entidade. O comunicado não identificava 
o nome do ex-director da DSSOPT, mas de 
acordo com os jornais Ou Mun e All About 
Macau, o responsável em questão é Jaime 
Carion, que exerceu o cargo de director do 
DSSOPT entre 1998 e 2014.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO
Execução Ordinária n.º CV1-21-0074-CEO 1.º Juízo Cível

EXEQUENTE: 
SOU WENG HONG, solteiro, de nacionalidade chinesa, titular do 
B.I.R.M. n.° 1xx0xx0(7), residente em Macau. 
EXECUTADO: 
KAM WAI CHONG, casado, de nacionalidade chinesa, titular do 
B.I.R.M. n.° 5xx0xx8(8), residente em Macau. 

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

credores desconhecidos do executado para, no prazo de QUINZE DIAS, 
que começam a correr depois de finda a dilação de vinte dias, conta-
dos 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: 

Imóvel penhorado 
Denominação: fracção autónoma “S22”. 
Situação: sito em Macau, n.° 406 da Rua do General Ivens Ferraz, 

Bairro Fai Chi Kei. 
Finalidade: habitação. 
Número de matriz: 073091. 
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n.° 21912, 

a fls. 97v do Livro B106. 
Número de inscrição da propriedade: 343569G. 

*** 
Na R.A.E.M., 13/12/2021 

A Juiz 
Ho Chong In 

*
O Escrivão Judicial Adjunto

Chan Long 
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL

ANÚNCIO 
PROC. INTERDIGAO N.º CV1-21-0047-CPE 1.º Juízo Cível  
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REQUERIDO: Rui Manuel D’Andrade Borges, do sexo 
masculino, nascido a 20 de Janeiro de 1960, em Macau,  
titular do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da 
R.A.E.M., residente em Macau. 

***
O MERITÍSSIMO JUIZ DO 1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL 

JUDICLAL DE BASE DA R.A.E.M.
FAZ SABER QUE, foi distribuída neste Tribunal, em 15 

de Novembro de 2021, uma Acção Especial de Interdiçao 
por Anomalia Psíquica, com o número acima indicado, 
que o Ministério Publico move contra o requerido Rui  
Manuel D’Andrade Borges, a fim de ser decretada a sua  
interdiçao por anomalia psíquica. 

Tribunal Judicial de Base da RAEM, aos 10 de Janeiro de 
2022. 

O JUIZ
CHAN KAM TIM 

A Escrivã Judicial Especialista 
Lei Ka Lou 

 1ª VEZ                                    “PF”17 de Janeiro de 2022 
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PEDIDO DE SUBSÍDIO 
DE DESEMPREGO TRIPLICOU 
DEPOIS DA PANDEMIA 

Com a persistência da pandemia durante os últi-
mos dois anos, os dados do Fundo de Segurança 
Social mostraram que 4.286 residentes se regis-
taram para pedir o subsídio de desemprego no 
ano passado, cujo verba de subsídio emitida foi 
de 43 milhões de patacas. O número representa 

uma diminuição ligeira face 2020, em que 4.551 
pessoas receberam um total de de 52,3 milhões 
de patacas, no entanto, o número de requerentes 
e quantidade de subsídio triplicaram em relação 
ao ano de 2019 (1.475 pessoas com subsídio, 
correspondente a 14 milhões de patacas). Recor-
de-se que os dados de mão-de-obra residente, 
divulgados pela DSEC no terceiro trimestre do ano 
passado, mostraram que a taxa de desemprego 
local passou para 3,9%, contra os 2,3% no final 
de 2019. 

Passaporte de Macau 
concede entrada em 144 países e regiões
Entre os passaportes mais poderosos do mundo neste início de 2022, Macau ocupa a 33.ª posição do 
ranking juntamente com a Grenada e Dominica. Portugal volta a encontrar-se no top-10, na quinta 
posição. A China ocupa agora a 64.º posição, tendo subido quatro posições em relação ao ano passado. Na 
lusofonia, Angola é o pior passaporte dando apenas entrada em 50 países. O índice é da Henley & Partners.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM

O 
Henley Passport 
Index, que perio-
dicamente classi-
fica os melhores 

passaportes do mundo, aca-
ba de publicar o seu último 
relatório de mobilidade e 
ranking para o primeiro tri-
mestre de 2022. Há uma la-
cuna cada vez maior entre o 
norte e o sul quando se trata 
de liberdades de mobilidade, 
conclui o primeiro relatório 
do ano da consultora britâni-
ca Henley & Partners.
Macau, a par das caribenhas 
Grenada e Dominica, que-
da-se pela 33.ª posição com 
acesso sem visto ou com vis-
to à chegada em 144 países. 
Na Grande China, a China é 
quem tem o pior passaporte. 
O país ocupa no primeiro tri-
mestre de 2022 a 64.ª posição 
(em 2021 estava na 70.ª po-
sição) com acesso a somente 
80 países. Hong Kong, em 
sentido contrário, é o melhor 
passaporte, com entrada em 
171 países, ocupando a 18.º 
posição. Taiwan mantém-se 
igual na 32.º posição com en-
trada em 145 países.
Na esfera da lusofonia, o 
melhor passaporte é o por-
tuguês. Portugal encontra-
-se, como tem sido hábito 
nos últimos anos, no top-10, 
partilhando a quinta posição 
com a Irlanda (187 destinos). 
Segue-se o Brasil, na 20.ª 
posição e entrada em 169 
países ou regiões. O passa-
porte de Timor-Leste surge 
a seguir na tabela a ocupar a 
55.ª posição com entrada em 
93 destinos (menos um que 
em 2021). Depois seguem-
-se Cabo Verde na 77.ª posi-
ção (66 países), Moçambique 
na 81.ª posição (62 países), 
São Tomé e Príncipe na 83.ª 
posição (60 países), Guiné-
-Bissau na 91.ª posição (52 
países) e, surpreendente-
mente, Angola – como o pior 
da lusofonia – a ocupar a 93.ª 
posição com um passaporte 
que permite a entrada em 50 
destinos.
O Japão, juntamente com a 
cidade-Estado Singapura, 
partilham o topo do ranking 
com passaportes que garan-
tem acesso sem visto ou com 
visto à chegada em 192 des-
tinos. Alemanha e Coreia do 
Sul ocupam o segundo lugar 
(com 190 países) e a fechar o 
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

EDITAL
Edital n.º : 2/E-BC/2022
Processo n.º : 577/BC/2017/F
Assunto : Demolição de obra não autorizada pela infracção às disposições do Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI)
Local : Estrada do Repouso n.º 59, terraço do Edf. Heng Cheong, Macau.

Lai Weng Leong, Subdirector da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), no uso das competências 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 o dono da obra ou seu mandatário, bem como os utentes do local acima indicado, cujas identidades 
se desconhecem, do seguinte:
1. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-se que no local acima indicado realizou-se a seguinte obra não autorizada: 

Obra Infracção ao RSCI e motivo da demolição

1.1 Construção de um compartimento com cobertura metálica, paredes 
em alvenaria de tijolo, janelas de vidro e gaiola metálica.

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 seguimento de notificação 
por edital publicado nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de 25 de Novembro 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 da obra não autorizada acima indicada.

