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ODEPUTADO PEDE MAIS 
ACOMPANHAMENTO AOS 

FINANCIAMENTOS DO FIC

Leong Sun Iok interpelou 
o Governo para pedir um 
acompanhamento do 
relatório do Comissariado 
da Auditoria (CA) sobre a 
relação custo-benefício dos 
financiamentos do Fundo 
das Indústrias Culturais. 
O Governo “deve tomar 
medidas sérias para dar 
seguimento aos casos 
descobertos pelo CA, 
conduzir investigações 
exaustivas e tomar 
medidas de seguimento 
de acordo com a lei”, 
considera o deputado.•P. 4

“SHELTER”: 
A DESCONSTRUÇÃO 

DO CONCEITO DE ABRIGO

O que é um abrigo? Algo 
que nos cobre e protege 
ou um conceito mais 
abstracto? “Shelter” é 
o nome da exposição de 
Alexandre Marreiros a ser 
inaugurada na sexta-feira, 
na Galeria Blanc Art, e 
que pretende desconstruir 
a definição. Ao PONTO 
FINAL, o artista explica 
que a ideia é “convidar o 
visitante a transformar a 
ideia de abrigo numa coisa 
que faz parte do domínio 
intelectual ou mental – um 
conceito, uma ideia”.•P. 9

CHINA DESISTE DA ORGANIZAÇÃO 

DA TAÇA DAS NAÇÕES ASIÁTICAS 

DE FUTEBOL

A China renunciou à organização 
da Taça das Nações Asiáticas de 
futebol de 2023 devido ao aumento 
de casos de covid-19 no país. “Após 
conversações exaustivas com a 
Associação Chinesa de Futebol 
(CFA), a AFC foi oficialmente 
informada pela CFA de que não 
seria capaz de organizar a Taça das 
Nações Asiáticas de 2023. A AFC 
compreende as circunstâncias 
excepcionais provocadas pela 
pandemia de covid-19, que levaram 
a esta renúncia da China”, refere a 
Confederação Asiática de Futebol 
(AFC), em comunicado.•Última

Governo recua e vai permitir que imóveis 
onde operam casinos-satélite não sejam 
adquiridos pelas operadoras
Ao contrário daquilo que previa a primeira versão da proposta de alteração ao 
regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, o Governo 
já não vai exigir que os imóveis onde operam os casinos-satélite tenham de ser 
adquiridos pelas concessionárias de jogo. Além disso, na nova versão da proposta 
de lei do jogo entregue à Assembleia Legislativa, o Executivo prevê incentivos 
fiscais para as operadoras que atraírem mais jogadores do estrangeiro. •P. 3

Morreu Fernando Sobral, 
jornalista e escritor que usou 
Macau como pano de fundo 
para os seus romances
•P. 8
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“João Rendeiro foi encontrado morto na cela 
que partilhava com 50 reclusos, em Westville, 
na cidade sul-africana de Durban.
Voou alto, mas, como Ícaro, a ambição levou-o 
a aproximar-se em demasia do sol, e as asas 
de cera acabaram por derreter.
Das capas de jornais e revistas, sempre 
apresentado como um génio da banca, 
Rendeiro caiu a pique e acabou pendurado 
numa cela de um país de terceiro mundo. Um 
fim inesperado, para quem ainda “ontem” se 
passeava pelo mundo em jactos privados.
Mas Rendeiro escolheu o seu destino, ao 
fugir das autoridades portuguesas, rumo 
ao desconhecido. Só se pode queixar de si 
próprio. Ou podia.
Entretanto, em Lisboa, respira-se de alívio 
nos círculos mais exclusivos da elite lusa. Se 
Rendeiro tivesse chegado a ser transferido para 
Portugal, para cá ser julgado, a possibilidade 
de dar com a língua nos dentes era elevada. 
Querem ver que…”

João Mendes
Aventar
aventar.eu

“Tenho muitas discussões por aí, por passar 
o tempo a tentar demonstrar o absurdo da 
argumentação contra coisas de que não 
gosto: eucaliptos, barragens, estradas, 
agricultura superintensiva, urbanizações mal 
amanhadas, etc..
É que uma coisa é eu gostar, ou não, de 
uma coisa, outra coisa é achar que, por eu 
não gostar de uma coisa, todo o tipo de 
argumentação é válido para impedir essa 
coisa, independentemente de ser verdadeira 
ou falsa, ter em conta, ou não, os diferentes 
interesses, avaliar se as alternativas são 
piores, ou não, e coisas que tal.
É uma actividade estúpida da minha parte 
porque não ganho nada com essas discussões 
e só arranjo conflitos, mas nasci com esta 
panca cartesiana e a irracionalidade numa 
discussão é uma coisa que me incomoda 
muito.
A verdade é que a maioria destas discussões 
seguem um padrão que as tornam 
surrealistas: alguém defende que era muito 
melhor que Castelo Branco tivesse uma praia 
oceânica.
Eu argumento que Castelo Branco está 
relativamente longe do mar (aliás, essa é uma 
das razões pelas quais eu defendo, há muitos 
anos, que a capital do país deveria mudar 
para lá).
A partir daí, o dito alguém descreve-me 
as vantagens para o turismo que viriam 
de Castelo Branco ter uma praia oceânica, 
de como isso iria contrariar os efeitos 
económicos e sociais da interioridade de 

Castelo Branco, de como seriam mais 
bonitos e variados os pores do sol em 
Castelo Branco, de como isso facilitaria a 
mobilidade, que como se poderia investir 
na energia das ondas para aumentar o uso 
de energias renováveis em Castelo Branco, 
etc., etc., etc..
A cada novo argumento, eu respondo dizendo 
que não é possível haver uma praia oceânica 
em Castelo Branco nos próximos milhares de 
anos.
Os que ainda ouvem os meus argumentos, 
talvez me respondam que eu tenho vistas 
curtas, o futuro está por inventar e podemos 
trocar-lhe as voltas, que o mundo ainda é 
uma criança.
Os outros, a larga maioria, ignora 
simplesmente a impossibilidade do que 
propoem, continuando a argumentar sobre as 
vantagens associadas a um mundo impossível 
que defendem que seria bem melhor que 
o mundo actual (coisa que não contesto, 
não tenho dúvidas de que seria um mundo 
melhor, o único problema advém do pequeno 
pormenor de ser um mundo impossível, 
claro).
Espero que antes de chegar aos setenta anos 
me consiga convencer de que não vale a pena 
argumentar contra a grandeza de mundos 
imaginários com a discussão mesquinha sobre 
a sua viabilidade prática”.

Henrique Pereira dos Santos
Corta-Fitas
Corta-fitas.blogs.sapo.pt
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APOIO CONTRA A CRISE. Trabalhadores indianos transportam os pacotes de medicamentos essenciais que estão a ser enviados para o Sri 
Lanka no meio da actual crise económica do país, causando a escassez de medicamento. O governo do estado Tamil Nadu anunciou assistência 
financeira e fornecimento médico ao Sri Lanka devido à crise económica em curso. Como parte do programa, a primeira parcela de medicamentos 
essenciais está a ser enviada para o Sri Lanka a partir de Chennai. A indústria farmacêutica foi afectada devido à crise económica em curso no país 
do Sri Lanka, o que levou a uma grave escassez de medicamentos. IDREES MOHAMMED/EPA

A China está actualmente 
ocupada a aproveitar ao 
máximo os benefícios do 
isolamento da Rússia sem 
minar as sanções ocidentais. 
A China tem conseguido fazê-
lo desde 2014. É interessante 
notar que entre 2013 e 2020, 
a quota da China no comércio 
externo total da Rússia cresceu 
de 10,5% para 16% e continua 
a crescer, enquanto a quota da 
UE caiu de mais de 50% para 
menos de 40%.
EDUARD STEINER

Jornalista
Welt

O Professor Gabriel Leung, 
reitor da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de Hong Kong (HKU) avisou 
que Hong Kong poderia ser 
atingido por uma sexta vaga da 
epidemia da Covid-19 em só 
duas semanas, enquanto outro 
especialista em saúde pública 
previu que o próximo grande 
surto terá mais probabilidade 
de chegar em Outubro. “Ele 
presentou os seus dados e 
essencialmente disse-nos 
para concluirmos os nossos 
importantes compromissos 
nestas duas semanas antes 
que as coisas pudessem 
piorar”, disse um informador 
interno.
VICTOR TING E FIONA SUN

Jornalistas
South China Morning Post

Para a Ucrânia, estar atolada 
numa guerra com a Rússia 
torna a seu desejo para aderir à 
OTAN muito mais complicado. 
Em Fevereiro, o Presidente 
Volodymyr Zelensky da 
Ucrânia salientou a ambição de 
aderir à OTAN, uma aspiração 
fixada na constituição da 
Ucrânia desde 2019. Mas em 
Março deste ano, à medida 
que a guerra com a Rússia se 
desenrolava, Zelensky recuou 
nessa esperança, sinalizando 
que a Ucrânia precisava de 
aceitar que talvez nunca venha 
a aderir à OTAN.
DAN BILEFSKY E STEVEN 

ERLANGER 

Correspondentes diplomáticos
New York Times
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Imóveis onde operam casinos-satélite 
já não terão de ser adquiridos pelas concessionárias

O Governo recuou na 
proposta de lei do jogo no 
articulado que se referia 
aos casinos-satélite. Numa 
nova versão do diploma, 
o Executivo deixou cair 
a exigência de que os 
imóveis onde operam os 
casinos-satélite tenham 
de ser adquiridos pelas 
concessionárias de jogo. 
Além disso, na nova versão 
da proposta de lei do 
jogo entregue à comissão 
que a está a analisar na 
especialidade, o Executivo 
prevê incentivos fiscais 
para as operadoras que 
atraírem mais jogadores do 
estrangeiro.

A
o contrário da-
quilo que previa 
a primeira versão 
da proposta de al-
teração ao regime 

jurídico da exploração de jogos de 
fortuna ou azar em casino, o Governo 
já não vai exigir que os imóveis onde 
operam os casinos-satélite tenham 
de ser adquiridos pelas concessioná-
rias de jogo. A informação foi dada na 
sexta-feira por Chan Chak Mo, pre-
sidente da comissão da Assembleia 
Legislativa (AL) que está a discutir o 
diploma na especialidade.

A anterior versão da proposta 
de revisão à lei do jogo dizia que os 
casinos-satélite teriam de fechar 
portas caso as concessionárias de 
jogo não avançassem para a aqui-
sição dos imóveis onde operavam 
após um período de três anos. 
“Isto agora já não é aplicável, [os 
imóveis] já não precisam de per-
tencer à concessionária”, indicou 
o presidente da 2.ª comissão per-
manente da AL, citado pela TDM 
Canal Macau.

Esta alteração vai fazer com 
que os casinos-satélite possam 

continuar a operar nos mesmos 
locais, sendo apenas necessário 
um contrato a ser celebrado entre 
as partes e aprovado pelo Chefe do 
Executivo.

À TDM Canal Macau, Melinda 
Chan, CEO da Macau Legend, que 
tem vários casinos-satélite, dis-
se que foi “um alívio” que o Exe-
cutivo tivesse deixado cair esta 
norma. “Fica resolvido por agora. 
Mas este não é o único problema. 
Ainda há outros problemas que 
exigem um debate interno entre 
o Governo, as concessionárias e 

 E
D

U
A

RD
O

 M
A

RT
IN

S/
A

RQ
U

IV
O

G
O

N
Ç

A
LO

 L
O

B
O

 P
IN

H
EI

RO

Proposta de lei do regime jurídico das empresas 
de capitais públicos segue para a AL

CONSELHO EXECUTIVO

O Conselho Executivo (CE) concluiu, na 

passada sexta-feira, a discussão da pro-

posta de lei intitulada “Regime jurídico 

das empresas de capitais públicos”, a 

qual será agora enviada para a aprecia-

ção dos deputados na Assembleia Legis-

lativa (AL).

Depois de realizada uma consulta públi-

ca no ano passado, o Governo elaborou 

a proposta de lei intitulada cujo conteú-

do principal inclui a regulamentação da 

constituição, exploração, funcionamento 

e supervisão das empresas de capitais 

públicos, bem como o exercício dos di-

reitos dos titulares da participação públi-

ca. Ao mesmo tempo que se determina 

claramente a definição de “empresa de 

capitais públicos” e o âmbito de aplica-

ção da proposta de lei, bem como defi-

ne-se os princípios gerais que as empre-

sas de capitais públicos e os titulares da 

participação pública devem cumprir.

requisitos para o exercício das funções.

O Conselho Executivo, através do seu 

porta-voz, o também secretário para 

Administração e Justiça, André Cheong, 

revelou que o novo articulado preten-

de introduzir o regime de avaliação do 

desempenho de exploração e funcio-

namento empresariais. “As empresas 

de capitais integralmente públicos e 

empresas de capitais públicos com in-

fluência dominante devem ser sujeitas 

periodicamente à avaliação do serviço 

competente relativamente à situação 

de exploração e funcionamento. O re-

sultado da avaliação irá influenciar as 

remunerações e a renovação dos man-

datos dos membros dos órgãos”, pode 

ler-se na nota de imprensa entregue aos 

jornalistas.

Por fim, para uma supervisão eficaz 

das empresas de capitais públicos, re-

gulamenta-se na proposta de lei em 

três aspectos, que incluem: conferir 

competências de supervisão ao serviço 

competente, efectuar auditoria das de-

monstrações financeiras das empresas 

de capitais públicos por contabilista 

habilitado a exercer a profissão ou so-

ciedade de contabilistas habilitados a 

exercer a profissão e divulgar ao público 

as informações das empresas de capitais 

públicos.

