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INFECÇÕES NOS HOTÉIS 
DEVEM-SE AO INCUMPRIMENTO 
DOS FUNCIONÁRIOS, 
DIZ TAI WA HOU

Em relação às infecções 
de Covid-19 nos hotéis de 
observação médica, Tai Wa Hou, 
médico-adjunto da direcção 
do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, referiu que a 
culpa é dos funcionários das 
unidades hoteleiras, que não 
cumpriram rigorosamente as 
orientações de gestão dos hotéis de 
quarentena.•P. 3

DAVID CHOW 
SAI DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
DA MACAU LEGEND

David Chow retirou-se do conselho 
de administração da Macau 
Legend, anunciou ontem o grupo. 
Actualmente, Chow desempenhava 
as funções de co-presidente e 
director não-executivo da empresa 
que fundou em 2006. A empresa 
garante que não houve qualquer 
divergência entre as partes e que 
Chow quer dedicar-se a outros 
projectos pessoais.•P. 7

SECTOR PESQUEIRO 
INSATISFEITO 
COM NOVAS RESTRIÇÕES 

As autoridades querem impor 
novas normas às embarcações 
pesqueiras que ancoram junto 
ao Porto Interior para garantir a 
segurança e evitar incêndios em 
navios de pesca. Em resposta, a 
vice-presidente da Associação 
de Auxílio Mútuo de Pescadores 
de Macau considerou que a 
proibição absoluta do uso de fogo 
poderá causar grande incómodo 
à vida dos pescadores. •P. 6

Passageiros vão fazer testes 
mal aterrem em Macau
A partir de agora, os passageiros que chegarem a Macau vindos de avião do exterior 
vão realizar os testes de ácido nucleico mal o avião aterre no aeroporto. A medida 
tem como objectivo reduzir o tempo de espera pelo resultado dos testes. 
As autoridades de saúde também anunciaram novas disposições sobre a realização 
periódica de testes para os grupos profissionais chave.•P. 5

PONTE HONG KONG-
ZHUHAI-MACAU DEVERÁ 
RECEBER MEIA-MARATONA 

As autoridades de Hong Kong 
estão a estudar a viabilidade de 
realizar uma meia-maratona 
na Ponte Hong Kong-Zhuhai-
Macau no próximo ano. 
A primeira edição da corrida 
deverá ser exclusiva para 
corredores de Hong Kong, 
mas o plano é alargar o 
espectro dos participantes 
a Macau e Zhuhai nos anos 
seguintes.•P. 13
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“Hannah Arendt fala em duas condições 
prévias para a responsabilidade colectiva: 
(1) ser responsável por algo que não se fez 
directamente e (2) ser membro de um grupo 
que nenhum acto voluntário por si só pode 
absolver. (“Responsibility and Judgment”.)
A responsabilidade colectiva não é culpa. 
Culpados são Putin e todos os que decidiram 
levar e fazer a guerra à Ucrânia, mas 
responsáveis, indirectamente, são todos os 
que apoiaram ou apoiam Putin e todos os 
que não apoiando, ficam em silêncio por 
diversas razões. Os líderes alemães são 
responsáveis por terem fortalecido e apoiado 
Putin. Trump também. Macron também. 
Agora, estes mesmos líderes são chamados 
à responsabilidade e assumiram-na apoiando 
a Ucrânia e opondo-se a Putin e ao seu 
regime terrorista. 
Também os russos, os que se enganaram 
com Putin e os que não se enganaram 
mas se calaram, são chamados a responder 
pelas atrocidades do governo do seu país 
e, ou assumem o seu desacordo ou calam-
se e quem se cala nestas circunstâncias é 
conivente, mesmo que indiretamente, com 
o que ele faz.
Portanto, banir temporariamente a entrada 
de russos que querem passar férias nos 
países europeus (não os que querem asilo 

político) faz parte das sanções e não é uma 
punição de culpa. Punir é condenar à cadeia 
ou seria bombardear uma cidade russa. 
Na realidade, é obsceno que um país esteja 
a destruir outro, a torturar e a matar os seus 
cidadãos com o objectivo de os erradicar da 
face da terra e transformar os que restam 
em russos à força e os seus cidadãos andem 
alegremente a fazer férias nos países da 
Europa como se nada tivessem que ver com 
o assunto.”