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. 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 10 de  Janeiro  de 2022 exarado sobre a 
informação        n.º 00186/DURDEP/2022, ordena ao dono da obra ou seu mandatário que proceda, por sua iniciativa, no prazo de 8 dias contados 
a partir da data da publicação do presente edital, à respectiva demolição e à reposição do local afectado, bem como aos interessados e aos utentes 
que procedam à remoção de todos os materiais e equipamentos nele existentes e à sua desocupação, devendo, para o efeito e com antecedência, 
apresentar nesta DSSOPT o pedido de demolição da obra ilegal, 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 da obra acima mencionada. 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 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, sendo as despesas suportadas pelos infractores. Além disso, 
findo o prazo da demolição e da desocupação voluntárias, a DSSOPT dará início aos respectivos trabalhos, os quais, uma vez iniciados, não podem 
ser cancelados. Os materiais e equipamentos deixados no local acima indicado 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. 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 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, 10  de  Janeiro  de 2022

Pela Directora de Serviços
O Subdirector

Lai Weng Leong

pódio surgem a Finlândia, a 
Itália, o Luxemburgo e a Es-
panha (com entrada em 189 
destinos).
Em contrapartida, o Afega-
nistão continua a ser o pior 
colocado, com o seu pas-
saporte apenas a permitir 
acesso a 26 países. Iraque 
(com acesso a 28 destinos) 
e Síria (29 países) fecham o 
pódio dos piores.
Christian H. Kaelin, presi-
dente da Henley & Partners 
e criador do conceito de ín-
dice de passaporte, referiu 
que a abertura de canais de 
migração será crucial para a 
recuperação pós-pandemia. 
“Passaportes e vistos estão 
entre os instrumentos mais 
importantes que impactam a 
desigualdade social em todo 
o mundo, pois determinam 
oportunidades de mobilida-
de global”, defendeu. 

O responsável acrescentou 
ainda, na nota de imprensa 
divulgada, que “as fronteiras 
dentro das quais nascemos, 
e os documentos que temos 
o direito de possuir, não são 
menos arbitrários do que a 
cor da nossa pele. Estados 
mais ricos precisam incenti-
var a migração interna posi-
tiva num esforço para ajudar 
a redistribuir e reequilibrar 
recursos humanos e mate-
riais em todo o mundo”.
O Henley Passport Index é 
baseado em dados forneci-
dos pela Associação Inter-
nacional de Transporte Aé-
reo (IATA) e cobre 199 pas-
saportes e 227 destinos de 
viagem. Devido à pandemia 
de Covid-19, que ainda não 
está controlada, muito pelo 
contrário, diversos países 
em todo o mundo têm várias 
restrições fronteiriças.

OS MELHORES PASSAPORTES DE 2022

1. Japão e Singapura (192 destinos)
2. Alemanha e Coreia do Sul (190)
3. Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (189)
4. Áustria, Dinamarca, França, Países Baixos e Suécia (188)
5. Portugal e Irlanda (187)
6. Bélgica, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Reino Unidos e 
Estados Unidos da América (186)
7. Austrália, Canadá, República Checa, Grécia e Malta (185)
8. Hungria e Polónia (183)
9. Lituânia e Eslováquia (182)
10. Estónia, Letónia e Eslovénia (181)

OS PIORES PASSAPORTES DE 2020

111. Afeganistão (26 destinos)
110. Iraque (28 destinos)
109. Síria (29)
108. Paquistão (31)
107. Iémen (33)
106. Somália (34)
105. Territórios palestinos e Nepal (37)
104. Coreia do Norte (39)
103. Líbia, Kosovo e Bangladesh (40)
102. Líbano, Sri Lanka e Sudão (41)
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Exposição de fotografia revela olhares 
sobre Macau em tempos diferentes
A mostra reúne imagens captadas pela geógrafa Raquel Soeiro de Brito, no início dos anos de 1960, bem como de quatro 
fotógrafos, nas décadas de 1980 e 1990. O resultado pode agora ser visto, em formato online, na página do Centro de Estudos 
Geográficos da Universidade de Lisboa. Dois livros sobre Macau estão na calha para serem editados, revelou ao PONTO FINAL 
Francisco Roque de Oliveira, investigador e especialista em Geografia Humana.

GONÇALO LOBO PINHEIRO
GONCALOLOBOPINHEIRO.PONTOFINAL@GMAIL.COM

A 
fototeca do Centro 
de Estudos Geo-
gráficos do Insti-
tuto de Geografia 

e Ordenamento do Territó-
rio da Universidade de Lis-
boa (CEG-IGOT-ULisboa) e o 
Centro Científico e Cultural 
de Macau (CCCM) co-organi-
zam a exposição de fotogra-
fia online “Macau: diferentes 
olhares em tempos diferen-
tes” com fotografias da geó-
grafa Raquel Soeiro de Brito, 
captadas nos anos de 1960, e 
outras da colecção do CCCM, 
da autoria de Álvaro Tavares, 
Eduardo Tomé, Cheong Io 
Tong e Rogério Beltrão Coe-
lho, captadas nas décadas de 
1980 e 1990.
A ideia de se fazer esta expo-
sição – disponível no link ht-
tps://exposicoes.ceg.ulisboa.
pt – surgiu muito natural-
mente, conforme referiu ao 
PONTO FINAL um dos cura-
dores da exposição, o profes-
sor Francisco Roque de Oli-
veira – que partilhou a tarefa 
com Helena Coelho, biblio-
tecária do CCCM. “Sabíamos 
que em 2021 passavam exac-
tamente 60 anos desde que a 
professora Raquel Soeiro de 
Brito tinha estudado Macau 
pela primeira vez e que aqui, 
na fototeca do Centro de 
Estudos Geográficos (CEG) 
da Universidade de Lisboa, 
guardávamos a generalidade 

BARCO TIPO “HA-KU” MOTORIZADO
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MULHERES TRABALHANDO NAS PEDREIRAS EM COLOANE PAGODE DO PATANE
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do material fotográfico reco-
lhido nessa ocasião – tanto 
fotografias a preto e branco 
como diapositivos”, come-
çou por dizer ao nosso jornal 
o investigador efectivo do 

CEG-IGOT-Ulisboa, douto-
rado em Geografia Humana 
pela Universitat Autònoma 
de Barcelona.
O docente, que também se 
tem debruçado em questões 

relacionadas com Estudos 
Asiáticos e Estudos Africa-
nos, acrescentou que é fun-
ção do CEG-IGOT-Ulisboa, 
além de preservar, “divulgar 
o espólio da Fototeca, que 

reúne peças únicas recolhi-
das em contexto de trabalho 
de campo por sucessivas ge-
rações de geógrafos desde os 
anos de 1940”. “Importava-
-nos confrontar as imagens 

fotográficas dessa altura 
com olhares das décadas se-
guintes e que não tivessem 
sido pensados a partir de um 
olhar de cientistas – neste 
caso, uma geógrafa – em tra-

CULTURA
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PORTO INTERIOR VISTO DA COLINA DA PENHA RUA DO ALMIRANTE SÉRGIO

BARCOS NA BAÍA BARCOS NO PORTO INTERIOR

VISTA PARCIAL DA CIDADE A PARTIR DA COLINA DA PENHA AREIA PRETA: BARCOS E HORTAS
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balho de campo, para poder-
mos intuir semelhanças e di-
ferenças nas perspectivas de 
observação sobre um mesmo 
território que sofreu uma 
transformação muito rápida 
num curto período de tempo. 
Por isso, lançámos o desafio 
ao CCCM, prontamente aco-
lhido pelos seus responsá-
veis”, explicou o académico.
Ficou definido que, para fa-
zer contraponto ao trabalho 
de Raquel Soeiro de Brito, 
seriam escolhidas cerca de 
5000 fotografias dos anos 

de 1980 e 1990 da autoria 
de quatro jornalistas e fo-
tojornalistas de Macau, in-
corporadas na Biblioteca do 
CCCM há cerca de 20 anos. 
Acabaram por ser seleciona-
das apenas 66, imagens que 
representam “a nova face 
que Macau foi ganhando”. 
Do lado da geógrafa foram 
selecionadas 90 imagens dos 
mais de 300 diapositivos e 
fotos da viagem realizada 
em 1961. “São imagens de 
uma cidade com pouco mais 
de 150.000 habitantes, ainda 