AMCM ESTIMA 
QUE RESERVAS 
CAMBIAIS SE 
CIFREM EM 214,6 
MIL MILHÕES 
DE PATACAS

A Autoridade Monetária de 

Macau (AMCM) anunciou 

na passada sexta-feira as 

estimativas preliminares das 

reservas cambiais da RAEM, 

que se cifraram em 214,6 

mil milhões de patacas no 

final de Abril, tendo dimi-

nuído 0,4% relativamente 

aos dados rectificados do 

mês anterior. Já a taxa de 

câmbio efectiva da pata-

ca, ponderada pelas suas 

quotas do comércio, foi de 

105,9 em Abril de 2022, 

registaram acrescimentos 

de 1,40 pontos e 2,90 pon-

tos, respectivamente, sobre 

os dados do mês anterior 

e relativos a Abril de 2021, 

implicando que globalmen-

te, a pataca subiu face às 

moedas dos principais par-

ceiros comerciais de Macau.

O novo articulado confere, igualmente, 

ao serviço da área da supervisão dos 

activos públicos a prossecução das atri-

buições dos titulares da participação nas 

empresas de capitais públicos e dispõe-

-se que, ao alienar as participações de 

capital detidas nas empresas de capitais 

públicos e os respectivos direitos e inte-

resses, deve-se adquirir uma contrapar-

tida razoável.

De igual modo, dá competências espe-

ciais à assembleia geral, ao conselho 

de administração e ao conselho fiscal, 

regulamenta-se a exploração e o funcio-

namento das empresas de capitais pú-

blicos e define-se as formas de escolha 

e nomeação dos membros dos órgãos 

das empresas de capitais públicos e os 

os futuros casinos-satélite”, afir-
mou a empresária.

Na nova versão do diploma en-
tregue pelo Executivo à AL também 
estão previstos incentivos fiscais 
para que as operadoras possam 
atrair mais apostadores do estran-
geiro. Caso atinjam determinados 
objectivos, as concessionárias po-
dem ter uma redução de impostos 
complementares. O imposto direc-
to continuará a ser pago na íntegra. 
A percentagem de desconto dos 
impostos complementares ainda 
terá de ser decidida pelo Governo.

Citado pela TDM Canal Macau, 
Chan Chak Mo explicou: “Ultima-
mente focamo-nos muito no mer-
cado da China e agora, com a alte-
ração da lei penal [do interior da 
China], atrair clientes se calhar é 
difícil. Por isso, este será um gran-
de contributo para encorajar os ca-
sinos a fazer isto”.  

Chan Chak Mo indicou tam-
bém que a discussão da proposta de 
lei deverá estar quase a terminar, 
faltando apenas mais duas ou três 
reuniões. O parecer da comissão 
sobre a proposta de lei poderá ser 
assinado a 10 de Junho, sendo de-
pois apresentada em plenário a 26 
de Junho, altura em que vão expi-
rar as concessões actuais. O Gover-
no, recorde-se, já anunciou que vai 
prolongar as concessões actuais até 
31 de Dezembro.

Actualmente, existem 18 casi-
nos-satélite entre um total de 40 
casinos no território, com 14 destes 
casinos promovidos por terceiros a 
funcionar sob a licença da SJM, en-
quanto os outros quatro estão liga-
dos a Galaxy e Melco.

A.V.
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Controlo dos fundos públicos é ineficaz e carece 
de um sistema sólido, afirma deputado 

O parlamentar da Federação 
das Associações dos Operários de 
Macau (FAOM) apontou que “o re-
latório prova mais uma vez que o 
controlo dos fundos públicos pelo 
Governo é ineficaz e carece de um 
sistema sólido”. “A ausência de um 
controlo rigoroso, traz vários casos 
de obtenção de financiamento com 
muitos conflitos de interesses nos 
bastidores, o que derrota o propó-
sito original e o significado da cria-
ção do fundo”, constata Leong Sun 
Iok.

O objectivo do Fundo das In-
dústrias Culturais, lembra o operá-
rio, “é encorajar o desenvolvimento 
de projectos da indústria cultural 
que satisfaçam as necessidades do 
mercado e promovam o desenvol-
vimento de uma economia local 
devidamente diversificada”. De 
acordo com o relatório agora revela-
do, “o fundo não só não conseguiu 
apreender as transacções conexas 
das empresas financiadas, como ra-
ramente lidou efectivamente com o 
problema do conflito de interesses 
ao longo dos anos”, apontou ainda 
o deputado, lembrando que, no pas-
sado, o fundo exigia a comunicação 
de transacções relacionadas, no en-
tanto, “essa exigência foi eliminada 
em 2017”. 

O deputado, no entanto, con-
sidera que o Executivo liderado por 
Ho Iat Seng tem vindo a “aprofun-
dar activamente a sua Administra-
ção Pública e as reformas financei-
ras”, mas “o CA e o Comissariado 
contra a Corrupção (CCAC) têm nos 
últimos anos revelado ao público os 
problemas e deficiências de alguns 
departamentos públicos”. “No 
entanto, uma regulamentação ou 
supervisão eficaz também requer 
políticas e regulamentos de gestão 
eficazes”, remata Leong Sun Iok.

O 
deputado da As-
sembleia Legis-
lativa (AL) Leong 
Sun Iok inter-
pelou o Gover-

no de forma escrita para pedir um 
acompanhamento do relatório do 
Comissariado da Auditoria (CA) so-
bre a relação custo-benefício dos 
financiamentos do Fundo das In-
dústrias Culturais.

Recorde-se que o CA tornou 
público, durante a passada semana, 
um relatório que revela a detecção 
de anomalias em apoios à indústria 

cultural entre 2013 e 2020 que en-
volvem cerca de 40 milhões de pa-
tacas. “Em nove projectos, situa-
ções flagrantes de transacções com 
partes relacionadas, envolvendo 
um total de 23,8 milhões de patacas 
(...) apoios financeiros destinados a 
rendas custaram ao erário público 
15.371.950,88 patacas”, pode ler-se 
no documento.

No relatório refere-se “que o 
Fundo das Indústrias Culturais nun-
ca chegou a tomar medidas quanto 
aos casos de conflitos de interesses 
nesse tipo de transacções”. O CA 

analisou a atribuição de apoios a 
316 projectos entre Outubro de 2013 
e Junho de 2020, no valor total de 
517,9 milhões de patacas.

Leong Sun Iok considera que, 
depois de divulgado este documen-
to, o Governo “deve tomar medidas 
sérias para dar seguimento aos ca-
sos descobertos pelo CA, conduzir 
investigações exaustivas sobre se 
os alvos dos subsídios violaram a 
lei ou as directrizes sobre subsídios, 
e tomar medidas de seguimento de 
acordo com a lei, de modo a evitar 
perdas para os fundos públicos”.

CCAC vai investigar o Fundo das Indústrias Culturais

Depois de o Comissariado 
da Auditoria de Macau 
ter detectado anomalias 
em apoios à indústria 
cultural entre 2013 e 2020 
que envolvem cerca de 
40 milhões de patacas, 
o deputado Leong Sun 
Iok não perdeu tempo 
e, numa interpelação 
escrita ao Governo, pediu 
um acompanhamento do 
relatório de auditoria sobre a 
relação custo-benefício dos 
financiamentos do Fundo das 
Indústrias Culturais.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

ESTATUTO 
DOS AGENTES DAS 
FORÇAS E SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA 
REGULAMENTADO

O Conselho Executivo (CE) 

concluiu a discussão do 

projecto de regulamento 

administrativo intitulado 

“Regulamentação do Estatuto 

dos agentes das Forças e 

Serviços de Segurança” 

na passada sexta-feira. 

O novo documento 

define as características 

das funções próprias de 

cada um dos postos dos 

agentes das Forças e 

Serviços de Segurança, 

bem como o desempenho 

de funções pelos agentes, 

a regulamentação relativa 

aos cursos de formação 

para ingresso, de promoção 

e curso de comando e 

direcção, e bem assim 

a regulamentação do 

procedimento para promoção 

e a publicação e registo 

da lista de antiguidade. 

Para além disso, melhora o 

regime original da avaliação 

do desempenho, incluindo 

o aditamento da previsão 

de que nos casos em que 

o pessoal esteja a prestar 

serviço fora do seu quadro 

de origem, por efeito da 

colocação em regime de 

destacamento, ou por se 

encontrar em comissão 

de serviço, e requeira a 

avaliação extraordinária, 

passa a ser o dirigente do 

serviço onde esse pessoal 

está colocado a entidade 

competente para homologar 

a avaliação de desempenho. 

Por último, altera o 

Regulamento do regime 

de admissão e frequência 

do Curso de Formação de 

Instruendos das Forças de 

Segurança de Macau e o 

Regulamento de Continências 

e Honras.

ERÁRIO PÚBLICO

O secretário para a 

Administração e Justiça, André 

Cheong, disse, durante a 

conferência de imprensa do 

Conselho Executivo da passada 

sexta-feira, que o Governo “dá 

elevada importância ao relatório 

de auditoria e às deficiências 

verificadas no mesmo, para o 

efeito, o Chefe do Executivo 

proferiu um despacho a 

encarregar o Comissariado 

contra a Corrupção de 

proceder, de acordo com as 

suas competências legais, a 

uma investigação sobre os 

problemas referidos no relatório 

e outros eventuais assuntos ou 

actos ilegais”.

Entretanto, o Fundo de 

Desenvolvimento de 

Cultura (FDC) revelou que 

concorda com as opiniões e 

sugestões apresentadas pelo 

Comissariado da Auditoria 

(CA) na fiscalização de apoio 

financeiro realizada pelo 

Fundo das Indústrias Culturais 

(FIC), pelo que já procedeu 

à revisão e optimização dos 

procedimentos de fiscalização, 

anunciou o organismo em nota 

de imprensa. 

No futuro, garantiu o FDC, será 

sempre solicitado rigorosamente 

a todos os beneficiários para 

apresentarem relatórios de 

auditoria dos projectos das 

indústrias culturais, adoptar 

uma série de medidas de 

fiscalização e estabelecer um 

mecanismo de dedução com 

base na proporção de apoio 

financeiro.

No que diz respeito à gestão 

de apoio financeiro referida no 

relatório, o FDC “atribui grande 

importância e concorda com 

as opiniões apresentadas, pelo 

que irá rever e melhorar, de 

forma contínua, os posteriores 

procedimentos, no sentido de 

apoiar o desenvolvimento das 

indústrias culturais locais, com 

o cumprimento rigoroso do 

princípio sobre o bom uso do 

erário público”

O FDC atribui grande 

importância à fiscalização de 

apoio financeiro, pelo que irá 

implementar rigorosamente 

as medidas acima referidas, e 

quando forem detectados os 

problemas, acompanhá-los de 

imediato e registar por escrito 

o seu tratamento, no intuito de 

apoiar o desenvolvimento das 

indústrias culturais locais com o 

bom uso do erário público.
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Mais de 1.400 
assistentes sociais 
terão de cumprir 
as acções de 
formação contínua 
de 45 horas para 
renovar a inscrição 
a partir de Maio de 
2023. Em resposta 
às preocupações 
levantadas pelo 
deputado Ma Io Fong 
numa interpelação 
escrita devido à 
insuficiência de 
vagas de cursos 
para os assistentes 
sociais cumprirem as 
horas de formação, 
o Instituto de Acção 
Social reiterou 
que as acções de 
formação contínua 
não se limitam 
a determinada 
instituição, podendo 
ainda ser realizadas 
de forma presencial 
ou não.

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com

Formação contínua obrigatória 
para assistentes sociais 
com critérios alargados

N
u m a 
respos-
ta dada 
p e l o 
p r e s i -

dente do Instituto de Ac-
ção Social (IAS), Wai Hon, 
ao deputado Ma Io Fong, 
o governante referiu que 
as acções de formação 
contínua para assisten-
tes sociais não se limitam 
ao Conselho Profissional 
dos Assistentes Sociais 
(CPAS), mas a todas as 
entidades públicas e pri-
vadas. 

Segundo o IAS, mais 
de 1.400 assistentes so-
ciais inscritos cujo prazo 
de validade da inscrição 
irá sucessivamente ca-
ducar a partir de Maio 
de 2023. De acordo com 
a disposição prevista no 
Regime de credenciação 
dos assistentes sociais 
que entrou em vigor em 
2020, os assistentes so-
ciais são sujeitos à obri-
gatoriedade de apresen-
tação de comprovativos 
válidos de acções de for-
mação contínua, con-
cluídas com uma duração 
total não inferior a 45 ho-
ras nos últimos três anos 
aquando da renovação de 
inscrição. Como só falta 
um ano para a renovação 
das inscrições, o deputado 
Ma Io Fong mostrou-se 

preocupado com a “oferta 
insuficiente” face à ele-
vada procura no âmbito 
da inscrição de cursos de 
formação contínua para 
os assistentes sociais no 
território.

Em resposta a uma 
interpelação do deputado, 
o IAS frisou que as acções 
de formação contínua 
para os assistentes sociais 
podem ser realizadas nas 
instituições de ensino su-
perior, associações pro-
fissionais ligadas à área do 
serviço social, entidades 
de formação profissional 
e entidades congéneres 
do exterior. Para além 
disso, todas elas podem 
realizar acções de forma-
ção contínua não só pre-
sencialmente como em 
regime não presencial, 
e os assistentes sociais 
podem participar nos di-
versos tipos de acções de 
formação contínua reali-
zadas por entidades locais 
ou entidades do exterior, 
incluindo formação espe-
cífica, workshops, semi-
nários académicos e visi-
tas de intercâmbio.