BEATRIZ ALCOBIA
IP Azul
https://ipbeatrizja.blogspot.com/

“«Pela primeira vez na história da aviação 
nacional, pilotos, pessoal de cabine e 
técnicos de manutenção» da TAP saíram 
em conjunto à rua para protestar contra 
a situação da companhia aérea. Falam 
das contratações externas feitas após 
despedimentos coletivos, de milhões gastos 
na transformação de aviões de passageiros 
em aviões de carga que depois ficam 
parados, da mudança de sede, do recurso 
a fornecedores externos onde trabalham 
pessoas que a TAP despediu, dos erros de 
gestão e do desperdício de receitas (falam 
até dos milhares de milhões de euros que os 
contribuintes foram obrigados a lá meter).
Apesar de a expulsão d`«o privado» 
e da nacionalização da TAP feitas por 
Costa e Nuno Santos já serem olhadas 
hoje como ruinoso disparate, cometido 
em cumprimento da cartilha ideológica 

socialista, a solução continua a merecer 
o apoio expresso ou velado dos media de 
reverência.
No Observador (sempre distraído no que 
respeita à intencionalidade das agendas), as 
duas notícias que antecedem a manifestação 
de todos os trabalhadores da TAP são, uma, 
o clamor do implicado (nem sequer apenas 
presunto) na destruição da empresa, Pedro 
Nuno Santos, a exigir «responsabilidade» 
aos manifestantes. No léxico de PNS, 
«responsabilidade» consiste em calar os 
erros clamorosos que faz, e «patriotismo» 
em apoiar os erros clamorosos do governo. 
A segunda notícia, é um comunicado da 
comissão executiva da TAP a proclamar que 
os trabalhadores comprometem o futuro da 
empresa com «factoides» e críticas, sendo 
que quais sejam os «factoides» é coisa que 
fica por dizer ou desmentir.
Só a terceira notícia explica o protesto 
de todos os trabalhadores da TAP, que o 
Observador -- distraído, sempre --ilustra 
com a foto em baixo (à esquerda) da 
manifestação, de autoria de José Sena 
Goulão, fotógrafo da LUSA. A fotografia 
da direita, tem anos, é do mesmo Goulão, 
e é de uma manifestação da CGTP contra 
o governo de Passos Coelho. Descubra 
as diferenças, ou seja, veja se, de facto, 
uma imagem não vale por mil palavras 
como confissão de um credo político ou da 
distração ou incompetência de um editor.”

JOSÉ MENDONÇA DA CRUZ
Corta-fitas
https://corta-fitas.blogs.sapo.pt/
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PROTESTO EM TÓQUIO CONTRA FUNERAL DE ESTADO PARA SHINZO ABE. Uma idosa segura um cartaz durante um protesto 
contra o funeral de Estado para o ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, em Tóquio, no Japão. Sondagens realizadas no final de 
Julho mostraram que mais de 50% dos japoneses opõem-se ao funeral de Estado para o político assassinado, enquanto as relações 
profundas de Abe com a Igreja da Unificação foram tornadas públicas após a morte do político. Recorde-se que Abe foi morto a tiro a 8 
de Julho durante um acto de campanha pré-eleitoral. O funeral de Estado está marcado para 27 de Setembro – Kimimasa Mayama/EPA

Ao simular um bloqueio de 
Taiwan, Pequim aproveitou 
uma rara janela estratégica 
de oportunidade para 
aproveitar a vantagem 
geopolítica, atingindo o 
cerne da influência dos EUA 
na região. O Exército de 
Libertação do Povo afirmou a 
10 de Agosto ter concluído os 
seus maiores exercícios em 
torno de Taiwan em décadas, 
após a visita da Presidente 
da Câmara dos EUA Nancy 
Pelosi a Taipé, e que iria 
continuar as patrulhas 
regulares de prontidão de 
combate no Estreito de 
Taiwan. De uma perspectiva 
geoestratégica, os exercícios 
são um sinal claro de que um 
bloqueio de Taiwan sempre 
fez parte do plano de Pequim 
para alcançar a unificação. 
Quebrar a resistência do 
adversário sem luta e 
provocar o seu colapso 
por si só é uma estratégia 
excepcional, directamente 
da Arte de Guerra de Sun 
Tzu. Esta é certamente 
uma táctica superior e 
mais pragmática do que a 
unificação, utilizando a força 
militar.