muito marcada pelas activi-
dades marítimas, pela hor-
ticultura chinesa nas áreas 
recém-conquistadas ao mar, 
e pela sobrevivência de es-
paços intersticiais não com-
pletamente urbanizados”, 
explica o CEG-IGOT-Ulisboa 
no texto de apresentação da 
mostra.
A decisão de criar uma ex-
posição online decorre das 
condições actuais de pande-
mia de Covid-19 que assola o 
mundo e tem criado suces-
sivas restrições em todos os 

países, conforme explica o 
professor Francisco Roque de 
Oliveira, que não descarta a 
possibilidade de uma expo-
sição à moda antiga, entre 
quatro paredes. “O contexto 
de pandemia fez com que to-
dos tivéssemos reinventado 
formas de comunicar numa 
fracção de semanas. Quando 
programámos as actividades 
para o ano de 2021, estáva-
mos em pleno confinamen-
to, com o IGOT, onde está 
sediado o CEG, fechado aos 
nossos alunos. A Bibliote-

ca do CCCM também estava 
fechada à leitura presencial. 
Por isso, tentámos antecipar 
que a exposição pudesse ser 
fruída independentemente 
das condições de circulação 
que viéssemos a ter na al-
tura da inauguração. Natu-
ralmente, não excluímos vir 
a realizar esta exposição em 
formato “normal”, físico, 
como fazemos com as expo-
sições que organizamos re-
gularmente. Mas as circuns-
tâncias que todos estamos a 
viver levaram ao online e à 

agilidade que o mesmo for-
mato também permite. No 
dia seguinte ao lançamento 
da exposição, recebemos o 
primeiro feedback de Macau, 
de Hong Kong e do Brasil, e 
esse impacto só foi natural-
mente possível pelas gran-
des vantagens que o online 
também traz.”

LIVROS NA CALHA

Instado a comentar se a ex-
posição não daria um bom li-
vro, Francisco Roque de Oli-

CULTURA
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RUAS DO BAIRRO CHINÊS
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REGA NAS HORTAS DO HIPÓDROMO PASSAGENS DOS BARCOS PARA TERRA
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veira não tem dúvidas: “Dará 
certamente vários bons li-
vros.”
Ao PONTO FINAL o também 
geógrafo considera que as 
fotografias que agora estão à 
mercê do público, em forma-
to digital, são de grande va-
lor documental, salientando 
“a imensa qualidade estéti-
ca” das fotografias de Raquel 
Soeiro de Brito, “uma ‘fo-
tógrafa de estirpe’, como se 
lhe referiu um dia o profes-
sor António Manuel Hespa-
nha, quando prefaciou uma 
reedição daquele que talvez 
seja o mais importante livro 
de Raquel Soeiro de Brito, in-
titulado “Goa e as Praças do 
Norte”.
Roque de Oliveira revelou 
ainda ao nosso jornal que, 
ainda este mês, será lançado 
um livro que inclui algumas 
das fotografias de Macau es-
colhidas para esta exposição, 
incluído na colecção Cader-
nos da Fototeca, que co-
meçará a ser publicada pela 
Fototeca do CEG. “Esse livro 
intitular-se-á ‘Memórias 
fotográficas: uma entrevista 
com Raquel Soeiro de Brito’ 
e trata-se de uma longa en-
trevista sobre a sua carreira 
de geógrafa, organizada em 
torno das fotografias da sua 
autoria integradas na Foto-
teca do CEG, cruzando vários 
espaços, incluindo Macau”, 
explicou o professor de Geo-
grafia, acrescentando que 
está igualmente pensado 
“um outro volume da mesma 
colecção, nesse caso exclusi-
vamente dedicado a Macau e 
que sistematize o fundo de-
dicado a este território inte-
grado na Fototeca”.
E como vê o curador o ‘casa-
mento’ das fotografias cap-
tadas pela geógrafa com as 
fotografias captadas, anos 
mais tarde, já nos últimos 
anos de Administração Por-
tuguesa do território? Fran-
cisco Roque de Oliveira ex-
plica que “a generalidade 

das imagens das décadas de 
80 e 90 oferecem um con-
traponto muito expressivo 
em relação a estes espaços e 
a alguns dos modos de vida 
ainda presentes em Macau 
no início da década de 60”. 
“A paisagem – ou as paisa-
gens – de Macau sofreram 
uma transformação radical 
num brevíssimo período de 
tempo. As fotografias de Ra-
quel Soeiro de Brito de 1961 
captam, por assim dizer, 
o último momento de um 
tempo longuíssimo – co-
meçando pelas imagens das 
hortas de Macau, da Taipa e 
de Coloane, que desaparece-
ram pouco depois, ou pelas 
fabulosas imagens das em-
barcações à vela de todo o 
tipo que desapareceriam em 
poucos anos”, notou o in-

vestigador, autor dos textos 
que acompanham a mostra.
 
UM ACERVO EXCEPCIONAL

O geógrafo Francisco Roque 
de Oliveira não tem dúvi-
das que estamos perante 
um acervo de “valor excep-
cional”. Concretamente no 
caso da série de fotografias 
de Raquel Soeiro de Brito 
“trata-se da mais extensa 
série de fotografias sobre 
Macau que existe no espólio 
da Fototeca do CEG – mais 
de 300 imagens, entre fo-
tografias e diapositivos”, e 
isto no conjunto do acervo 
da Fototeca – que tem cerca 
de 50.000 fotografias.
Sendo uma das poucas sé-
ries sobre Macau que o CEG-
-IGOT-ULisboa possui, para 

além desse “valor excepcio-
nal”, o trabalho da geógrafa 
alentejana – condecorada 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior e pela Marinha Portu-
guesa – “é um conjunto de 
fotografias com um grande 
valor didáctico para perce-
bermos como trabalhavam 
os geógrafos deste período 
em contexto de trabalho de 
campo”, defende o curador 
da exposição. “Há todo um 
saber fazer de ‘escola’ no 
critério usado para a defi-
nição dos sítios a fotogra-
far, dos enquadramentos 
tomados e dos temas sele-
cionados, atento à organi-
zação espacial da cidade e às 
principais funções urbanas 
- residencial, comércio, ser-
viços, etc. -, mas também à 

relação entre as condições 
naturais do território e os 
modos de vida tradicionais, 
designadamente a pesca e a 
agricultura”, pontua, con-
siderando Raquel Soeiro de 
Brito “uma das figuras da 
Geografia portuguesa do 
século XX que utilizou a fo-
tografia de forma mais com-
petente e mais sensível”.

EXPOSIÇÃO 
EM QUATRO CAPÍTULOS

A exposição está subdividi-
da, e assim podemos dizer, 
em quatro partes ou sec-
ções: Vistas, Ruas e Gente, 
As Hortas e A Vida Marí-
tima. A parte dedicada às 
“Vistas” de Macau é o “re-
flexo quase instintivo dos 
geógrafos em trabalho de 

campo, as primeiras ima-
gens de Macau são tomadas 
a partir dos pontos mais 
elevados ou correspondem 
a panorâmicas mais ou me-
nos gerais do Porto Interior 
e da Praia Grande, auxi-
liando assim a compreen-
são do sítio e da situação 
geográfica da cidade”. Já 
nas fotos que mostram as 
“Ruas e Gente” “percebe-
-se bem como a vida ur-
bana de Macau estava cen-
trada no Bairro do Bazar, 
prolongando-se pelo Porto 
Interior, ao longo da larga 
Rua do Almirante Sérgio, 
dominada pelo comércio 
especializado de artigos 
de pesca, e pela rectilínea 
Avenida de Almeida Ribei-
ro, aberta no início do sé-
culo XX e marcada pelo rit-
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OFICINAS NAVAIS VENDEDOR AMBULANTE DE BOLOS