O parlamentar ligado 
à Associação das Mulhe-
res de Macau observou 
que, devido às reduções e 
às limitações do número 
de cursos e de inscrições 
e na forma de leccionar 

devido à epidemia, os as-
sistentes sociais têm re-
gistado dificuldades para 
garantir horas mínimas 
de formação. No que toca 
à falta de formadores lo-
cais, constatou-se tam-
bém a dificuldade de con-
tratar formadores do ex-
terior devido à política de 
prevenção da epidemia. 

O IAS referiu que, ac-
tualmente, os três esta-
belecimentos de ensino 
superior de Macau minis-
tram cursos de licencia-
tura e de mestrado na área 
de serviço social, com o 
intuito de formar talentos 
locais, preparando os res-
pectivos recursos. O or-
ganismo salientou que o 
Regime de credenciação e 
inscrição para o exercício 
de funções de assistente 
social foi implementa-
do há mais de dois anos 
e, no decurso desse pe-
ríodo, o CPAS tratou de 
mais de 2.000 pedidos de 
acreditação profissional, 
promovendo, de forma 
activa, o desenvolvimen-
to da profissão. De refe-
rir ainda que o exame de 
acreditação profissional 
irá ter lugar depois de 
Abril de 2023, e o trabalho 
relativo às acções de for-
mação contínua está a ser 
desenvolvido de forma 
ordenada, garantiu o IAS.

ENTROU EM VIGOR 
A NOVA LEI 
PARA RESTAURANTES 
QUE SERVEM COMIDA 
‘TAKE AWAY’

Desde ontem, os estabelecimentos 

que servem comida ‘take away’ 

são obrigados a concluir a inscrição 

antes do início de actividade e 

proceder à afixação da certidão 

de registo no estabelecimento. 

Segundo o Instituto para os 

Assuntos Municipais (IAM), o Regime 

de Registo de Estabelecimentos 

de Actividades de Takeaway 

prevê que as empresas têm de 

afixar o registo em lugar visível 

nas respectivas instalações. Se a 

actividade for exercida ou divulgada 

através de plataforma digital ou 

aplicativo móvel, o número de 

registo de estabelecimento também 

deve submetido à visualização 

na plataforma de transacção 

de géneros alimentícios online. 

Qualquer violação do disposto na 

Lei pode constituir numa infracção 

administrativa, sendo punível 

com multa de 5 mil a 35 mil 

patacas.

TDM comemora 38 anos 
“com espírito de amor 
pela Pátria e por Macau”

TELEVISÃO E RÁDIO

A chegar a casa das pessoas desde 

1984, a Teledifusão de Macau 

(TDM) comemora este ano o seu 

38.º aniversário, com emissões 

ininterruptas em Chinês e 

Português, “que contêm programas 

diversificados e a transmissão em 

directo de actividades de destaque, 

desempenhado também a ponte 

entre o Governo e o público”, 

anunciou, na passada sexta-feira, 

a empresa em nota de imprensa.

Até aqui a televisão pública 

de Macau passou por diversos 

desafios, “mas graças ao 

apoio de todos os sectores da 

sociedade, a TDM produziu muitos 

programas clássicos e momentos 

inesquecíveis”. O caminho faz-se 

caminhando e, como tal, a TDM 

tem metas que pretende atingir 

nos próximos anos que passam, 

por exemplo, por se “integrar 

no desenvolvimento nacional e 

praticar o espírito de amor pela 

Pátria e por Macau e aprofundar a 

compreensão e o reconhecimento 

de todos sobre o país”. “A TDM 

tem destacado equipas de 

reportagem ao Interior da China 

para produzir acompanhar temas 

relevantes e produzir programas 

e séries sobre a Grande Baía e a 

Zona de Cooperação Aprofundada 

em Hengqin”, pode ler-se no 

mesmo comunicado.

A Teledifusão de Macau também 

não esquece a importância das 

relações entre a China e os países 

de língua portuguesa. Por isso, 

pretende continuar a “actuar 

como plataforma de cooperação 

e promover o intercâmbio 

internacional de radiodifusão”. 

“Através dos seus canais em 

português Canal Macau - 92 e 

Rádio Macau, a TDM fornece 

notícias e informações abrangentes 

à audiência cuja primeira língua 

não é a língua chinesa”, recorda 

a empresa que assegura o serviço 

público de televisão e rádio no 

território.

A TDM, que “se classificou em 

primeiro lugar em Hong Kong e 

Macau em termos das taxas de 

audiência televisiva e radiofónica”, 

procurará, igualmente, refere 

a mesma nota de imprensa, 

“estabelecer uma emissão baseada 

na informação e envidar todos 

os esforços para promover a 

circulação da informação”. “A 

TDM adere ao propósito de 

divulgar conteúdos informativos ao 

público com notícias abrangentes, 

oportunas e precisas, e transmite 

em directo eventos importantes 

e conferências de imprensa do 

Governo Central e do Governo da 

RAEM.” Por último, a Teledifusão 

de Macau vai também continuar 

a aposta de “produzir programas 

diversificados que acompanham 

estreitamente a vida da população 

e exibem aspectos de destaque”.
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IPIM lançar um programa de formação 
subsidiada para o sector MICE este mês

A revelação foi feita 
pelo presidente do 
Instituto de Promoção 
do Comércio e do 
Investimento de 
Macau em resposta 
a uma interpelação 
escrita da deputada 
Ella Lei. Lau Wai Meng 
garantiu ainda que 
o organismo a que 
preside “continuará 
a fazer esforços para 
preparar o reinício 
dos eventos MICE” 
apoiando “activamente 
o recrutamento de 
mais projectos”.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

O 
I n s t i t u -
to de Pro-
moção do 
C o m é r c i o 
e do Inves-

timento de Macau (IPIM) 
vai lançar um programa de 
formação subsidiada para o 
sector de convenções e expo-
sições (MICE) ainda durante 
este mês de Maio. A garantia 
foi dada pelo presidente da 
entidade, Lau Wai Meng, em 
resposta a uma interpelação 
escrita da deputada da As-
sembleia Legislativa (AL) Ella 
Lei que se mostra preocupa-
da com a atenção e apoio ao 
desenvolvimento do sector, 
em tempos de pandemia Co-
vid-19.

Lau Wai Meng expli-
cou que o IPIM tem vindo a 
atribuir “muita importância 
à formação de talentos exi-

gidos pela indústria”. “Para 
promover o desenvolvimen-
to da indústria de convenções 
e exposições, a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos 
Laborais (DSAL) já organizou 
12 cursos de formação para 
a indústria MICE, incluindo 
o Curso de Formação Básica 
em Construção de Stands de 
Exposição, Curso de Colo-
cação de Tapetes, Curso de 
Formação de Obras de Arte, 
Curso de Formação Básica 
em Iluminação de Palcos, 
Curso de Formação Bási-
ca em Som de Palcos, Curso 
de Formação para Técnicos 
de Palcos e Teatro, Curso de 
Formação Prática para Assis-
tentes de Exposição, e Curso 
Abrangente de Planeamento 
Pré-evento para o MICE e 
Publicidade em Macau”, nu-
merou o presidente do IPIM, 

sector e realizou uma série 
de reuniões de trabalho para 
se manter a par da situação 
mais recente e formular as 
medidas adequadas.”

O IPIM reitera que pre-
tende continuar a organizar 
eventos de marca local MICE 
de uma “forma pragmáti-
ca”. “Por exemplo, o Fórum 
e Exposição Internacional de 
Cooperação Ambiental 2022 
(MIECF), que foi adiado an-
teriormente, está agendado 
para Agosto. E a 13.ª edição 
do Fórum Internacional de 
Investimento e Construção 
de Infra-estruturas (IIICF), 
a 27.ª Feira Internacional 
de Comércio e Investimento 
de Macau (MIF), e a Feira de 
Produtos Premier de Guang-
dong-Macau 2022 (GMBPF) 
estão agendadas para Agos-
to. Os trabalhos preparató-
rios para uma série de ex-
posições, incluindo a IIICF, 
a 27.ª Feira Internacional 
de Comércio e Investimento 
de Macau (MIF) e a GMBPF 
2022, estão em curso”, ga-
rantiu Lau Wai Meng.

De igual modo, o IPIM 
organizará visitas a cidades 
do continente, nomeada-
mente na área Grande Baía, 
tais como Cantão e Shen-
zhen, “para promover even-
tos MICE, convidar a partici-
pação de grandes empresas 
de turismo e lazer em Ma-
cau, e consolidar os pacotes 
preferenciais oferecidos por 
empresas relevantes aos vi-
sitantes de convenções e ex-
posições, de modo a recrutar 
conjuntamente mais eventos 
MICE a realizar em Macau”. 
Lau Wai Meng referiu, por 
fim, que vai estreitar rela-
ções com a Direcção dos Ser-
viços de Turismo (DST) “para 
coordenar a continuação dos 
eventos de promoção da ‘Se-
mana de Macau’ e da MICE 
no Continente, de modo a 
aprofundar ainda mais a si-
nergia transfronteiriça do 
‘turismo + MICE’”.

acrescentando que nos cur-
sos participaram um total de 
370 pessoas.

Ainda em resposta à pro-
cura do sector, disse igual-
mente Lau Wai Meng, “este 
ano temos três sessões de 
formação organizadas em 
Abril, Julho e Setembro em li-
nha sobre tópicos como a vi-
são geral dos mercados MICE 
do continente e da Ásia-Pa-
cífico e a análise dos dados 
MICE para melhorar a com-
petitividade da indústria”.

O responsável do IPIM 
lamenta que as restrições 
derivadas da pandemia de 
Covid-19 tenham adiado ou 
cancelado de uma série de 
eventos locais MICE, o que, 
considera, “afectou a indús-
tria em diferentes graus”. 
“O IPIM tem estado em es-
treita comunicação com o 
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ANÚNCIO 
【N.º 25/2022】

Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
57/99/M, de 11 de Outubro, são notificados, por este meio, os representantes dos agregados familiares da lista de 
espera de habitação social a seguir indicados:

Tipo Nome N.º do boletim de candidatura

a) CHU IOK KEONG 31201706859

b) TAI KAM SENG 31201704019
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação do Regime 

jurídico da habitação social), para reapreciação dos requisitos de candidatura ao arrendamento de habitação social, 
o representante do agregado familiar assinalado com a), na coluna Tipo da tabela, não apresentou os documentos 
necessários dentro do prazo fixado e o representante assinalado com b), na coluna Tipo da tabela, não assinou o 
contrato de arrendamento da habitação social dentro do prazo indicado.

De acordo com os artigos 93.º e 94.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
 n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, os interessados devem apresentar a sua contestação escrita sobre o facto supracitado 
e todas as provas testemunhais, materiais, documentais ou as demais provas, no prazo de 10 dias, a contar da data 
de publicação do presente anúncio.

Caso não seja apresentada contestação escrita no prazo fixado, ou a mesma não seja aceite pelo IH, nos termos 
da alínea 7) do n.º 1 do artigo 8.º, n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico da habitação social) 
e dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º, alínea 1) do artigo 9.º e n.os 1 e 2 do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 
30/2020 (Regulamentação do Regime jurídico da habitação social), o IH não efectuará a atribuição e excluirá a  
candidatura apresentada pelo representante assinalado na coluna Tipo com a), e declarará a extinção do procedimento da  
candidatura apresentada pelo representante assinalado na coluna Tipo com b), não sendo aceite a candidatura do 
mesmo ao arrendamento de habitação social no prazo de 2 anos.

Para consulta do respectivo processo, poderá dirigir-se, durante o horário de funcionamento, à Delegação do IH, 
sita na Rua do Laboratório, n.º 39, Edifício Cheng Chong, r/c D, Macau.

Instituto de Habitação, aos 10 de Maio de 2022.
A Presidente, Subst.ª, 

Kuoc Vai Han

*****
O Juiz,

Chong Chi Wai
A Escrivã Judicial Principal,

Lai Wai Sun

 1ª VEZ                                                  “PF” 16 de Maio de 2022 

DISCUSSÃO 
NO TRABALHO ACABOU 
POR AGRESSÃO 
COM UM CUTELO 

Um homem ficou ferido após uma 

agressão com arma branca num 

estabelecimento de comida situado 

na Estrada de Coelho do Amaral 

no passado sábado, pelas 21h30, 

avançou o canal em língua chinesa 

da Rádio Macau. De acordo 

com a investigação preliminar, o 

ofendido, de 30 anos, residente da 

China continental, era trabalhador 

do estabelecimento de comida, 

e após uma altercação com 

um colega de trabalho resolveu 

pegar num cutelo e agredir a 

vítima, causando-lhe ferimentos 

nas costas e cintura. A vítima 

foi levada para o hospital para 

receber tratamento, e não 

corre risco de vida, enquanto o 

suspeito foi detido pela Polícia de 

Segurança Pública. Segundo as 

autoridades, os dois envolvidos já 

tinham tido desacatos no trabalho 

por diversas vezes.