CHEN GONG

South China Morning Post

Múltiplas administrações 
dos EUA tentaram coagir 
ou persuadir o Irão a 
reconsiderar a sua ética 
revolucionária, mas 
falharam. A razão é 
simples: A normalização 
EUA-Irão poderia revelar-
se profundamente 
desestabilizadora para um 
governo teocrático cujo 
princípio organizador tem 
sido baseado na luta contra 
o imperialismo americano. 
Aqui reside o enigma. De 
um modo geral, os Estados 
Unidos têm procurado 
envolver um regime que 
claramente não quer ser 
envolvido, e isolar um 
regime governante que 
prospera no isolamento. 
No entanto, ao longo do 
tempo, o regime iraniano 
demonstrou ser demasiado 
influente para ignorar, 
demasiado dogmático para 
reformar, demasiado brutal 

para derrubar, e demasiado 
grande para conter 
totalmente. Uma política 
sólida dos EUA deve conciliar 
os objectivos a curto prazo 
de contrariar as ambições 
nucleares e regionais do Irão 
sem prejudicar o objectivo a 
longo prazo de um governo 
iraniano representativo 
que seja conduzido pelos 
interesses nacionais do seu 
povo, em vez da ideologia 
revolucionária dos seus 
governantes.

KARIM SADJADPOUR

The New York Times 

Apenas as exportações e o 
sector das infraestruturas, 
que é maioritariamente 
investido pelo Estado, têm 
mantido a sua dinâmica de 
crescimento. No entanto, 
o investimento em infra-
estruturas levará a um 
aumento adicional do peso 
da dívida das províncias, 
municípios e empresas 
estatais, o que a longo prazo 
terá também um impacto 
negativo no crescimento 
económico. Os últimos 
cortes nas taxas de juro não 
são suficientes para alterar 
a política de “zero Covid”, a 
crise do emprego e a queda 
dos rendimentos, que já 
abalaram a confiança de 
muitas famílias, e exigem 
“um investimento maior e 
directo por parte do governo 
central”. O afrouxamento 
da política monetária não 
vai impulsionar a economia. 
Só irá aumentar a pressão 
sobre a taxa de câmbio 
da moeda chinesa para 
baixar, o que por sua vez 
irá reduzir a contribuição 
das importações e do 
consumo privado para a 
economia nacional. Não 
só a fraca economia fez 
com que muitos chineses 
se queixassem da dura 
política de zeragem, como 
também há um número 
crescente de pessoas na 
faixa dos rendimentos mais 
baixos que têm dificuldade 
em compreender os 
dispendiosos exercícios 
militares chineses no 
Estreito de Taiwan, na 
sequência da visita da 
política norte-americana 
Nancy Pelosi a Taiwan.

MICHAEL PETTIS

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung
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OPERAÇÃO POLICIAL 
DESCOBRIU DROGA 
ESCONDIDA 
EM CAIXAS 
DE CHOCOLATE 
E DE MÁSCARAS

A Polícia Judiciária (PJ) 

anunciou que dois homens 

de Hong Kong foram detidos 

por terem praticado tráfico de 

droga e apreenderam 3.700 

comprimidos de substâncias 

psicotrópicas. Segundo a 

TDM, a PJ recebeu uma 

comunicação das autoridades 

de Zhuhai em Junho indicando 

que duas encomendas da 

América Central enviadas para 

Macau através do interior da 

China eram suspeitas de ter 

uma grande quantidade de 

estupefacientes psicotrópicos. 