VISTA GERAL DE MACAU VISTA GERAL DE MACAU

RUA DAS LORCHAS VISTA GERAL DE MACAU
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mo das arcadas dos edifí-
cios de modelo oitocentista 
e pelas actividades comer-
ciais de maior qualidade e 
prestígio”. As fotografias 
da secção “As Hortas” re-
velam como, no início dos 
anos 1960, existiam peque-
nas hortas nos terrenos re-
cém-conquistados ao mar 
na periferia leste de Macau. 
“Estes aterros cultivados 
garantiam a subsistência a 
mais de um milhar de chi-
neses de Macau e também a 

muitas famílias de refugia-
dos da China Continental”. 
Por fim, no capítulo “A vida 
marítima”, Raquel Soeiro 
de Brito fez uma reporta-
gem exaustiva das distintas 
tipologias de barcos chine-
ses que ainda sulcavam as 
águas de Macau no início 
dos anos de 1960. Nessa 
altura, a motorização era 
ainda muito escassa, sendo 
sobretudo visível nos pe-
quenos barcos, enquanto a 
generalidade dos grandes 

barcos de pesca e de cabo-
tagem continuava a osten-
tar enormes velas de estei-
ra ou de pano. 
A exposição conta ainda 
com um vídeo-depoimento 
de Raquel Soeiro de Brito, 
de uma montagem multi-
média de imagens do fil-
me “Macao” de Josef von 
Sternberg (e Nicholas Ray), 
datado de 1952, e ainda uma 
secção com cartografia an-
tiga relevante de Macau.
Raquel Soeiro de Brito, de 

97 anos, nasceu em Elvas 
em 1925. Esteve associa-
da aos primeiros anos de 
actividade do CEG-IGOT-
-ULisboa, segundo nos re-
velou Francisco Roque de 
Oliveira. Licenciou-se em 
Geografia em 1948 na Fa-
culdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa. Tem 
trabalho de relevo realiza-
do nos Açores, tendo sido a 
primeira cientista a chegar 
e a escalar os Capelinhos. 
Para além de Macau, desta-

cou-se ainda no seu traba-
lho desenvolvido na Índia 
Portuguesa e em Timor, 
onde estudou não só o re-
levo da ilha, como também 
factores humanos como 
a ocupação dos solos ou a 
dispersão da população. 
Foi bolseira do Instituto de 
Alta Cultura junto do CEG 
entre 1948 e 1960 e secre-
tária do próprio CEG entre 
1954 e 1960. Foi professora 
do antigo Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e 

Política Ultramarina, onde 
ingressara em 1960, mas 
manteve por muitos anos 
a sua colaboração com o 
CEG, que estava sediado 
na Faculdade de Letras de 
Lisboa. Realizou a sua pri-
meira missão de estudo a 
Macau em 1961. Em 2021, 
o realizador Gonçalo Tocha 
homenageou-a com um ci-
clo de exposições e projec-
ções das filmagens realiza-
das aquando da erupção do 
vulcão dos Capelinhos.
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China e Irão 
dão início 
a acordo 
estratégico 
para 
cooperação 
económica 
e política

NEGOCIAÇÕES

A China, crítica às sanções de Washin-
gton contra Teerão, anunciou o início 
da implementação de um acordo es-
tratégico com o Irão para fortalecer a 
cooperação económica e política entre 
os dois países. A China e o Irão assi-
naram o acordo em 2021, após anos 
de negociações, sendo que a parceria 
pretende abranger áreas tão variadas 
como energia, segurança, infraestrutu-
ras e comunicações.
O ministro dos Negócios Estrangeiros 
da China, Wang Yi, e o seu homólogo 
iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, 
anunciaram na sexta-feira o estabe-
lecimento do acordo, durante uma 
reunião em Wuxi, no leste da China, 
disse o Ministério dos Negócios Estran-
geiros de Pequim, em comunicado.
Poucos detalhes deste acordo secre-
to foram divulgados, mas o jornal 
norte-americano The New York 
Times avançou em 2020, citando um 
rascunho do documento, que o pacto 
irá garantir à China um fornecimento 
estável de petróleo.
Pequim é um dos principais parceiros 
comerciais do Irão e foi um de seus 
maiores compradores de petróleo 
antes de o então Presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, reimpor 
sanções unilaterais, em 2018. A China 
parou oficialmente de importar petró-
leo do Irão, mas analistas dizem que 
o petróleo iraniano continua a entrar 
naquele país como matéria importada 
oficialmente de outros países. Wang 
disse na sexta-feira que a China conti-
nuará a “opor-se a sanções unilaterais 
ilegais contra o Irão”.
Pequim pretendia, há muito tempo, 
fortalecer os laços com Teerão, tendo 
o Presidente chinês, Xi Jinping, descri-
to o Irão como “o principal parceiro da 
China no Médio Oriente” durante uma 
rara visita ao país, em 2016.
A reunião dos dois ministros aconte-
ce enquanto continuam negociações 
em Viena sobre um possível acordo 
para acabar com o desenvolvimento 
de armas nucleares em Teerão. Um 
acordo de 2015 – assinado pelo Irão, 
Estados Unidos, China, Rússia, Reino 
Unido, França e Alemanha – levantou 
algumas das sanções a Teerão em tro-
ca da limitação do programa nuclear 
do Irão. No entanto, os Estados Unidos 
retiraram-se unilateralmente do acordo 
em 2018, reimpondo sanções duras, o 
que resultou num recuo por parte de 
Teerão dos compromissos relativos ao 
seu programa nuclear.
As negociações para salvar o acor-
do nuclear recomeçaram no final de 
Novembro, após um hiato em Junho, 
quando o Irão elegeu um novo gover-
no ultraconservador.

Políticas financeiras especiais 
para injectar impulso 
de desenvolvimento 
de alta qualidade em Hengqin
O Comité Executivo da Zona de Cooperação de Guangdong-Macau realizou uma conferência de 
imprensa na manhã de 13 de Janeiro em Hengqin para informar os participantes sobre duas políticas 
financeiras especiais divulgadas até ao final do ano passado.

obrigações empresariais em Ma-
cau, e as agências relevantes da 
Zona de Cooperação serão apoia-
das com um subsídio de 100.000 
yuan de cada vez.
Além disso, serão concedidos 
500.000 yuan adicionais para des-
pesas de revisão externa às em-
presas que emitirem obrigações 
verdes na Zona de Cooperação.
As medidas de apoio entrarão 
em vigor a partir de 1 de Março 
de 2022, com um período de va-
lidade de um ano, a fim de fazer 

ajustamentos atempados no fu-
turo, quando as políticas e regu-
lamentos relevantes no mercado 
obrigacionista da RAE de Macau 
precisarem de ser alterados. 
“A promulgação dos dois do-
cumentos está estritamente de 
acordo com o espírito do Pla-
no Global para a Construção da 
Zona de Cooperação de Guang-
dong-Macau em Hengqin, que 
irá oferecer novos mecanismos e 
dinamismo ao desenvolvimento 
da moderna indústria financeira 

em Macau e Hengqin, bem como 
reforçar a economia real e o de-
senvolvimento da I&D na Zona de 
Cooperação, disse Chi Tenghui, 
director interino do Gabinete de 
Desenvolvimento Financeiro da 
Zona de Cooperação. 
As duas políticas demonstram a 
determinação da Zona de Coope-
ração em promover o fluxo de ca-
pitais transfronteiriços em Heng-
qin e Macau e apoiar plenamente 
o desenvolvimento do mercado 
obrigacionista em Macau.
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Pequim reivindica 
apoio de estados 
do Golfo 
em questões 
de Direitos 
Humanos 
e soberania