BEBÉ RECÉM 
NASCIDO 
ENCONTRADO 
JUNTO 
A CONTENTOR 
DE LIXO

A Polícia Judiciária (PJ) 

recebeu no passado 

dia 14 de Maio, pelas 

20h31, uma notificação 

do Corpo de Bombeiros 

e do Comissariado da 

Zona Norte do Corpo 

de Polícia de Segurança 

Pública indicando que 

tinha sido encontrado 

um bebé recém nascido 

abandonado junto a um 

contentor de lixo perto 

das Portas do Cerco. As 

autoridades revelaram 

que o bebé foi levado 

para o Hospital Conde 

de São Januário para 

tratamento, e não corre 

risco de vida. A PJ 

acrescentou que está a 

investigar o caso.
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MAIS DE 230 MIL RESIDENTES 
JÁ SE INSCREVERAM PARA A 
PRÓXIMA RONDA DE APOIOS

Nos primeiros três dias inscreveram-se 

na terceira ronda do plano de benefícios 

por meio electrónico 236.875 residentes. 

Destes, 109.420 residentes optaram pelo 

“meio de pagamento móvel” e 127.455 

pelo “cartão de consumo”, para este 

efeito, informou a Autoridade Monetária 

de Macau e a Direcção dos Serviços de 

Economia e Desenvolvimento Tecnológico 

(DSEDT), acrescentando que o número 

dos residentes inscritos nos primeiros 

três dias registou um aumento de mais 

de 30% em comparação com o mesmo 

período do ano passado. O período 

de inscrição no plano de benefícios do 

consumo por meio electrónico terminará 

a 13 de Janeiro de 2023. 

AUTORIDADES DESTRUÍRAM 
23 CAIXAS DE CAMARÃO 
CONGELADO POR SUSPEITAS 
DE TEREM COVID-19

O Instituto para os Assuntos Municipais 

(IAM) informou que foram destruídas 23 

caixas de camarão congelado depois de 

terem apresentado resultado positivo 

no teste de ácido nucleico. Estas 

embalagens não chegaram a entrar no 

mercado. O IAM procedeu à desinfecção 

“profunda“ do ambiente circundante das 

mesmas, tendo apresentado aos Serviços 

de Saúde as informações do pessoal 

que teve contacto com aquele lote de 

produtos, para efeitos de investigação 

e acompanhamento. O IAM suspendeu 

o requerimento de importação dos 

produtos provenientes da fábrica de 

processamento indonésia em questão 

pelo período de uma semana, com efeito 

a partir de 12 de Maio. E comunicado, as 

autoridades garantem que já aumentaram 

a quantidade de amostras de produtos 

alimentares sujeita à inspecção sanitária, 

tendo já, em Janeiro, inspeccionado 42 

mil amostras. 

INSTITUIÇÕES FIZERAM MAIS 
CURSOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM 2021

No ano passado, 52 instituições 

realizaram 1.436 cursos de formação 

profissional, isto é, mais 6,9%, face a 

2020, indica a Direcção dos Serviços de 

Estatística e Censos (DSEC) no inquérito 

à formação profissional referente a 

2021. Nos cursos participaram 63.361 

formandos, ou seja, mais 3,4%. 

Analisando o tipo de cursos, “Comércio 

e administração” teve o maior número 

de formandos (18.819), representando 

29,7% do total, seguido por “Turismo 

e lazer”, com 7.917 formandos (12,5% 

do total) e “Tecnologias da informação 

e comunicação”, com 4.315 formandos 

(6,8%). Já o número de participantes 

nos cursos de “Artes e design” cresceu 

significativamente (+61,7%, face a 2020), 

seguindo-se o de participantes nos cursos 

de “Hotéis e serviços de restauração” 

(+56,9%), contudo, o de participantes 

nos cursos de “Línguas” desceu 41,3%, 

em termos anuais.

O
s princípios 
fundamentais 
de “patriotas a 
governar Ma-
cau” e “pa-

triotas a governar Hong Kong” 
foram mais uma vez destacados 
e dominaram a 62.ª sessão de 
Consulta Quinzenal da 13.º Con-
ferência Consultiva Política do 
Povo Chinês realizada na sexta-
-feira em Pequim.

Tendo sublinhado a neces-
sidade de compreender profun-
damente a inevitabilidade e ur-
gência de reforçar a capacitação 
das fileiras patrióticas de Hong 
Kong e Macau, Wang Yang, pre-
sidente  do Comité Nacional da 
Conferência Consultiva Política 
do Povo Chinês (CCPPC), apelou 
aos esforços para unir os patrio-
tas e ajudá-los a melhorar as ca-
pacidades, incluindo aumentar a 
consciência política, forjar laços 
estreitos com o povo e resolver 
problemas, de modo a contri-
buir para a realização de uma boa 
governança nas regiões admi-
nistrativas especiais e garantir 
a prática constante de ‘Um País, 
Dois Sistemas’.

Onze deputados do CPPCC e 
um representante convidado fa-
laram na sessão, incluindo dois 
de Macau, Liu Chak Wan e Vong 
Hin Fai, enquanto que mais de 90 

membros expressaram as suas 
opiniões através de videoconfe-
rência. Os membros aproveita-
ram ainda para felicitar John Lee 
por ter sido eleito novo Chefe do 
Executivo em Hong Kong, e ex-
pressaram confiança na harmo-
nia, estabilidade, prosperidade e 
desenvolvimento da antiga coló-
nia britânica. 

Na opinião de vários depu-
tados, desde a transferência de 
soberania de Hong Kong e de 
Macau para a China, as forças 
patrióticas que amam o país e as 
regiões administrativas especiais 
implementaram profundamente 
o princípio ‘Um País, Dois Sis-
temas’, apoiaram firmemente 
a Constituição da República Po-
pular da China e as Leis Bási-
cas, desenvolveram trabalho e 
desempenharam um papel im-
portante, resistindo aos testes e 
assumiram responsabilidades. 
Ao mesmo tempo, afirmaram 
que no meio das mudanças sem 
precedentes do mundo no sécu-
lo passado e da situação geral da 
grande estratégia de rejuvenes-
cimento da China, existem ainda 
algumas deficiências e fraquezas 
no desenvolvimento de capa-
cidades das fileiras patrióticas, 
frisando que todas as partes en-
volvidas ainda precisam de endi-
vidar esforços.

À procura de patriotas
“competentes e profissionais”

O Governo Central quer 
destacar o reforço da 
capacitação das forças 
patrióticas nas Regiões 
Administrativas Especiais. 
A vontade foi afirmada 
numa sessão de consulta 
convocada na semana 
passada pelo mais alto 
órgão consultivo político 
da China. A Associação 
Nacional de Estudos de 
Hong Kong e Macau, por 
sua vez, defende que as 
autoridades de Pequim 
querem procurar mais 
patriotas “competentes e 
profissionais” em vez de 
“combatentes políticos”.

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com

Os deputados sugeriram que 
deveria ser dado destaque ao re-
forço da integridade política e da 
capacidade de governação entre 
os dirigentes das regiões admi-
nistrativas especiais. Acrescen-
taram que, através a educação 
patriótica sobre a Constituição e 
a Lei Básica, protege-se os inte-
resses gerais do país, havendo um 
esforço por construir uma equipa 
de governantes e funcionários 
públicos com sentido de respon-
sabilidade que estejam atentos 
à “grandeza da nação” e sejam 
bons na resolução dos problemas 
do povo. 

Para os deputados, é essen-
cial orientar as associações co-
munitárias e grupos políticos 
patrióticos de Hong Kong e de 
Macau para fortalecer ainda mais 
a sua posição política, promo-
ver a auto-reforma e fortalecer 
a gestão interna, de modo a ex-
pandir ainda mais o seu alcance e 
aumentar a sua influência. Enal-
teceram ainda a importância de 
haver uma união entre os secto-
res profissionais, aumentar o nú-
mero daqueles que amam o país e 
amam Hong Kong e Macau, me-
lhorando a composição dos mem-
bros da CCPPC das regiões admi-
nistrativas especiais e reforçando 
a educação patriótica nos jovens 
nas regiões.

Lau Siu-kai, vice-presiden-
te da Associação Nacional de Es-
tudos de Hong Kong e Macau, 
apontou que o desenvolvimento 
das forças patrióticas nas regiões 
administrativas especiais tem 
sido dificultado de várias formas 
antes e depois da transferência de 
soberania, e que a implementa-
ção do princípio de “governação 
por patriotas” tinha fornecido 
“a base e as condições para o de-
senvolvimento planeado e orga-
nizado das fileiras patrióticas”. 
Acrescentou que quanto às forças 
patrióticas ainda “existem mar-
gem para melhorias em termos 
de fornecimento de talentos, go-
vernação e solidariedade”, acre-
ditando que o Governo Central e 
o Governo da RAE trabalharão em 
conjunto para reforçar as forças 
patrióticas através de uma con-
cepção de alto nível, incluindo o 
reforço do sistema de consulta, 
unindo as organizações locais e 
fornecendo posições políticas.

Para Lau Siu-kai, na cons-
trução das forças patrióticas nas 
RAEs há uma maior necessidade 
de “talentos competentes e pro-
fissionais” para colaborar com o 
Governo Central.
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EXPOSIÇÃO DE MINIATURAS 
REPRESENTA VIVÊNCIAS DE MACAU. 

Morreu o escritor e jornalista 
Fernando Sobral
O jornalista e escritor 
Fernando Sobral 
morreu na sexta-feira, 
vítima de doença 
prolongada. Fernando 
Sobral usou Macau 
como pano de fundo 
dos seus romances, foi 
colaborador do PONTO 
FINAL e convidado do 
Festival Literário de 
Macau. 

ANDRÉ VINAGRE*

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

M
o r r e u 
F e r -
n a n d o 
Sobral, 
j o r n a -

lista e escritor que usou Ma-
cau como pano de fundo de 
romances como “A Grande 
Dama do Chá”, “O Segredo do 
Hidroavião” ou “O Silêncio 
dos Céus”. Foi colaborador do 
PONTO FINAL e convidado do 
festival Rota das Letras.

Nascido no Barreiro, em 
1960, Fernando Sobral ini-
ciou a sua carreira na im-
prensa na década de 1980, 
quando era ainda aluno da 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, des-
tacando-se desde logo em 
publicações como o antigo 
suplemento DN/Jovem, do 
Diário de Notícias.

Ao longo de quase 40 
anos, o seu nome esteve 
associado a jornais como 
Semanário, O Independen-
te, Diário Económico, Se7e 
e Jornal de Negócios, onde 
foi grande repórter e autor 
da coluna “O Pulo do Gato”, 
sobre actualidade política, e 
da página temática “Orien-
te”, sobre a Ásia e o Médio 
Oriente.

No Jornal Económico 
assinava, desde o ano passa-
do, a coluna “Sociedade Re-
creativa”, que juntou a uma 
outra, anterior, sobre reló-
gios, no caderno Et Cetera, 
onde publicou, esta semana, 
o último texto. Em 2020-
21, assinou igualmente uma 
coluna de opinião no jornal 
Público.

Durante a sua carreira, 

foi também colaborador de 
revistas como Ler, Máxima 
e Sábado, e ainda do jornal 
Correio da Manhã, onde as-
sinou opinião sobre despor-
to.

A obra literária de Fer-
nando Sobral soma mais de 
uma dezena de títulos, entre 
livros de ficção e não ficção, 
tendo no romance “A Grande 
Dama do Chá”, uma histó-
ria centrada em Macau, em 
vésperas da II Guerra Mun-
dial, conjugando espiona-
gem, música e paixão, a sua 
última obra de ficção, pu-
blicada pela Arranha-Céus, 
em 2020. “O Segredo do Hi-
droavião” é o nome de outro 
romance histórico da autoria 
de Fernando Sobral que tem 
Macau como cenário, con-
tando a história do sequestro 

das derradeiras colunas que 
escreveu, no Público, em Ju-
nho de 2021, referindo-se a 
Portugal, para acrescentar de 
seguida: “Na nossa elite po-
lítica, ninguém acredita que 
a cultura e o conhecimento 
continuam a ser importan-
tes para a sociedade em geral 
e para se perceber a política 
global”.

Há uma semana, n’O 
Jornal Económico, Fernando 
Sobral escreveu: “O horizon-
te dá as respostas: a crise vai 
chegar e com muita força. Há 
um Adamastor à nossa espe-
ra”.

A LIGAÇÃO A MACAU

Fernando Sobral foi colabo-
rador do PONTO FINAL e do 
Hoje Macau, onde publicava, 
desde 2019, o romance “A 
Grande Dama do Chá”. Fer-
nando Sobral foi também um 
dos convidados do Festival 
Literário Rota das Letras. 

Em 2014, em entrevista 
ao PONTO FINAL, Fernan-
do Sobral afirmou: “Há uma 
falta de conhecimento por 
uma coisa que nos fascina 
sempre, que é o Oriente – 
Macau, no caso, por ligações 
históricas – e muitas vezes 
isso não é transposto para 
Portugal. Macau é um pouco 
assim como Goa, são coisas 
para lá, difusas, houve uns 
portugueses que passaram 
por lá”. “Há realmente mui-
tos factos históricos sobre 
Macau que são extremamen-
te interessantes – aliás, a 
própria conservação de Ma-
cau português, tendo Hong 
Kong ali ao lado, as fortes 
ligações britânicas, os inte-
resses chineses, acaba por 
ser extremamente fascinan-
te”, indicou, sublinhando: 
“É fascinante a sobrevivên-
cia dos portugueses em Ma-
cau, completamente notá-
vel”.

*com Lusa

do hidroavião Miss Macao, 
que aconteceu em 1948.