A PJ e as autoridades de 

Zhuhai lançaram uma 

operação conjunta, no dia 16 

do Agosto, e as encomendas 

envolvidas foram transferidas 

para Macau. Quando um 

homem envolvido no caso 

levantou as encomendas, os 

agentes da PJ intercederem e 

detiveram o indivíduo e mais 

um suspeito que também 

estava no local. Encontraram 

dentro das encomendas uma 

grande quantidade de droga 

psicotrópica escondida em 

caixas de chocolate e de 

máscaras. Os detidos vivem 

no continente e entraram em 

Macau na terça-feira. Segundo 

as autoridades, um deles 

admitiu que recebia entre 200 

e 300 renminbis como lucro 

da recolha das encomendas, 

enquanto o outro alegou 

desconhecê-lo. 

Tai Wa Hou culpa trabalhadores dos hotéis 
de quarentena por infecções 

R
eagindo ao sur-
gimento de con-
taminação da 
Covid-19 nos 
hotéis de obser-

vação médica, Tai Wa Hou, 
médico-adjunto da direcção 
do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, direccionou 
a culpa para os funcionários 
das instalações, apontando 
que as infecções se devem ao 
incumprimento das orienta-
ções de gestão dos hotéis de 
quarentena.

“Muitas vezes os fun-
cionários de hotéis não se-
guem bem os princípios e 
indicações de gestão das 
instalações de isolamento, 
e assim provocaram a infec-
ção pelo vírus”, assinalou 

ontem o médico, no fórum 
da Rádio Macau em língua 
chinesa.

Tai Wa Hou sublinhou 
que os trabalhadores dos 
hotéis não possuíam co-
nhecimentos completos da 
prevenção e controlo da epi-
demia, pelo que a formação 
sobre as medidas sanitárias 
é muito importante para os 
seguranças, trabalhadores 
de limpeza e recepcionistas 
dos hotéis de quarentena.

“A equipa médica dos 
Serviços de Saúde tem anda-
do a dar formação ao pessoal 
dos hotéis sobre como usar os 
equipamentos e como vestir 
a roupa protectora do vírus. 
Muitas vezes são infectados 
durante o processo”, afir-

mou.
Dessa forma, o respon-

sável salientou que a Direc-
ção dos Serviços de Turismo 
(DST) já tem um mecanismo 
de fiscalização permanen-
te. “Não se presume que 
eles acompanhem todas as 
instruções 24 horas por dia, 
o Governo tem equipas de 
fiscalização para enviar aos 
hotéis, de modo a inspec-
cionar no local a situação da 
implementação das medidas 
antiepidémicas”, disse, as-
segurando que as autoridades 
têm vindo a optimizar a ges-
tão dos hotéis de isolamento.

Recorde-se que se regis-
tou recentemente mais uma 
infecção com um funcioná-
rio dos hotéis de quarentena 