COOPERAÇÃO

A China afirmou ter recebido o apoio de vários 
países do Golfo Pérsico, em questões como o 

tratamento dos muçulmanos uigures, após um diá-
logo entre os ministros dos Negócios Estrangeiros 
das respectivas nações. O porta-voz do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang 
Wenbin, disse que os ministros e o secretário-geral 
do Conselho de Cooperação do Golfo, Nayef Falah 
Al-Hajraf, expressaram firme apoio às “posições 
legítimas da China sobre questões relacionadas 
com Taiwan, [a região de] Xinjiang e os Direitos 
Humanos”.
O porta-voz disse que os governantes “expressa-
ram oposição à interferência nos assuntos internos 
da China e à politização de questões de Direitos 
Humanos”. Eles também rejeitaram a “politiza-
ção do desporto e reafirmaram o seu apoio” à 
realização na China dos Jogos Olímpicos de Inverno 
de Pequim, que começam no dia 4 de Fevereiro, 
apontou a mesma fonte.
A China é acusada de deter mais de um milhão de 
membros da minoria étnica muçulmana uigure, em 
Xinjiang, extremo noroeste do país, como parte de 
uma campanha para eliminar a sua cultura, língua 
e crenças tradicionais.
Países como a Arábia Saudita e os Emirados Ára-

bes Unidos costumam emitir declarações contra a 
interferência nos seus próprios assuntos quando 
são criticados por abusos dos Direitos Humanos. 
Os estados árabes do Golfo também usam leis 
contraterrorismo vagas e amplas para processar 
ativistas acusados de minarem a estabilidade e a 
coesão nacional.
Na semana passada, a organização de defesa dos 
Direitos Humanos Human Rights Watch disse que 
as autoridades sauditas estavam aparentemente a 
preparar a deportação de dois muçulmanos uigures 
para a China, onde correm sério risco de detenção 
arbitrária e tortura. Os dois homens estão presos 
desde o final de 2020.
A organização citou um activista uigure que disse 
ter documentado anteriormente cinco casos em 
que a Arábia Saudita deportou à força uigures 
para a China, entre 2017 e 2018. A China e o GCC 
concordaram também em estabelecer uma parceria 
estratégica, concluir as negociações sobre um 
acordo de livre comércio o “mais rápido possível”, 
manter um diálogo estratégico e assinar um plano 
de acção 2022-2025 para “elevar as relações bila-
terais para um novo nível”, disse Wang.

H
engqin foi palco de 
uma conferência de 
imprensa no passado 
dia 13 de Janeiro rea-

lizada pelo Comité Executivo da 
Zona de Cooperação de Guang-
dong-Macau. Segundo o portal 
de notícias Newsgd, o encontro 
serviu para dar conta aos partici-
pantes sobre duas políticas finan-
ceiras especiais divulgadas até ao 
final de 2021.
O Plano Piloto Qualificado de 
Parceiro Estrangeiro Limitado 
(QFLP), emitido a 29 de Dezembro 
de 2021, visa encorajar os inves-
tidores estrangeiros, incluindo os 
da RAE de Hong Kong, RAE de Ma-
cau, e da região de Taiwan, a criar 
fundos de capital privado e de ca-
pital de risco, bem como a inves-
tir em indústrias de qualidade na 
Zona de Cooperação.
“O Plano entrará em vigor a 29 
de Janeiro de 2022. Saudamos 
calorosamente os investidores 
estrangeiros qualificados e as ins-
tituições de gestão de activos que 
venham a Hengqin para conduzir 
os seus negócios”, disse Cui Ning, 
chefe da Divisão de Mercado de 
Capitais do Gabinete de Desen-
volvimento Financeiro da Zona de 
Cooperação, citada pelo Newsgd.
De acordo com outro documen-
to emitido em 30 de Dezembro 
de 2021, as empresas da Zona de 
Cooperação receberão um subsí-
dio até um máximo de 5,5 milhões 
de yuan ao emitirem com sucesso 
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CHINA REGISTA 119 INFECTADOS 
EM 24 HORAS, 65 POR CONTÁGIO LOCAL

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou ontem a 
detecção de 119 infectados com o novo coronavírus nas últimas 
24 horas, 65 dos quais por contágio local. Estes casos de trans-
missão comunitária foram registados nos municípios de Tianjin 
e Pequim, nas províncias de Henan, Shaanxi e Guangdong. As 
restantes 61 infeções, encontradas entre viajantes do estrangeiro, 
foram registadas em várias regiões do país, a maioria em Xangai, 
uma das principais portas de entrada na China, que mantém as 
suas fronteiras praticamente fechadas desde Março de 2020. O 
número total de pacientes activos na China continental situa-se 
agora em 3.461, 13 dos quais em estado grave. Desde o início 
da pandemia, a China contabilizou 4.636 mortos e 104.745 
infectados. A covid-19 provocou 5.519.380 mortes em todo o 
mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente 
balanço da agência de notícias France-Presse.

Xi enfatiza salvaguarda 
de segurança nacional, 
estabilidade social 
e vida pacífica

PARTIDO COMUNISTA

Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido 
Comunista da China (PCC), pediu esforços para salvaguardar a 
segurança política nacional, a estabilidade social e a vida pa-
cífica do povo. O Presidente chinês e presidente da Comissão 
Militar Central fez o pedido num balanço de trabalho político 
e jurídico.
“Devem ser feitos esforços para garantir um acesso igualitário 
à justiça para cada indivíduo”, disse o governante, citado pela 
Xinhua.
Pedindo a frente de trabalho político e jurídico para manter a 
liderança absoluta do PCC e extrair sabedoria e força da luta 
de um século do Partido, Xi exortou os membros do partido a 
promover a capacidade de prevenir e neutralizar os principais 
riscos e melhorar as políticas e medidas judiciais e de aplica-
ção da lei. Xi Jinping também ressalvou o aprofundamento 
da reforma abrangente do trabalho político e jurídico e a 
consolidação das conquistas feitas na campanha de educação 
dos oficiais da frente.
“Os comités partidários em todos os níveis devem estudar e 
resolver as questões proeminentes que restringem o trabalho 
político e jurídico de forma oportuna e apoiar os órgãos políti-
cos e jurídicos a desempenharem suas funções de acordo com 
as leis, observou o líder chinês, acrescentando que devem ser 
feitos esforços para oferecer uma forte garantia para avançar 
a iniciativa da China pacífica e promover o Estado de Direito 
“a um patamar superior”, acolhendo assim o 20.º Congresso 
Nacional do PCC “com acções sólidas”.

Kizomba continua a aproximar 
africanos e chineses 
em período de pandemia 
Num sábado à noite, em Hangzhou, icónica cidade do próspero leste da China, 
africanos, chineses e europeus aproximam-se ao ritmo da kizomba, dança 
originária em Angola que ganhou popularidade, nos últimos anos, no país 
asiático.