“O Silêncio dos Céus”, 
cuja história se passa em 
1851, conta a história de Dio-
go Inácio de Freitas que, com 
outros conspiradores, so-
nha com a independência de 
Macau. “L. Ville” traça uma 
linha entre Lisboa, Nigéria 
e Macau através de crimes, 
diamantes e traições. Tam-
bém “O Navio do Ópio”, ro-
mance sobre uma plantação 
de ópio em Porto Santo, pas-
sa por Macau. 

“As Joias de Goa”, “Ela 
Cantava Fados”, “Na Pista 
da Dança”, “Torre de Papel”, 
“Os Anos Sócrates - o grande 
jogo da política portuguesa” 
e “Futebol - o estádio glo-
bal” são outros dos títulos 
em nome próprio, escritos 
desde o final dos anos 1990.

Em coautoria, escreveu 
ainda “Alfredo da Silva, a 
CUF e o Barreiro”, com Agos-
tinho Leite e Elisabete de Sá, 
“Os Mais Poderosos da Eco-
nomia Portuguesa” e “A Teia 
do Poder”, com Pedro Santos 
Guerreiro, e “Barings, a his-
tória do banco britânico que 
salvou Portugal”, com Paula 
Alexandra Cordeiro.

Em 1986, Fernando So-
bral foi um dos nomes fun-
dadores da Rádio Universi-
dade Tejo, da Academia de 
Lisboa, trabalhando mais 
tarde na antiga Correio da 
Manhã Rádio, privilegiando 
sempre a abordagem de te-
mas de arte e cultura e, em 
particular, a divulgação de 
novas tendências musicais. 
Foi também um dos funda-
dores da antiga Rádio Sul e 
Sueste, estação local do Bar-
reiro, sua terra natal.

Na televisão, foi colabo-
rador regular de programas 
dedicados à música e à litera-
tura, como “Escrita em Dia”, 
na SIC, e “Ler para Crer”, na 
RTP. “O nosso maior défice é 
o das ideias”, afirmou numa 
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Esteve patente no resort 

integrado Venetian, no Co-

tai, de 1 a 14 de Maio, uma 

exposição de miniaturas 

que mostra algum do quo-

tidiano de Macau, princi-

palmente nos bairros mais 

antigos do centro da cida-

de. Localizada no segundo 

piso, junto das escadas 

rolantes que dão acesso ao 

Cotai Arena, a mostra re-

vela o trabalho dos artistas 

Jacqueline Sio, uma espe-

cialista neste tipo de arte e 

repetente em exibições no 

território, Ling Fung, Jamie 

Lei, Doris Loi, King Leung, 

Peggy Chao, Ling Kuok, Iris 

Leong e Vanessa Chow. 
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O que é um abrigo? “Shelter”, de Alexandre 
Marreiros, quer desconstruir o conceito

balões vão acabando por de-
saparecer”, explica, acres-
centando: “O próprio balão 
contém tempo. O elemento 
tempo é muito importante 
para a minha exposição. Ele 
confere esta dimensão me-
tamórfica”. 

“O primeiro trabalho a 
ser desenvolvido para esta 
exposição foi a instalação 
colocada no tecto que utiliza 
dois elementos: o balão, ele 
próprio associado a momen-
tos festivos ou de celebração, 
logo temporais, e o segundo 
elemento: o hélio inserido 
no balão. Juntando os dois 
elementos que compõem 
esta instalação teremos o 
elemento: tempo. A capaci-
dade de o balão perder hélio 
durante a exposição, é por si 
próprio revelador do tempo 
que o balão vai perdendo, 
será neste caso a metáfora 
encontrada para trabalhar 
esta ideia de algo que nos 
protege ou que nos cobre ser 
temporal”, explica Alexan-
dre Marreiros no comunicado 
sobre a exposição.

Aos 350 balões que vão 
estar no tecto da galeria, Ale-
xandre Marreiros vai acres-
centar 20 trabalhos inédi-
tos, feitos propositadamente 
para esta exposição, que vão 
desde a pintura, à técnica 
mista, passando pela gravu-
ra. “Estes trabalhos expostos 
na parede são consequência 
e registo desta ideia que se 
propõe a desconstruir a defi-
nição de abrigo”, comenta o 
artista.

Marreiros dá o exemplo 
de Adolf Hitler, que se suici-
dou dentro de um ‘bunker’: 
“Ele cometeu suicídio den-
tro de um ‘bunker’, talvez 
o maior sinónimo de abrigo 
ou segurança. Ele não mor-
re por ter falta de segurança, 
mas por força da sua atitude 
mental ou de uma ideia qual-
quer de insegurança que não 
estava num sítio físico mas 
sim dentro da cabeça dele”. 
Alexandre Marreiros ressal-
va que “Shelter” não tem 
nada a ver com este exemplo, 

querendo apenas “repensar 
aquilo que é um abrigo”. Até 
porque “segurança pode ser 
uma pessoa, um momento”, 
afirma. 

Com a curadoria de Emi-
lia Tang, a exposição na Ga-
leria Blanc Art foi pensada 
a partir do tecto - “o plano 
horizontal que encerra um 
espaço” - onde o artista co-
locou mais de 350 balões de 
grande dimensão cheios de 
hélio. “A exposição, de dia 
para dia, vai-se alterar. O 
hélio vai-se perdendo e os 

O dicionário define 
“abrigo” como “algo 
que cobre ou protege” 
ou “estrutura que 
oferece protecção”. 
Mas será mesmo isso? 
É com esta questão em 
mente que Alexandre 
Marreiros apresenta a 
exposição “Shelter”, 
a ser inaugurada na 
sexta-feira, na Galeria 
Blanc Art. 

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

 

S
erá um abri-
go “algo que 
cobre ou pro-
tege” ou “es-
trutura que 

oferece protecção”, como 
define o dicionário? Será um 
conceito mais abstracto? Em 
“Shelter” - exposição a ser 
inaugurada na sexta-feira 
na Galeria Blanc Art - Ale-
xandre Marreiros convida a 
desconstruir as dimensões 
de “abrigo” e “segurança”. 
“Shelter” fica na Galeria 
Blanc Art até ao dia 20 de Ju-
nho.

“Há uma ideia genera-
lizada que é universalmente 
associada a qualquer coisa 
que é construída, coberta, e 
que nos oferece segurança”, 
começa por indicar o artista 
ao PONTO FINAL, sublinhan-
do que a exposição se propõe 
a contestar esta ideia e “con-
vidar o visitante a transfor-
mar a ideia de abrigo numa 
coisa que faz parte do domí-
nio intelectual ou mental – 
um conceito, uma ideia”.
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Xangai anuncia reabertura 
gradual do comércio

COVID-19

Xangai vai reabrir gradualmente 
o comércio a partir de hoje, após 
semanas de um rigoroso confina-
mento da capital económica chine-
sa devido a um surto de covid-19, 
anunciaram as autoridades.

Centros comerciais e super-
mercados vão retomar a atividade 
e permitir aos clientes fazerem 
compras de forma ordenada, re-
velou, em conferência de impren-
sa, o vice-presidente da Câmara 
de Xangai Chen Tong, citado pelo 
CGTN, canal em língua inglesa da 
estação estatal CCTV. Por outro 
lado, cabeleireiros e mercados de 
vegetais vão abrir com uma capa-
cidade limitada, informou o res-
ponsável.

A reabertura surge numa al-
tura em que o número de casos de 

infecções de covid-19 em Xaigai 
tem vindo a diminuir, com 1.369 
novos casos positivos anunciados 
ontem, contra mais de 25 mil no 
final do mês passado.

Um surto de covid-19 em Xan-
gai, no leste da China, levou as au-
toridades chinesas a impor, no fi-
nal de março, um confinamento da 
cidade, com cerca de 25 milhões de 
habitantes. Os moradores ficaram 
sem acesso a comida e necessida-
des diárias, face ao encerramento 
de supermercados e farmácias, e 
dezenas de milhares de pessoas 
foram colocadas em centros de 
quarentena.

O Governo chinês continua a 
implementar uma estratégia de 
‘tolerância zero’ à doença, que 
inclui o isolamento dos casos po-
sitivos e o bloqueio de cidades. 
O Presidente chinês, Xi Jinping, 
defendeu, no início de Maio, que 
as duras medidas antiepidémicas 
impostas em Xangai “vão resistir 
ao teste do tempo” e prometeu 
combater qualquer tentativa de 
“distorcer, questionar e desafiar” 
a política de ‘zero covid’.

Familiares de combatentes de Azovstal 
pedem ajuda a Xi Jinping

Vaticano espera 
que a detenção 
do cardeal Zen 
não complique o 
diálogo com a China

HONG KONG

O secretário de Estado do Vaticano, Pie-

tro Parolin, afirmou que espera que a 

detenção e posterior libertação do car-

deal Joseph Zen, de 90 anos, em Hong 

Kong não complique o diálogo com a 

China. “Lamento muito este assunto e 

quero expressar a minha proximidade 

ao cardeal Zen que foi libertado e bem 

tratado. A esperança é que iniciativas 

como esta não venham a complicar o já 

complexo e longe de ser um caminho 

fácil de diálogo entre a Santa Sé e a 

Igreja na China”, disse o “primeiro-mi-

nistro” do Vaticano aos meios de comu-

nicação social.

A polícia de Hong Kong deteve o cardeal 

Zen na quarta-feira passada por alega-

damente colaborar com forças estran-

geiras através de um fundo, agora dis-

solvido, dedicado a apoiar membros de 

movimentos de protesto pró-democracia 

que se mobilizaram na cidade em 2019. 

“Opomo-nos firmemente a quaisquer 

atos de difamação do Estado de Direi-

to de Hong Kong e à interferência nos 

assuntos de Hong Kong”, justificou-se o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da 

China aquando da detenção.

O cardeal Zen é conhecido por ser um 

grande crítico do domínio que Pequim 

exerce sobre a religião e o monopólio 

político do país, tendo já chegado a de-

nunciar o poder totalitarista do Partido 

Comunista Chinês sobre as comunidades 

religiosas. Em poucas horas, o antigo 

bispo de Hong Kong, que foi nomeado 

cardeal em 2006 e desempenhou um 

papel ativo durante os protestos antigo-

vernamentais em 2019, foi libertado.

O Vaticano e a China renovaram em 

Outubro de 2020, por mais de dois 

anos, o acordo assinado em 2018 sobre 

a nomeação de bispos no país asiático, 

que foi considerado um passo em frente 

no estabelecimento de relações entre 

os dois Estados desde a sua interrupção 

em 1951. A única parte conhecida deste 

acordo, que permanece totalmente se-

creto, é que o Papa está envolvido na 

nomeação dos bispos e autoriza-os, o 

que até há dois anos não era permitido. 

No entanto, muitos poucos bispos foram 

nomeados nesta base nos últimos anos.

CHINA DEFENDE
 “MENTALIDADE CONSTRUTIVA” 
E SEM “CONFRONTAÇÃO DE 
BLOCOS” NO SUDESTE ASIÁTICO

A China defendeu “uma mentalidade sã e cons-

trutiva”, num comentário da reunião dos líderes 

da Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN), em Washington, sugerindo que os Esta-

dos Unidos impulsionam a “confrontação de blo-

cos”. “É necessário que tenhamos em consideração 

os interesses comuns e de longo prazo da região, 

desempenhemos um papel positivo e construti-

vo na paz, na estabilidade e no desenvolvimento 

regionais e façamos coisas mais concretas para 

a cooperação da Ásia-Pacífico, com uma menta-

lidade sã e construtiva”, disse, na sexta-feira, o 

porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

chinês. Zhao Lijian sublinhou, em conferência de 

imprensa, que a China e a ASEAN “não procuram 

jogos de soma zero” ou impulsionar a “confronta-

ção de blocos”. A cimeira da ASEAN, que decorreu 

na quinta e na sexta-feira, em Washington, juntou 

os líderes da organização, à excepção do líder da 

junta militar no poder em Myanmar. “Estamos a 

iniciar uma nova era nas relações EUA-ASEAN”, 

notou o Presidente norte-americano, Joe Biden, 

durante uma reunião realizada na sexta-feira nas 

instalações do Departamento de Estado. Aos líde-

res presentes, Biden disse que Washington con-

tinua comprometido com um Indo-Pacífico “livre, 

estável, próspero, resiliente e seguro”, referindo-se 

às aspirações da China na região, mas sem o men-

cionar expressamente. Numa declaração conjunta, 

citada pela agência de notícias Europa Press, os 

vários países sublinharam a importância de manter 

“paz, estabilidade e prosperidade” no mar do Sul 

da China, reafirmando o compromisso de procurar 

“uma solução pacífica para as disputas”, de acordo 

com o Direito Internacional, já que, Pequim man-

tém, há anos, litígios territoriais com Vietname, 

Brunei, Malásia e Filipinas por várias ilhas locali-

zadas na área. A ASEAN integra Brunei, Camboja, 

Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tai-

lândia, Vietname e Myanmar.

UCRÂNIA

Familiares dos combatentes 

ucranianos cercados há semanas 

na fábrica de Azovstal, última bolsa 

de resistência às forças russas no 

porto estratégico de Marioupol, 

lançaram um apelo ao Presidente 

chinês, Xi Jinping, pedindo-lhe 

ajuda na evacuação. “Há no mundo 

uma pessoa a quem Putin teria 

dificuldades em dizer não. Estamos 

confiantes de que a China, forte e 

nobre, pode tomar decisões difíceis 

por uma boa causa”, disse, numa 

conferência de imprensa em Kiev, 

Natalia Zarytska, mulher de um dos 

combatentes. Zarytska apelou por 

isso a Xi Jinping para que dê provas 

“de uma grande sabedoria oriental 

e trabalhe para salvar os defensores 

de Marioupol”. Numa sala com uma 

fotografia de Xi Jinping pendurada, 

a mulher citou mensagens enviadas 

pelo seu marido e afirmou que os 

russos estão a atrasar as coisas 

deliberadamente para prolongar “a 

tortura” dos combatentes. Cerca 

de mil soldados ucranianos ainda 

nas galerias subterrâneas desta 

enorme siderurgia, 600 dos quais 

estão feridos, segundo um dos seus 

comandantes, são alvo de “tiros de 

todos os tipos de armas possíveis, 

desde o mar, do solo e do ar, incluindo 

armas proibidas”, acrescentou 

Zarytska. “Não é guerra, é massacre”, 

afirmou. Stavr Vychniak, pai de um 

soldado em Azovstal, reiterou, na 

mesma conferência de imprensa, que 

só há “um único homem no mundo” a 

quem podem recorrer: o líder chinês. 

“Apelamos ao Presidente Xi para que 

tome as medidas necessárias para 

retirar [os combatentes], para se 

apresentar como mediador”, disse. 

Parceiro diplomático próximo de 

Moscovo, Pequim está constrangido 

pela invasão russa da Ucrânia, mas até 

agora recusou-se a condená-la. Há 

dias que os familiares de combatentes 

de Azovstal lançam pedidos de ajuda, 

nomeadamente à Turquia, aos Estados 

Unidos, ao Papa e agora à China. 

O Presidente ucraniano, Volodymr 

Zelensky, confirmou na sexta-feira 

que estão em curso “negociações 

muito difíceis” para retirar os soldados 

gravemente feridos e o pessoal médico 

da fábrica. A vice-primeira-ministra 

ucraniana Iryna Verechtchouk disse 

na quinta-feira que Kiev negoceia 

com Moscovo a retirada de “38 

combatentes gravemente feridos”. 

“Avançamos passo a passo. (…) Não 

há neste momento conversações sobre 

a libertação de 500 a 600 pessoas”, 

acrescentou. Mulheres, crianças e 

idosos que se tinham refugiado em 

Azovstal foram retirados no final 

de Abril graças a uma operação 

coordenada pelas Nações Unidas e o 

Comité Internacional da Cruz Vermelha.
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Okinawa pede menos presença militar 
dos Estados Unidos no seu território
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O grupo de ilhas, um enclave 
altamente estratégico e geografica-
mente mais próximo de Taiwan do 
que de Tóquio, foi entregue ao Japão 
em 15 de Maio de 1972, duas décadas 
depois de os Estados Unidos devol-
verem o controlo político e econó-
mico do Japão aos seus cidadãos, 
após o fim da II Guerra Mundial. 
Naquela época, a população local 

do enclave, testemunha de uma das 
batalhas mais sangrentas da guerra, 
a Batalha de Okinawa (na qual mor-
reram 200.000 pessoas, a maioria 
civis), esperava que o território um 
dia ficasse livre das bases.

Longe de ser reduzida, a pre-
sença dos EUA aumentou neste meio 
século. Na época da sua reintegração 
ao Japão, Okinawa abrigava 58,8% 

Filho de um fuzileiro naval dos 
EUA que nunca conheceu, Tamaki 
pediu ao governo central que di-
vulgue mais sobre a situação local 
a nível nacional e faça um esforço 
para que as terras que foram de-
sapropriadas durante a ocupação 
sejam devolvidas para desenvolver 
o seu potencial e sustentar um am-
biente pacífico como “ponte para 
todas as nações”.

O primeiro-ministro japonês, 
Fumio Kishida, que se deslocou a 
Okinawa neste fim de semana - na 
sua primeira visita à região desde 
que assumiu o cargo em Outubro -, 
prometeu no seu discurso alcançar 
um “progresso visível constante” 
na redução da presença militar na 
região. “Estamos a trabalhar para 
reorganizar, integrar e reduzir” 
a escala das bases em Okinawa, 
assegurou o primeiro-ministro, 
acrescentando que o seu Gover-
no e os Estados Unidos chegarão 
em breve a um acordo para que 
uma parte do Campo Foster, lo-
cal actualmente usado pelos fu-
zileiros navais, seja transformado 
num parque. Kishida reconheceu o 
“grande fardo” de Okinawa e disse 
que fará o possível para resolver 
o problema, mantendo o poder de 
dissuasão fornecido pela aliança 
Tóquio-Washington.

O sentimento contra as bases 
tem aumentado devido ao barulho 
constante de aeronaves militares 
e manobras em instalações locali-
zadas em centros urbanos, assim 
como por acidentes de avião, polui-
ção do ar, violações e assassínios li-
gados a soldados e funcionários das 
bases. Lusa

das instalações militares dos EUA 
no Japão. “O objectivo ainda não foi 
alcançado”, disse Tamaki ontem no 
centro municipal na localidade de 
Ginowan, onde o ato comemorati-
vo foi realizado, perto da base aérea 
norte-americana de Futenma, fonte 
frequente de manifestações da po-
pulação contra a presença militar 
dos Estados Unidos.

ÍNDIA PROÍBE 
EXPORTAÇÕES 
DE TRIGO 
DEVIDO 
AO AUMENTO 
GLOBAL 
DOS PREÇOS 
DO CEREAL

A Índia proibiu as expor-

tações de trigo devido 

ao súbito aumento dos 

preços do cereal no mer-

cado mundial, situação 

que colocaria em risco 

a segurança alimentar 

do país, segundo um 

comunicado do Governo 

indiano. “A política de 

exportação de trigo está 

proibida com efeito ime-

diato”, exceto os envios 

“para os quais já foram 

emitidas uma carta de 

crédito irrevogável” antes 

desta notificação, decla-

rou a Direção-Geral de 

Comércio Externo num 

comunicado divulgado na 

noite de sexta-feira. Esta 

decisão do Governo in-

diano foi motivada princi-

palmente pelo conflito na 

Ucrânia e pelas ondas de 

calor que prejudicaram 

a produção do cereal no 

país. A Direcção-Geral de 

Comércio Externo indiana 

especificou que o Gover-

no indiano pode emitir 

uma licença especial para 

exportar trigo para países 

que correm o risco de 

sofrer com a escassez de 

alimentos e, assim, aten-

der às suas necessidades. 

O texto referiu que a 

medida foi adotada “con-

siderando que o Governo 

da Índia está comprome-

tido com os requisitos de 

segurança alimentar da 

Índia, países vizinhos e 

outros países em desen-

volvimento vulneráveis 

que são afetados nega-

tivamente por mudanças 

repentinas no mercado 

mundial de alimentos e 

não conseguem aceder a 

fornecimentos suficientes 

de trigo”.

Governo do Sri Lanka suspende recolher obrigatório 
devido a importante feriado budista

Okinawa exigiu ontem 
que a presença militar dos 
EUA seja reduzida no seu 
território, que abriga mais 
da metade das bases norte-
americanas no país, por 
ocasião do 50.º aniversário 
da sua reintegração no 
Japão após a II Guerra 
Mundial.

“
Mesmo 50 anos 
depois, o povo de 
Okinawa ainda é 
forçado a suportar 
um fardo indevi-

do ao hospedar bases dos Estados 
Unidos”, declarou o governador de 
Okinawa, Denny Tamaki, no dis-
curso durante um ato comemora-
tivo, pedindo ao Governo central 
mais esforços e consciencialização 
da população nacional. Horas antes 
da cerimónia comemorativa, ma-
nifestantes marcharam pela capital 
de Okinawa, Naha, para pedir a re-
tirada das bases.

Okinawa, que representa cerca 
de 0,6% do território japonês, abri-
ga 70,3% das instalações militares 
que os Estados Unidos têm em todo 
o Japão, uma presença despropor-
cional contra a qual os moradores 
locais protestam há décadas.

especificar se pretendia ou não 

restaurá-lo mais tarde.

O executivo cingalês cancelou 

a sua participação nas festivi-

dades, previstas num templo 

no sul do país, “dada a situação 

económica do Governo e outros 

constrangimentos”, indicou à 

agência de notícias France-Pres-

se (AFP) um responsável do 

Ministério dos Assuntos Budis-

tas. Os devotos são livres para 

participar nas celebrações em 

todo o país, incluindo sessões de 

meditação em massa, de acordo 

com o mesmo responsável.

Após os ataques na Páscoa à 

comunidade cristã que eclipsa-

ram o feriado de Vesak em 2019 

e os dois anos de pandemia de 

covid-19, as celebrações deste 

ano mais uma vez serão discre-

tas devido à crise económica e 

política. Os tumultos generali-

zados no Sri Lanka eclodiram na 

semana passada após ataques 

de apoiantes do Governo contra 

os manifestantes pacíficos que 

exigem há semanas a saída do 

Presidente cingalês, Gotabaya 

Rajapaksa, acusado de ser o 

responsável pela grave crise 

económica em que está mergu-

lhado este país com 22 milhões 

de habitantes.

Os ataques dos apoiantes do 

Governo aos manifestantes 

antigovernamentais pacíficos 

levaram ainda à demissão do 

primeiro-ministro, Mahinda Ra-

japaksa (irmão do Presidente), 

na segunda-feira. A renúncia do 

primeiro-ministro levou à disso-

lução do Governo, abrindo cami-

nho para um novo executivo.

O chefe de Estado, Gotabaya 

Rajapaksa, nomeou no sábado 

os primeiros quatro ministros do 

gabinete do recém-nomeado 

primeiro-ministro, Ranil Wi-

ckremesinghe, que continua a 

procurar o apoio da oposição e 

formar maioria no Parlamento. 

Os habitantes do Sri Lanka têm 

vindo a sofrer, nos últimos me-

ses, uma escassez de combus-

tível e de alimentos e cortes de 

energia diários, estando o país à 

beira da falência, com uma dí-

vida externa de cerca de 25 mil 

milhões de dólares e diminuição 

das reservas externas.

SEGURANÇA

As autoridades do Sri Lanka 

suspenderam ontem o recolher 

obrigatório imposto no país, 

após uma onda de violência na 

semana passada, por ocasião 

de uma importante festividade 

budista. O recolher obrigatório 

foi imposto em todo o Sri Lanka 

em 9 de Maio, após confrontos 

violentos que deixaram nove 

mortos e mais de 225 feridos.

O Sri Lanka, um país predomi-

nantemente budista, celebrou 

ontem o festival Vesak, que co-

memora o nascimento, a ilumi-

nação e a morte de Buda. Este 

é o festival mais importante do 

calendário budista, comemorado 

em datas diferentes em vários 

países. O Governo do Sri Lanka 

decretou dois feriados pela oca-

sião e anunciou que o recolher 

obrigatório seria suspenso, sem 
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Anúncio【26/2022】
Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, notificam-se, por 

este meio, os candidatos a habitação social constantes do anexo:
Após apreciação, dado que os candidatos não preenchiam os requisitos de candidatura relativos às habitações sociais, o Presidente do Instituto de Habitação 

proferiu despachos nas respectivas propostas e decidiu indeferir as candidaturas apresentadas pelos candidatos a habitação social constantes do anexo, com base 
nos fundamentos de facto e de direito constantes do anexo e de acordo com o artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2013.

Caso não concorde com a decisão supramencionada, de acordo com o artigo 148.º, o artigo 149.º e o n.º 2 do artigo 150.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, pode ser apresentada reclamação da referida decisão, sem efeito suspensivo, ao 
presidente do Instituto de Habitação, no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação do presente anúncio, ou ser apresentado recurso contencioso, sem 
efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente anúncio, nos termos do artigo 25.º do Código do 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

Instituto de Habitação, aos 11 de  Maio de 2022
O Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos,

Nip Wa Ieng

Anexo

Nome do 
candidato

N.º do 
boletim de 

candida-
tura 

N.º do 
processo N.º da proposta

Data da 
tomada

 de decisão
Fundamento de facto e de direito

KO FU KEUNG 31202000249 277/EC-HS/2021 Prop.2548/DAJ/2021 16/12/2021

O candidato tinha prestado, nos três anos anteriores à data da apresentação 
do boletim de candidatura, informações inexactas para arrendamento 
de habitação social;
De acordo com a alínea 5) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 17/2019  
(Regime jurídico da habitação social) e a alínea 1) do n.º 3 do artigo 6.º 
do Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação do Regime 
jurídico da habitação social).

MA HON NAM 31202000764 399/EC-HS/2021 Prop.0319/DAJ/2022 09/02/2022
O total do património líquido do candidato ultrapassa o limite estabelecido 
por Despacho do Chefe do Executivo n.º 162/2020.
De acordo com a alínea 2) do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 
17/2019 (Regime jurídico da habitação social), e com a alínea 1) do n.º 3 do 
artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação 
do Regime jurídico da habitação social).

OUYANG CHUNLI 31202001172 75/EC-HS/2021 Prop.0444/DAJ/2022 25/02/2022

C H E A N G  H O K 
SAN 31202003393 389/EC-HS/2021 Prop. 0159/DAJ/2022 18/01/2022

O candidato foi concessionário de terreno de domínio privado, proprietário, 
comproprietário,  promitente-comprador ou co-promitente-comprador de 
prédio urbano, fracção autónoma ou terreno, na RAEM, nos cinco anos 
anteriores à data da apresentação do boletim de candidatura e até à data 
da assinatura do contrato de arrendamento com o Instituto de Habitação;
De acordo com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 17/2019  
(Regime jurídico da habitação social) e a alínea 1) do n.º 3 do artigo 6.º 
do Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação do Regime 
jurídico da habitação social).