JOÃO PIMENTA, AGÊNCIA LUSA

e empresas chinesas ofere-
ciam também 200 bolsas de 
estudo a jovens angolanos 
para estudar na China, um 
intercâmbio que se encontra 
também paralisado. “An-
gola não é um país muito 
conhecido aqui na China”, 
admite Yanick. “Mas, ago-
ra, podes perguntar e vão-te 
dizer que a kizomba vem de 
Angola, que é algo africa-
no”, realça.
O primeiro festival de ki-
zomba na China ocorreu em 
2017, em Xangai, a capital 
económica do país. As festas 
rapidamente se alargaram 
às principais cidades chine-
sas, contrariando o domínio 
das danças latinas salsa e 
bachata nos bares e disco-
tecas do país asiático. “Julgo 
que, em todas as grandes ci-
dades da China, a [kizomba] 
é já bastante popular, in-
cluindo em Pequim, Xangai, 
Cantão, Shenzhen, Chengdu 
ou Chongqing”, descreve à 
Lusa April Meng, que abriu a 
primeira escola de kizomba, 

em Xangai, em 2015.
Para a empresária chinesa, 
a kizomba é uma dança que 
permite mais “criatividade 
e interpretação pessoal”. 
“Podes interpretar a música 
como queres”, explica. “Se 
dançares mais rápido ou de-
vagar, ninguém te vai dizer 
que estás fora do tempo”, 
diz. 
Para Yanick, os chineses 
ganharam interesse pela 
kizomba por ser algo “exó-
tico”. “É algo novo, total-
mente diferente no mundo 
da dança. É uma conexão, 
um sentimento, quando es-
tás a dançar kizomba, que 
não tens quando estás a 
dançar outras danças”, re-
sume.
A popularidade na China 
permitiu também à kizom-
ba chegar a outros países 
da Ásia. “Outros países 
asiáticos começaram a ter 
mais conhecimento sobre 
a kizomba a partir da Chi-
na”, aponta o angolano. 
“Há pessoas que vêm para 

os festivais desde Singapu-
ra, Tailândia ou Indonésia, e 
depois pegam e transportam 
para os seus países, convi-
dando os mesmos professo-
res”, descreve.
A proximidade entre os cor-
pos, numa cultura onde a 
socialização é feita com dis-
tanciamento físico - aper-
to de mão, beijo na cara ou 
abraço são substituídos pelo 
aceno ou saudação verbal na 
China – constitui um desa-
fio inicial para os aprendizes 
chineses da dança angolana. 
“Realmente, não estamos 
acostumados a tanta proxi-
midade”, nota Meng. “Esse 
foi um aspeto que me preo-
cupou quando comecei a in-
troduzir a kizomba à comu-
nidade chinesa”. 
No entanto, após um “pro-
cesso gradual” de aproxi-
mação, as pessoas passam a 
“apreciar” o contacto. “Afi-
nal, acho que ninguém no 
mundo não gosta de cone-
xão, abraços e essas coisas”, 
resume Meng.

PRESIDENTES CHINÊS 
E RUSSO REALIZAM CIMEIRA 
NA ABERTURA 
DE JOGOS OLÍMPLICOS

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o 
seu homólogo chinês, Xi Jinping, vão reunir-
-se em cimeira a 4 de Fevereiro, aproveitan-
do a presença do líder russo na cerimónia de 

abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em 
Pequim. “Estamos a preparar uma cimeira 
oficial Rússia-China”, anunciou o ministro 
dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Ser-
guei Lavrov, na sua tradicional conferência 
de imprensa de início de ano. Lavrov lem-
brou que Putin estará de visita a Pequim a 
4 de Fevereiro, a convite do seu homólogo 
chinês, no dia da abertura dos Jogos Olím-
picos de Inverno. “As negociações ao mais 

alto nível serão realizadas nesse mesmo dia”, 
esclareceu Lavrov, que se encontrará com o 
chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, em 
03 de fevereiro, também na capital chinesa. 
“Acordei com o meu colega e amigo, o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi, que 
na véspera das conversas entre os líderes 
teremos a nossa reunião, onde analisaremos, 
com pormenor, toda a agenda internacional”, 
disse o chefe da diplomacia russa.

“
Se não fosse a ki-
zomba, a parede 
entre africanos e 
chineses, ou asiáti-

cos, seria muito maior”, diz 
à agência Lusa Yanick Viei-
ra, estudante de engenha-
ria e professor de kizomba 
em Hangzhou. “A distância 
[entre os povos] era grande, 
mas tornou-se mais peque-
na, graças à kizomba”, frisa. 
“Isso, eu posso dizer com 
certeza”.
Hangzhou é a capital de Zhe-
jiang, uma das mais próspe-
ras províncias da China, com 
uma área pouco maior que 
Portugal e cerca de 55 mi-
lhões de habitantes. Marco 
Polo, o viajante italiano que 
percorreu a Rota da Seda no 
século XIII, considerou-a a 
“mais bela e elegante cidade 
do mundo”.
Angola é, tradicionalmente, 
um dos principais fornece-
dores de petróleo da China. 
Depois de a guerra civil an-
golana ter terminado, em 
2002, a China tornou-se 
também um dos principais 
atores da reconstrução do 
país, nomeadamente das 
suas estradas, caminhos-
-de-ferro e outras infraes-
truturas.
Mas, volvidos quase dois 
anos desde que o país asiá-
tico encerrou as suas fron-
teiras devido à pandemia da 
covid-19, intercâmbios po-
líticos e académicos ou via-
gens de negócios e turismo 
continuam suspensos.
Números oficiais de Luanda 
apontam que havia quase 
260 mil chineses a viver em 
Angola, antes do início da 
pandemia. Todos os anos, 
entidades governamentais 
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“VISÕES” PATENTES NA FUNDAÇÃO RUI CUNHA 
Com curadoria de Lampo Leong, director do Centro de Artes e Design da Universidade 
de Macau, a exposição colectiva “Visões” procura mostrar “natureza interdisciplinar e 
multimédia de diversas práticas artísticas, apresentando uma mistura ecléctica de trabalhos 
criativos”. A “exploração artística”, composta por 30 trabalhos, fica patente até dia 22 de 
Janeiro.

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. 

“NARRATIVAS A ORIENTE” 
MOSTRA PEÇAS DE 20 
FOTÓGRAFOS DE MACAU 
NA CASA GARDEN
“Narrativas a Oriente” é o nome da exposição patente 
na Casa Garden até ao fim de Janeiro. Na mostra são 
apresentados os trabalhos de 20 fotógrafos locais. 
O projecto, que surge como uma alternativa ao 
encerramento da exposição da World Press Photo, 
procura mostrar “a diversidade de visões de propostas 
estéticas e artísticas de 20 artistas residentes em 
Macau”. Os 20 fotógrafos locais que vão participar na 
exposição são: Sara Augusto, Mica Costa-Grande, José 
Drummond, Rusty Fox, Chan Hin Io, Ieong Ho Tong, 
Cecilia Ho, Alan Ieong, Alice Kok, Tang Kuok Hou, 
Jason Lei, Gonçalo Lobo Pinheiro, David Lopo, António 
Mil-Homens, João Palla Martins, Francisco Ricarte, 
Saskia Salgado, Elói Scarva, Nuno Veloso e Yiima.

A LUZ NO PRETO 
E BRANCO NAS 
PAREDES DA 
CREATIVE MACAU
“Seeing The Light In Black and 
White” (Ver a Luz em Preto e 
Branco) é a proposta da Creative 
Macau para os próximos tempos. 
Trata-se de uma exposição 
colectiva de fotografia que 
mostra o trabalho realizado a 
preto e branco por seis fotógrafos 
locais: Francisco Ricarte, Ieong 
Man Pan, Jason Lei, João Miguel 
Barros, Rusty Fox e Tang Kuok. A 
exposição estará patente até 19 
de Fevereiro.