NG WAI CHENG 31202000911 29/EC-HS/2021 Prop. 0421/DAJ/2022 22/02/2022

ZHANG YUEMEI 31202001706 76/EC-HS/2021 Prop. 0439/DAJ/2022 24/02/2022

O total do rendimento mensal do candidato ultrapassa os limites  
estabelecidos por Despacho do Chefe do Executivo n.º 162/2020;
De acordo com a alínea 2) do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 17/2019 (Regime jurídico da habitação social), o Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 162/2020 e a alínea 1) do n.º 3 do artigo 6.º do  
Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação do Regime 
jurídico da habitação social).
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澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

房屋局
Instituto de HabitaçãoAnúncio  

ANÚNCIO 
【N.º 25/2022】

Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
57/99/M, de 11 de Outubro, são notificados, por este meio, os representantes dos agregados familiares da lista de 
espera de habitação social a seguir indicados:

Tipo Nome N.º do boletim de candidatura

a) CHU IOK KEONG 31201706859

b) TAI KAM SENG 31201704019
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulamentação do Regime 

jurídico da habitação social), para reapreciação dos requisitos de candidatura ao arrendamento de habitação social, 
o representante do agregado familiar assinalado com a), na coluna Tipo da tabela, não apresentou os documentos 
necessários dentro do prazo fixado e o representante assinalado com b), na coluna Tipo da tabela, não assinou o 
contrato de arrendamento da habitação social dentro do prazo indicado.

De acordo com os artigos 93.º e 94.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
 n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, os interessados devem apresentar a sua contestação escrita sobre o facto supracitado 
e todas as provas testemunhais, materiais, documentais ou as demais provas, no prazo de 10 dias, a contar da data 
de publicação do presente anúncio.

Caso não seja apresentada contestação escrita no prazo fixado, ou a mesma não seja aceite pelo IH, nos termos 
da alínea 7) do n.º 1 do artigo 8.º, n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico da habitação social) 
e dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º, alínea 1) do artigo 9.º e n.os 1 e 2 do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 
30/2020 (Regulamentação do Regime jurídico da habitação social), o IH não efectuará a atribuição e excluirá a  
candidatura apresentada pelo representante assinalado na coluna Tipo com a), e declarará a extinção do procedimento da  
candidatura apresentada pelo representante assinalado na coluna Tipo com b), não sendo aceite a candidatura do 
mesmo ao arrendamento de habitação social no prazo de 2 anos.

Para consulta do respectivo processo, poderá dirigir-se, durante o horário de funcionamento, à Delegação do IH, 
sita na Rua do Laboratório, n.º 39, Edifício Cheng Chong, r/c D, Macau.

Instituto de Habitação, aos 10 de Maio de 2022.
A Presidente, Subst.ª, 

Kuoc Vai Han
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MÁSCARA EM LOCAIS ABERTOS 
DEIXA DE SER OBRIGATÓRIA 
EM ANGOLA A PARTIR DE HOJE

O Governo angolano decretou o fim da obrigato-

riedade do uso de máscara em espaços abertos, 

a partir desta segunda-feira, data de entrada 

em vigor de um novo decreto com medidas de 

prevenção e combate à covid-19. A medida está 

incluída no conjunto das novas regras para gestão 

administrativa da situação pandémica, depois do 

fim da situação de calamidade anunciada pelo 

ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança 

do Presidente da República, Francisco Furtado. O 

novo decreto estabelece que todas as entidades, 

privadas e públicas, têm o dever geral de proteção 

de saúde publica, devendo fazer cumprir as regras 

de biossegurança, mantendo-se a obrigatorieda-

de de utilização de máscara em locais públicos, 

bem como em locais fechados de acesso público, 

deixando, no entanto, de ser necessária em locais 

abertos. As vacinas são recomendadas a todos os 

cidadãos, a partir dos 12 anos, sendo obrigatória a 

apresentação do certificado para aceder a vários 

locais, para todos os cidadãos com mais de 18 

anos, podendo ser substituída por teste realizado 

até 48 horas antes. Quanto ao controlo sanitário 

das fronteiras, as entradas no território nacional 

continuam a estar dependentes da realização de 

um teste pré-embarque de detecção do vírus 

SARS-CoV-2, com resultado negativo, nas 72 

horas anteriores à viagem, estando os passageiros 

igualmente sujeitos à realização de um teste pós-

-desembarque (antigénio).

Os ‘veteranos’ portugueses há duas décadas 
em Timor-Leste 

Praticamente desde o 
referendo em que os 
timorenses escolheram 
a independência, em 
1999, que uma pequena 
comunidade portuguesa, de 
dimensão variável ao longo 
dos tempos, se instalou 
permanentemente em 
Timor-Leste.

ANTÓNIO SAMPAIO, AGÊNCIA LUSA

I
nicialmente dominada 
por elementos ligados a 
várias facetas da coope-
ração portuguesa, a co-
munidade diversificou-

-se, apesar da constante presença 
de professores e assessores em 
várias áreas – da justiça à defesa.

Álvaro Antunes é um dos que 
vive há mais tempo em Timor-Les-
te, mesmo sem contar o período 
entre 1972 e 1975, em que esteve 
aqui destacado na polícia militar e 
se acabou por casar com a ex-de-
putada do PSD, Natália Carrascalão, 
hoje embaixadora timorense.

Regressou ao país a 27 de Se-
tembro de 1999, como um dos dois 
coordenadores da grande missão 
de cooperação inicial portuguesa e, 
desde aí, nunca mais saiu. “Pedi-
ram-me para vir cá uma semana e a 
semana ainda não acabou”, recorda, 
relembrado o cheiro a queimado que 
encontrou quando aterrou em Díli 
uma semana depois da chegada da 
força internacional Interfet, enviada 
depois da violência pós-referendo.

A comunidade cresceu a che-
gada de emigrantes portugueses, 
hoje com pequenas empresas ou 
negócios em Timor-Leste, com jo-
vens, em início de profissão ou ao 
abrigo de projetos a viajarem para o 
país e, depois a decidir ficar por cá. 
De uma presença mais individual 
passou igualmente a evidenciar-se 
uma maior presença de famílias, 
algumas fruto de casamentos entre 
portugueses e timorenses.

Hoje, vários dos ‘veteranos’ 

portugueses fazem balanço dos pri-
meiros 20 anos da vida do país em 
que decidiram viver e onde querem 
permanecer, sublinhando a relação 
especial que os timorenses ainda 
mantêm com Portugal, reconhe-
cendo o muito que já foi feito, mas 
apontado o dedo a problemas que 
persistem em vários setores. “Para 
alguém que tenha vindo em 1999 ou 
2000 e se foi embora, se voltar ago-
ra vai ficar de boca aberta, não vai 
reconhecer isto, vai dizer que está 
uma maravilha”, explica Álvaro 
Antunes. “Para quem vive cá, isto 
foi um bocadinho enfeitado, mas 
podia ter-se feito tanto mais. Em 
20 anos pode fazer-se muita coisa, 
mesmo quando se tem pouco di-
nheiro. Não sei se é alguma inexpe-
riência, falta de vivência de alguns 
líderes, da cúpula administrativa, a 
insularidade, que não ajuda muito”, 
sublinha.

Reconhece que para os mais 
velhos, do período da luta no mato 
contra a ocupação indonésia, pode 
ser difícil ter ideias do século 21 e 
nota que os mais jovens, até com 
formação no estrangeiro, “não são 
bem aproveitados”.

Falta de confiança na formação 

nas universidades locais, o peso da 
tradição em que só o liurai, o che-
fe tradicional, é que tinha as ideias 
que todos seguiam, são igualmente 
apontados como aspetos que con-
dicionam o desenvolvimento.

 Hoje empresário, no sector 
da hotelaria, nota as dificuldades 
de se fazer negócio, num mercado 
onde, em muitos casos, “há pre-
ços estapafúrdios” e falta de me-
didas adequadas do Governo para 
proteger ou apoiar empresas. Fa-
lhanços no sector primário sem 
apoio a empresas que possam dar 
dimensão à agricultura, predomi-
nantemente de subsistência e uma 
ausência total de indústria a pena-
lizarem a economia nacional.

“O comércio não precisa de 
tanta ajuda Tínhamos um comer-
cio péssimo com preços altíssimos, 
dominado por alguns comerciantes 
indonésios e chineses timoren-
se. A salvação do comercio para a 
população em geral foi a vinda dos 
comerciantes chineses. Passou a 
haver 10 ou 20 vezes mais lojas, 
100 vezes maior variedade de pro-
dutos e a um preço que quem ga-
nha centro e poucos dólares podem 
comprar”, afirmou.

Filipe Silva é outros dos mais 
antigos portugueses no país. Che-
gou a Timor-Leste em setembro 
de 2000 – conheceu a sua mulher, 
a Cândida, “nas filas das vacinas 
em Portugal” -, e vive “na mes-
ma casa” há 15 anos, num bairro 
de Díli, com as duas filhas do ca-
sal. Destaca as grandes mudanças 
em Díli, recordando a memória de 
quando chegou, com casas quei-
madas e destruídas e o contraste 
com a mais expandida capital – 
“houve uma explosão no número 
de pessoas a viver aqui” – e a maior 
oferta no retalho.

Uma das áreas onde destaca as 
carências é no setor educativo, com 
melhorias nas infraestruturas, mas 
carências de bons professores, com 
boa metodologia de ensino, agra-
vada pelas carências na formação 
de docentes. E, nesta área, sugere, 
por exemplo, a importância que 
poderia ter um projeto conjunto 
de cooperação da CPLP, virado em 
termos gerais para o setor educa-
tivo e apostando também na língua 
portuguesa.

Com a mais velha prestes a ir 
para universidade, Filipe Silva não 
pensa em sair de Timor-Leste: “já 

João Paulo Esperança

sou do meu bairro”, explica, “não 
penso na ideia de regressar”.

João Paulo Esperança, em Ti-
mor-Leste desde Abril de 2001, 
casado com uma timorense e com 
quatro filhos (três nasceram aqui) 
e uma adotada, está para ficar, 
apesar de preocupações com o fu-
turo. “Esta é a minha casa. Sou um 
cidadão do mundo. Já sonhava vir 
para Timor-Leste antes da inde-
pendência. Vim para cá, fiz famí-
lia cá. A minha intenção é ficar por 
aqui até morrer”. “Preocupa-me 
o futuro dos meus miúdos. O país 
vive com o dinheiro do petróleo 
que não sabemos quando vai ter-
minar e não estou a ver que a eco-
nomia se tenha desenvolvido para 
permitir que se possa viver bem 
em Timor-Leste sem o dinheiro do 
petróleo”, disse.

Fala de um contexto em que 
“há mais dinheiro, mas parece 
haver menos sonhos”, depois dos 
anos iniciais se pensar que as coisas 
em Timor-Leste poderiam ser fei-
tas diferentes, aprendendo com er-
ros noutras geografias. “Hoje vejo 
mais desencanto, de pessoas que 
acham que alguns erros se deviam 
ter evitado, e que consideram que 
já passaram 20 anos algumas coisas 
poderiam estar a funcionar melhor, 
especialmente em áreas sociais, 
como a educação”, explicou.

As infraestruturas melhora-
ram, Díli cresceu imenso, mas na 
educação, por exemplo, o siste-
ma “não esta a preparar os alunos 
para os desafios necessários”, com 
“miúdos que chegam ao pré-se-
cundário e mal sabem ler e escre-
ver”. Melhorias na saúde, com 
mais médicos que nunca, mas que 
depois têm que trabalhar “hospi-
tais sem material, equipamento, 
medicamentos, equipamento de 
diagnóstico”, com o hospital na-
cional em Díli, a continuar a ser 
“um desastre”.

A população jovem, distante 
da luta contra ocupação, e “cuja 
realidade do dia a dia tem a ver com 
outras dificuldades, nomeada-
mente arranjar emprego”, apesar 
das lideranças políticas vincarem, 
muitas vezes, “as questões da re-
sistência”.