CARNEIRO
Carta do Dia: O Sol, que 
significa Glória, Honra.
Amor: A vida afetiva está 
protegida. 
Saúde: Os ossos podem 
andar mais frágeis. Cuidado 
com os esforços. 
Dinheiro: Possibilidade de 
receber um aumento de res-
ponsabilidades. 
Números da Sorte: 6, 9, 15, 
17, 23, 29 

TOURO
Carta do Dia: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão. 
Amor: Terá tendência para 
isolar-se. Não o faça durante 
muito tempo.
Saúde: Se anda com queda 
de cabelo, coma mais passas 
e couves e tome um suple-
mento vitamínico.
Dinheiro: Período bom para 
investir na sua formação. Se 
tem dúvidas peça opinião a 
um amigo mais experiente.
Números da Sorte: 14, 16, 
21, 28, 35, 42

GÉMEOS
Carta do Dia: Rei de Paus, 
que significa Força, Coragem 
e Justiça. 
Amor: Domine o mau génio e 
promova a harmonia no seu 
lar. Seja sempre justo.
Saúde: Previna estados de-
pressivos comendo arroz e 
massa integrais.
Dinheiro: Com determinação 
conseguirá terminar um pro-
jeto urgente.
Números da Sorte: 2, 7, 16, 
27, 36, 42

CARANGUEJO
Carta do Dia: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Alimente a sua relação 
com manifestações de amor 
e de carinho.
Saúde: Tendência para dores 
nas articulações.
Dinheiro: Aproveite as opor-
tunidades que surgirem. Siga 
a intuição.
Números da Sorte: 7, 9, 11, 
19, 27, 35

LEÃO
Carta do Dia: A Roda da 
Fortuna, que significa Sorte, 
Acontecimentos Inesperados. 
Amor: Dedique mais tempo 
às pessoas que ama. Lem-
bre-se que o amor alegra o 
coração.
Saúde: Faça refeições mais 
ligeiras e variadas. Vai sentir-
-se muito melhor.
Dinheiro: A sorte está do seu 
lado. Poderá receber boas 
notícias. 
Números da Sorte: 4, 6, 17, 
23, 30, 48 

VIRGEM 
Carta do Dia: Ás de Paus, 
que significa Energia, Ini-
ciativa.
Amor: É provável que receba 
uma boa notícia inesperada. 
Ficará feliz.
Saúde: Faça caminhadas ao 
ar livre. Relaxe e ganhe boas 
energias.
Dinheiro: Pode surgir uma 
despesa com a qual não con-
tava. Conseguirá dar a volta 
à situação.
Números da Sorte: 8, 15, 21, 
28, 45, 47

BALANÇA  
Carta do Dia: 4 de Copas, 
que significa Desgosto.
Amor: Procure ser mais cari-
nhoso para não ter desgostos 
amorosos. 
Saúde: Sistema respiratório 
fragilizado. Afaste-se de am-
bientes poluídos.
Dinheiro: Pode comprar um 
mimo para se animar.
Números da Sorte: 1, 9, 18, 
34, 38, 42

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 10 de Espadas, 
que significa Dor, Escuridão.
Amor: Período marcado pela 
tristeza. Distraia-se com a 
sua cara-metade. Não se 
renda!
Saúde: Dê mais atenção aos 
ouvidos, estão suscetíveis a 
infeções.
Dinheiro: É importante que 
seja cuidadoso nas atitudes.
Números da Sorte: 4, 9, 15, 
19, 28, 34

SAGITÁRIO
Carta do Dia: 3 de Espadas, 
que significa Amizade, Equi-
líbrio.
Amor: Um amigo pode preci-
sar de apoio.
Saúde: Cuidado com o stress. 
Mantenha o equilíbrio com a 
ajuda do Yoga.
Dinheiro: Hipótese de receber 
um cargo de maior responsa-
bilidade. 
Números da Sorte: 8, 17, 32, 
34, 42, 46

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guer-
reiro, Cuidado.
Amor: Vai passar momentos 
agradáveis junto da pessoa 
amada.
Saúde: Evite abusar dos 
doces. Ajude a prevenir a 
diabetes.
Dinheiro: Bom período para 
fazer uma poupança. Amea-
lhar nunca é de mais.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 
19, 22, 30

AQUÁRIO
Carta do Dia: 2 de Ouros, 
que significa Dificuldade, 
Indolência. 
Amor: Evite colocar o traba-
lho acima de tudo e todos. 
Dê mais atenção à família.
Saúde: Vigie a saúde. Ali-
mente-se bem e faça algum 
exercício.
Dinheiro: Período mais difícil. 
Organize as tarefas.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 
17, 22, 29.

PEIXES
Carta do Dia: 6 de Copas, 
que significa Nostalgia. 
Amor: É provável que se sinta 
mais nostálgico. Saia com os 
seus amigos. 
Saúde: Se ganhou uns quilos, 
inicie uma dieta para voltar 
ao peso saudável.
Dinheiro: Boa altura para 
fazer novas tarefas. Parar é 
morrer. 
Números da Sorte: 9, 11, 24, 
29, 37, 42
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Olhar para Trás
Juan Gabriel Vásquez
Alfaguara - 2021 

Em Outubro de 2016, o realizador de 
cinema colombiano Sergio Cabrera 
assiste, em Barcelona, a uma 
retrospectiva dos seus filmes. É um acto 
público de celebração atravessado por 
um momento íntimo de dor: o seu pai, 
Fausto Cabrera, acaba de morrer, o seu 
casamento com uma mulher portuguesa 
está em crise, e o seu país recusou um 
acordo de paz que lhe permitiria pôr fim 
a mais de cinquenta anos de guerra.
A morte do pai é o fim de um ciclo, é o 
desfecho irremediável de uma relação 
marcada por silêncios e mágoas tingidos 
de amor e fascínio. E é o pretexto para 
Sergio ir desfiando as recordações dos 
acontecimentos que marcaram a sua 
vida e a do seu pai. E «não era uma vida 
qualquer, há que dizê-lo.»
Da guerra civil espanhola ao exílio na 
América Latina, da Revolução Cultural 
na China aos movimentos armados dos 
anos sessenta, o leitor assiste ao desfile 
de uma vida que é muito mais do que 
uma grande aventura: é a imagem de 
meio século de história que abalou o 
mundo inteiro.
Feitos reais que, nas mãos de um 
romancista magistral, se transformam 
no retrato de uma família devastada 
pelo fanatismo político. Uma narrativa 
avassaladora, que tem tanto de 
investigação social e histórica como 
de retrato privado e íntimo. Mais uma 
obra extraordinária daquele que é 
considerado um dos grandes autores 
contemporâneos da literatura em língua 
espanhola.”

Quarentena 
- Uma História de Amor
José Gardeazabal
Companhia das Letras - 2021 

Um casal, decidido a separar-se e 
de malas feitas, é obrigado pelas 
autoridades de saúde a uma quarentena. 
O seu apartamento transforma se numa 
arena de proximidade física e distâncias 
calculadas, onde os restos da vida 
amorosa e o trautear televisivo de uma 
pandemia mudam o mundo por dentro 
e por fora.
Ali, sob o regime forçado de uma 
intimidade perdida, percebemos como, 
entre antigos amantes, vizinhos e 
desconhecidos, a saudade das multidões 
e dos sentimentos sempre estiveram 
à altura de nos resgatar do peso do 
presente.
Um olhar provocador sobre uma 
experiência coletiva.
Uma introspeção inesperada, à porta 
fechada, sobre o que é o amor, onde 
começa, acaba e recomeça.
Uma história de amor em 40 dias.