Considera haver falta de cons-
ciência crítica, em parte devido 
uma herança educativa herdada do 
período indonésio, e que educa jo-
vens “que não conseguem articular 
os problemas que têm e pensar em 
soluções”.
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CARNEIRO
Carta do Dia: A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte em Movimento.
Amor: Combata a rotina na 
relação. Seja mais criativa.
Saúde: Os sumos naturais de 
fruta são uma ótima forma de 
ingerir vitaminas. Inclua-os na 
alimentação.
Dinheiro: Pague as contas sempre 
a tempo e horas. Primeiro as 
obrigações, depois o lazer.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 
17, 23, 2

TOURO
Carta do Dia: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: É provável que discorde 
da opinião de alguém próximo. 
Calma!
Saúde: O seu corpo pode acusar 
algum cansaço. Ponha o sono 
em dia.
Dinheiro: Possível novidade no 
trabalho. Os seus projetos correrão 
bem.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 21, 
27, 34

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

CARANGUEJO
Carta do Dia: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Aceite o seu par tal como 
ele é. Seja feliz.
Saúde: Vai sentir-se bem e com 
energia.
Dinheiro: Poderá abrir o negócio 
que queria. Cuide dele com a 
maior atenção.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 
47, 49

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

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

BALANÇA  
Carta do Dia: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: É importante que dê 
mais atenção à família. Organize 
encontros.
Saúde: Se tem o estômago 
sensível inclua papaia na dieta.
Dinheiro: Um problema na 
vida financeira pode preocupá-
la. Tenha força e conseguirá 
ultrapassá-lo.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 
25, 33

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 2 de Copas, que 
significa Amor.
Amor: Mostre mais interesse pelo 
que a sua cara-metade lhe diz. 
Zele pela estabilidade.
Saúde: Se anda deprimida procure 
ajuda. Não se entregue aos 
pensamentos negativos.
Dinheiro: Período intenso a nível 
profissional. Será recompensada.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 
40, 42

SAGITÁRIO
Carta do Dia: A Força, que 
significa Força, Domínio.
Amor: O seu parceiro pode andar 
mais nervoso. Terá força para 
acalmá-lo.
Saúde: Coma curgetes. Dão 
energia e facilitam a digestão. Em 
sopa, são ótimas.
Dinheiro: Em vez de comprar 
roupa nova recicle o guarda-roupa. 
Quem guarda tem, já diz o ditado!
Números da Sorte: 12, 35, 10, 
28, 17, 9

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

AQUÁRIO
Carta do Dia: 10 de Ouros, que 
significa Prosperidade, Riqueza e 
Segurança.
Amor: Você e o seu par estão 
mais unidos que nunca. Aproveite.
Saúde: Sempre que o tempo 
esteja bom aproveite para 
exercitar-se ao ar livre. 
Dinheiro: Concentre-se nos seus 
objetivos e alcançará o sucesso.
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 
45, 46.

PEIXES
Carta do Dia: 10 de Espadas, que 
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Evite que terceiros 
interfiram na sua relação. Proteja 
o seu amor.
Saúde: Possíveis dores de cabeça. 
Beba chá de hortelã.
Dinheiro: Pode estar mais 
deprimida. Não deixe que o 
trabalho seja afetado.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 
45, 48/ h
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Candida Höfer 
em exposição 
na montra 
da Impromptu
ATÉ AO FINAL 
DE JUNHO

“Cor da Lusofonia' 
na galeria amagao
ATÉ 22 DE MAIO
GALERIA AMAGAO, ARTYZEN 
GRAND LAPA MACAU

Arte do 
Bambu 
ATÉ DOMINGO
HOTEL-CASINO GALAXY

Lisboeta 
apresenta 
exposição 
Metaverse 
NFT

Imaginação 
Selvagem 

ATÉ 19 DE MAIO
MUSEU DE ARTE DE 

MACAU.

A Associação da Indústria do Metaverso (MIAM, na sigla inglesa), juntamente a H853 
Fun Factory do Lisboeta Macau, apresentam, de 1 a 31 de Maio, a sua primeira 
exposição NFT (Non-fungible token). A mostra, que serve para agregar diversidade 
ao cenário artístico regional e aproximar a experiência NFT das pessoas, traz, 
pela primeira vez a Macau, artistas consagrados como David Yuan, CryptoPunks e 
BAYC. Um total de 37 obras de artistas famosos como CryptoPunks, BAYC (Bored 
Ape Yacht Club), Andreas Ivan (cortesia de Arnaldo Ho), David Yuan, Ting Song ou 
Álvaro Barbosa poderão ser visualizados no Lisboeta. Cai Guojie, antigo instrutor de 
Artes Visuais do Museu de Arte de Macau, é o curador da exposição.

Em Busca da Bela 
Joia dos Sopros
Combinando os elementos do teatro e da educação, 
a Orquestra Chinesa de Macau produziu um teatro 
musical para pais e filhos intitulado “Varinha Mágica 

Musical - Em Busca da Bela Joia dos Sopros”, 
combinando música de sopro chinesa com teatro para 
uma explosão em palco, oferecendo uma experiência 
refrescante de música tradicional-e-teatro para todas 
as idades. Os integrantes do ensemble de sopros 
da Orquestra apresentarão melodias em diferentes 
estilos, em sintonia com o animado enredo da 
história. O concerto está marcado para 29 de Maio no 
Broadway Theatre. 

Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu
de Arte 
de Macau
A colecção de cerâmica de 
Shiwan do Museu de Arte de 
Macau pertenceu a Manuel 
da Silva Mendes (1867–1931), 
advogado e homem de 
negócios português que 
encomendou aos melhores 
artistas contemporâneos – Pan 
Yushu e Chen Weiyan – obras 
exclusivas feitas em barro e 
de grandes dimensões, o que 
faz deste conjunto um espólio 
único. As figuras humanas da 
cerâmica de Shiwan apresentam 
muitas vezes vidrado apenas 
na zona das vestes, surgindo as 
zonas em que o corpo da figura 

está descoberto sem qualquer 
vidrado. Esta opção confere aos 
personagens representados uma 
grande expressividade. Seria este 
o elemento distintivo que terá 
conduzido esta cerâmica, em 
finais da dinastia Qing, ao apogeu 
artístico. A exposição estará 
patente no Museu de Arte de 
Macau até 13 de Novembro.
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/ televisão

/ cinema
The Worst Person in the World

/ sugestão

IN PURSUIT OF HONOR – 18H15Cinemax

TDM Entretenimento

06:29 Open

06:30 Singing China (Repeat)

07:00 Red Rhythms

07:30 Great Expectations

09:05 NoRi

09:30 TDM Focus

09:32 Made in Macau

09:40 Sing For Your Dream

11:00 Our People, Our Life

11:20 Left Handed Wife

12:10 Thanks for Your Coming

12:55 Trendy Spaces & 
Lifestyles

14:00 Repeat of Good Morning 
Macau

14:30 TDM Focus

14:31 Fates and Furies

15:30 Xing Guang Da Dao 
(Repeat)

16:50 China Revealed

17:00 Left Handed Wife 
(Repeat)

17:50 Small World Big Stories

18:00 Singing China

18:25 Great Expectations 
(Repeat)

20:00 Ellen’s American 
Adventure

20:50 Authentic China

21:00 Love in Hanyuan

21:50 China Revealed

22:00 Fortunes From Fun

22:30 Too Young To Be Old

22:55 Chinese Poetry Variety 
Show

00:20 Authentic China

00:30 Singing China (Repeat)

TDM Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi (Diferido)

14:30 Grandes Quadros 
Portugueses

15:00 Ouro Verde Sr.2

15:50 Valt, O Veado-Maravilha 
Sr.1

16:05 Vida Selvagem no Jardim 
Zoológico de San Diego

16:30 Brooklyn Nine-Nine Sr.3

16:50 Joker (Kids-Teens)

17:40 A Regra do Jogo 
(Repetição)

18:30 A Herdeira Sr.1

20:00 Telejornal

20:45 TDM Desporto

21:15 O Lugar Bom Sr.1

21:40 A Regra do Jogo

22:30 TDM News

23:05 Magazine Liga dos 
Campeões 2021/2022

23:40 Telejornal (Repetição)

00:25 TDM News (Repetição)

00:55 RTPi Directo

TDM Desporto

06:59 Open

07:00 Sport News

07:15 School Basketball 
Competition - Women A Final

08:30 EFL 2021/2022 : 
Huddersfield Town vs Barnsley 
(Repeat)

My Best Friend’s Breakfast
12h50; 15h05; 18h10

Special Delivery
15h10; 16h45; 17h; 17h15; 21h45

CINETEATRO MACAU

Doctor Strange In The Multiverse 
of Madness
14h15; 16h45; 19h15; 21h45

Ambulance
14h15; 16h45; 19h15; 21h45

My Best Friend’s Breakfast
14h30; 16h45; 19h15; 21h30

UA GALAXY CINEMA

Doctor Strange In The Multiverse of Madness
12h40; 13h15; 14h; 15h40; 16h15; 16h30; 17h20; 
19h; 19h20; 19h30; 19h45; 20h; 20h20; 21h25; 
22h10; 22h45; 23h; 23h45

Ambulance
12h30; 15h10; 16h30; 17h45; 20h25; 22h10

Vercoquin e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

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

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

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

10:20 Sports Memory 4
10:30 2021 IIHF Ice Hockey World 

Championship : Russia 
vs Canada - Quarter Finals

12:25 Silk Way Rally 2021 - 12’ 
Daily Highlights : Podium & APTI

12:40 J. League 2022 : Avispa 
Fukuoka vs Sagan Tosu (Repeat)

14:35 Sports Weekly Highlight

14:45 Australian Open Tennis 
2022 : Men’s Double - Final 
(Edited Version)

16:40 Sports Memory 4

16:45 2022 Asian Le Mans Series 
Highlights

17:40 Sports Weekly Highlight

17:45 EFL 2021/2022 : Luton 
Town vs Huddersfield Town - 
Playoff Semi-Final A - 1st Leg 
(Repeat)

19:45 Sports Equipment

20:15 Global Sports

20:55 Sport News

21:05 Asian Tour Golf Highlight 
Package

21:55 Sports Memory 4

22:00 J. League 2022 : Kawasaki 
Frontale vs Avispa Fukuoka 
(Taped)

22:55 Sport News

23:00 J. League 2022 : Kawasaki 
Frontale vs Avispa Fukuoka 
(Taped)

00:01 La Liga 2021/2022 : Real 
Sociedad vs Barcelona (Repeat)

01:55 Global Sports

02:40 EFL 2021/2022 : 
Huddersfield Town vs Luton Town 
- Playoff Semi-Final A - 2nd Leg 
(Live)

04:45 Clos
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A Coreia do Norte anunciou 
ontem 15 novas mortes 
e centenas de milhares 
de doentes com febre, 
numa altura em que estão 
mobilizados mais de um 
milhão de profissionais para 
combater o primeiro surto 
de covid-19. Um total de 
42 pessoas já morreram 
no país, entre os 820.620 
casos de febre detetados, 
dos quais pelo menos 
324.550 necessitaram de 
tratamento médico, informou 
a agência de notícias oficial 
norte-coreana, KCNA, sem 
especificar quantos casos de 
febre e quantas mortes foram 
causadas pela covid-19. Mais 
de 1,3 milhões de pessoas, 
entre profissionais de saúde 
e trabalhadores de outras 
áreas, estão envolvidos na 
testagem, no tratamento 
de doentes e em ações 
sensibilização da população 
para questões relacionadas 
com a higiene, acrescentou 
a KCNA. Até agora, a Coreia 
do Norte só confirmou uma 
morte relacionada com 
a covid-19. O país impôs 
um confinamento geral 
na quinta-feira, depois 

de confirmar as primeiras 
infeções pela variante 
Ómicron do coronavírus 
SARS-CoV-2, desde o início 
da pandemia, há mais de 
dois anos. Peritos afirmaram 
que uma falha no controlo 
da propagação da doença 
pode trazer consequências 
devastadoras para a Coreia 
do Norte, considerando o 
frágil sistema de saúde e o 
facto de grande parte dos 26 
milhões de norte-coreanos 
não estarem vacinados, de 
acordo com a agência de 
notícias Associated Press 
(AP). O sistema de saúde 
norte-coreano é considerado 
um dos piores do mundo, 
tendo sido classificado, numa 
avaliação realizada pela 
Universidade Jonhs Hopkins, 
dos Estados Unidos, em 193.º 
lugar entre 195 países, devido 
a falta de medicamentos e 
de equipamentos essenciais, 
de acordo com especialistas. 
No entanto, Pyongyang 
rejeitou o plano de vacinação 
proposto pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
ofertas de fornecimento de 
vacinas feitas pela China, 
Rússia e Coreia do Sul.

ENCONTRADA 
COBRA 
NUM ESGOTO 
NO BAIRRO NORTE 

Uma cobra de algumas 
dimensões foi encontrada 
numa estação elevatória 

de esgoto junto ao Templo 
Lin Fong durante as acções 
de remoção de lixo. Apesar 
de não haverem ainda 
informações sobre o animal e 
as suas condições, o Corpo de 
Bombeiros e as autoridades 
policiais deslocaram-se ao 
local para acompanhamento.

COREIA DO NORTE REGISTA 
15 MORTOS E MOBILIZA 
MAIS DE UM MILHÃO DE PROFISSIONAIS

China renuncia à organização 
da Taça das Nações Asiáticas de futebol

A China renunciou à organização da Taça 
das Nações Asiáticas de futebol de 2023, 
devido ao aumento de casos de covid-19 
no país, anunciou ontem a Confederação 
Asiática de Futebol (AFC), em comunicado. 
“Após conversações exaustivas com a 
Associação Chinesa de Futebol (CFA), a 
AFC foi oficialmente informada pela CFA 
de que não seria capaz de organizar a 

Taça das Nações Asiáticas de 2023. A AFC 
compreende as circunstâncias excecionais 
provocadas pela pandemia de covid-19, 
que levaram a esta renúncia da China”, 
refere o organismo. Na mesma nota, a 
AFC remete para mais tarde qualquer 
anúncio sobre o anfitrião da próxima 
edição da Taça das Nações Asiáticas. 
A organização da edição de 2023 tinha 

sido atribuída à China em junho de 
2019, sendo que a competição deveria 
disputar-se em 10 cidades chinesas, 
entre 16 de Junho e 16 de Julho do 
próximo ano. Uma nova vaga de casos 
de infecção com o coronavírus na China 
levou ao confinamento dos 25 milhões 
de habitantes em Xangai desde abril, 
originando igualmente o cancelamento de 
vários eventos desportivos no país, como 
foram os casos das duas etapas chineses 
da Liga Diamante de atletismo, o Grande 
Prémio de Xangai de Fórmula 1 ou os 
torneios de ténis do cirucito ATP.