ÓCIO

Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi 
(Diferido)

14:30 Grandes Quadros 
Portugueses

15:00 Ouro Verde Sr.1
15:50 Larva Sr.3
16:00 Os Ursos Boonie: 

Primavera em Acção
16:30 O Lugar Bom Sr.2
16:55 Joker (Kids-Teens)
17:45 A Regra do Jogo 

(Repetição)
18:35 Unidos ao Clube Sr.2
19:05 Vila Faia
20:00 Telejornal
20:45 TDM Desporto
21:15 Peixe Fora d´Água
21:40 A Regra do Jogo
22:30 TDM News
23:05 José Cid - 10 000 

Anos Depois Entre 
Venus e Marte

00:05 Telejornal 
(Repetição)

00:50 TDM News 
(Repetição)

01:30 RTPi Directo

/ t
el

ev
is

ão

/ s
ug

es
tã

o

cinemax

/ cinema
UA GALAXY CINEMAS 

Spider-man: No Way Home
14:30, 15:45, 15:45, 17:00, 

19:00, 19:00, 21:20, 
21:50, 22:00

Breakout Brothers 2
14:45, 16:25, 18:10, 19:50

The King’s Man
17:15, 19:10, 19:45

West Side Story
16:15

Cube
22h10

The Matrix Resurrections
21:30, 21:50

G Storm
15:10, 19:20

Till We Meet Again
19:45, 22:15

House of Gucci
16h

CINETEATRO

Spider-Man: No Way Home
14h, 19h

G Storm
16h45, 19h30, 21h45

The King’s Man
14h, 16h30, 19h, 21h30

Cube
16h45, 21h45

West Side Story
14h, 19h

TDM DESPORTO

13:45 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 
Introduction

13:50 European Qualifiers to FIFA World Cup 
2022TM : Sweden vs Spain (Repeat)

15:40 Sports Weekly Highlight
15:50 GT World Challenge Europe 2021 

Highlights : Round 6 - 24 Hours of Spa
16:40 Sports Memory 4
16:50 2020 Men’s Hockey Pro League : 

Australia vs Belgium
18:15 Sports Weekly Highlight
18:20 FIFA Beach Soccer World Cup Russia 

2021TM : Belarus vs El Salvador (Repeat)
19:50 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 

Introduction
19:55 Sports Memory 4
20:00 Silk Way Rally 2021 - 12’ Daily 

Highlights : Podium & APTI
20:15 Global Sports
20:55 Sport News
21:00 EFL 2021/2022 : Derby County vs 

Sheffield United (Repeat)
22:55 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 

Introduction
23:00 Sport News
23:10 EFL 2021/2022 : Hull City vs Stoke City 

(Repeat)

TDM ENTRETENIMENTO

09:10 People and Places
09:25 2022 Beijing Winter Olympics - Sports 

Introduction
09:30 TDM Focus
09:31 Made in Macau
09:40 Sing For Your Dream
11:00 Our People, Our Life 
11:20 Made in Macau
11:30 It’s My Life
12:20 Authentic China
12:30 Making A New China
13:30 Bumiku Satu
14:00 Repeat of Good Morning Macau
14:30 The Package
15:20 Prelude to Spring Festival Gala
16:50 The Greatest Chinese Painters of the 20th Century
17:25 It’s My Life (Repeat)
18:15 Small World Big Stories
18:30 All Is Well (Repeat)
20:00 Island Hunter
20:45 Authentic China
21:00 SAI SHANG FUNG YUN JI
21:50 China Revealed
22:00 World’s Most Unexplained (Season 1)
22:30 Dreamcatchers Season 2
23:00 Salute to Good Old Melodies (Repeat)
00:01 Dance World
00:30 Singing China

UA GALAXY CINEMAS

Schemes in Antiques
14:50, 17:10, 19:30, 21:50

23H50 THE BODYGUARD
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4.800 PEDIDOS DE 
AJUDA NO BANCO 
ALIMENTAR DA 
CARITAS EM 2021
O número de pessoas que re-
correram aos serviços do Ban-
co Alimentar gerido pela Caritas 
atingiu quase 4.800 pessoas 
no ano passado, corresponden-
do a um aumento de 12% em 
comparação com os dados de 
2019, ou seja, antes do surto 
da pandemia. Citado pela rádio 
em língua chinesa, Paul Pun, 
secretário-geral da instituição, 
referiu que quanto ao núme-
ro de beneficiários do subsídio 
alimentar de curto prazo, foi 
registado um aumento de mais 
de dez pessoas em relação a 
2020, ou seja, manteve-se es-
tável durante a pandemia. Al-
guns novos casos são devidos 
ao problema financeira afectado 
pela continuação epidémica ou 
ao desemprego. Segundo Paul 
Pun, actualmente, as pessoas 
que procuram ajuda são princi-
palmente os idosos, cujo rendi-
mento é limitado, e alguns têm 
uma pensão de aposentação 
que não é suficiente para sus-
tentar a sua despesa quotidiana. 
O mesmo responsável da Cari-
tas frisou que o Banco Alimentar 
possui agora reservas alimen-
tares estáveis e reabastecerá 
alimentos em tempo oportuno.  

MYANMAR: LÍDER DEPOSTA AUNG SAN SUU KYI 
ACUSADA DE 5 NOVOS CRIMES POR ALUGAR HELICÓPTEROS
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CHUVA DE GOLOS 
NO ARRANQUE DA LIGA DE ELITE

A Liga de Elite arrancou este fim-de-semana e a primeira jornada ficou 
marcada por alguns resultados dilatados, começando pelo campeão 
Chao Pak Kei, que na sexta-feira goleou o Ka I, por 8-0. No sábado 
houve nova goleada, no duelo de matriz portuguesa entre o Benfica 
de Macau e a Casa de Portugal, que terminou com uma vitória das 
‘águias’ por 6-0. Ontem, o Monte Carlo venceu também por números 
expressivos o Lun Lok, por 5-1, enquanto o Ching Fung derrotou o 
recém-promovido CF Benfica, por 4-0. A partida entre o Sporting de 
Macau e a formação da Polícia foi adiada devido aos compromissos 
dos agentes de segurança no combate à pandemia da Covid-19. Na 
próxima jornada destaque para o embate entre o Benfica de Macau e 
o Chao Pak Kei, no dia 23. Também nesse dia, o Ching Fung defronta 
a Polícia. A jornada abre dia 21 com o Sporting de Macau a medir 
forças com o Ka I, enquanto que no sábado decorrem os restantes 
jogos: Casa de Portugal contra o Monte Carlo, às 19h, e CF Benfica 
defronta o Lun Lok, às 21h. 
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 A junta militar, no poder em 
Myanmar, acusou a líder de-
posta Aung San Suu Kyi de cin-
co novos crimes, apesar de já 
ter sido condenada a seis anos 
de prisão e enfrentar vários 
processos judiciais. Os milita-
res acusaram agora a vence-
dora do Prémio Nobel da Paz, 
em conjunto com o Presidente 
deposto Win Myint, de alugar 
um helicóptero, informaram 
fontes próximas do caso ci-
tadas pela agência espanhola 
de notícias Efe. As acusações 
foram apresentadas na tarde 
de sexta-feira, durante outro 
julgamento sobre outros ale-
gados crimes de corrupção co-
metidos pela “dama”, como é 
carinhosamente chamada pelo 
povo birmanês a líder de 76 
anos. Em Dezembro, o jornal 
oficial The Global New Light 
of Myanmar - controlado pe-
los militares - acusou os dois 
líderes depostos de violarem 
as normas financeiras e causar 
prejuízos económicos ao Esta-
do ao alugar e comprar heli-
cópteros. A política, que está 
detida desde as primeiras horas 
do golpe militar realizado em 1 

de Fevereiro de 2021, cumpre 
pena em local desconhecido, 
e é também acusada de vio-
lar a Lei dos Segredos Oficiais, 
crime punível com uma pena 
máxima de 14 anos de prisão. 
O golpe de Estado mergulhou 
Myanmar numa profunda crise 
política, social e económica e 
abriu uma espiral de violência, 
com o aparecimento de novas 
milícias civis que agravaram a 

guerra de guerrilhas que o país 
vive há décadas. O Exército 
justifica o golpe com uma 
alegada fraude nas eleições 
gerais de novembro de 2020, 
cujo resultado foi anulado e 
em que o partido de Suu Kyi 
teve, tal como em 2015, uma 
vitória avalizada pelos obser-
vadores internacionais. Pelo 
menos 1.469 pessoas morre-
ram como resultado da brutal 

repressão realizada pela polí-
cia e militares desde o golpe, 
sobretudo em manifestações 
em que a polícia disparar balas 
reais sobre os manifestantes 
pacíficos, segundo os relató-
rios diários da Associação de 
Assistência aos Presos Políti-
cos, que também refere existi-
rem mais de 11.550 opositores 
ao regime presos, incluindo 
Suu Kyi.