AIR MACAU RETOMA VOOS 
PARA O CONTINENTE

A Air Macau, companhia aérea de 

bandeira da Região Administrativa 

Especial de Macau, afirmou que 

pretende retomar gradualmente mais 

voos entre Macau e o continente 

chinês com base nas condições do 

mercado, avançou ontem o China 

Daily. No final de Junho, com o 

ressurgimento de casos de Covid-19 

em Macau, vários governos provinciais 

e locais implementaram medidas de 

isolamento centralizado de sete dias 

em hotéis e autogestão de saúde 

de três dias em casa. A partir de 

3 de Agosto, com os casos locais 

em Macau sob controlo, Zhuhai e 

Macau começaram a implementar 

a entrada livre de quarentena. Tais 

medidas foram implementadas entre 

Macau e outras cidades, de igual 

modo. No final deste mês, a Air 

Macau planeia manter os voos de 

ida e volta ligando Macau a Pequim, 

bem como Hangzhou, na província 

de Zhejiang, uma vez por dia. A 

transportadora irá também operar 

quatro voos semanais de ida e volta 

entre Macau e Nanjing, na província 

de Jiangsu, e entre Macau e Chengdu, 

na província de Sichuan. A Air Macau 

iniciou ainda voos de ida e volta 

uma vez por semana entre Macau e 

Xangai, bem como Nanning, na região 

autónoma de Guangxi. Recorde-

se que quando os casos locais de 

Covid-19 ressurgiram no território, a 

Air Macau apenas operava voos de 

ligação à capital Pequim, a Chengdu 

e a Nanjing, notou a companhia 

aérea, citada pelo China Daily. A 

transportadora reiterou vontade em 

ajudar “a promover os intercâmbios 

económicos, comunicações de pessoal 

e fluxos de carga entre Macau e 

as cidades do continente chinês e 

criar condições favoráveis   para uma 

cooperação mutuamente benéfica”.

A razão que levou 
às situações de 
contágio epidémico 
nos hotéis de 
quarentena terá a ver 
com os funcionários 
que não seguem 
rigorosamente as 
instruções sanitárias 
acerca da gestão dos 
locais de isolamento, 
referiu ontem Tai 
Wa Hou. O médico-
adjunto do Centro 
Hospitalar Conde de 
São Januário garantiu 
que o organismo tem 
dado mais formação 
aos seguranças, 
trabalhadores 
de limpeza e 
recepcionistas 
dos hotéis, tendo 
agora mecanismos 
de inspecção da 
implementação dos 
trabalhos nos hotéis.

CATARINA CHAN

catarinachan.pontofinal@gmail.com

de quarentena, a estipulação 
de orientações, bem como a 
formação dos trabalhadores, 
enquanto a DST é responsá-
vel pela fiscalização do fun-
cionamento concreto.

É de salientar que, du-
rante 44 dias do surto mais 
recente, foram registados 
1.821 casos infectados no ter-
ritório, o que representa 0,3% 
da população total de Macau. 
Entre os casos, 61,3% eram de 
infecção assintomática.

Foram realizadas 14 ron-
das de teste em massa e seis 
rondas de testagem para gru-
pos considerados de alto ris-
co, representando um total de 
11 milhões de amostragens. 
Durante esse período, 21 mi-
lhões de resultados de teste 
rápido de antigénio foram 
declarados às autoridades, o 
que ajudou à detecção de 419 
infectados. Houve ainda 302 
zonas que foram seladas onde 
habitam ou trabalham cerca 
de 79 mil cidadãos.

O médico justificou que o 
Governo está sempre a ava-
liar a situação pandémica de 
forma dinâmica, “o que não 
significa que não temos pla-
nos”. O responsável referiu 
ainda que, do ponto de vista 
médico, o confinamento é a 
forma mais eficaz para com-
bater a pandemia, mas de-
vem ser consideradas as ne-
cessidades económicas e vida 
social normal.

Tai Wa Hou reiterou que 
a maioria dos trabalhos reali-
zados durante o surto esteve 
alinhada com o plano de con-
tingência estabelecido pelos 
Serviços de Saúde, mas “não 
se pode seguir cegamente, e 
devem-se ajustar as políticas 
dinamicamente dependendo 
da situação”.

nesta semana, após um tra-
balhador que está sujeito a 
gestão de circuito fechado no 
Hotel Tesouro ter dado posi-
tivo no teste de ácido nuclei-
co na terça-feira. O incidente 
levou a que alguns hóspedes 
fossem obrigados a perma-
necer em observação médica 
por um período prolongado 
até sábado.

Além da cadeia de in-
fecção detectada entre os 
seguranças do Hotel Tesou-
ro e Hotel Golden Crown 
China, em Setembro do ano 
passado, foram infectados 
cerca de 60 trabalhadores e 
hóspedes no Hotel Parisian 
durante o surto nos últimos 
dois meses. A DST incum-
biu a supervisão ao Hospital 
da Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau após 
o surto no Parisian, tendo a 
entidade constatado insufi-
ciência nos trabalhos de pre-
venção epidémica.

O médico Tai Wa Hou ad-
mitiu que os hotéis para ob-
servação médica têm “con-
dições limitadas”, dado que 
as instalações não foram 
construídas para a finalida-
de médica, e a transforma-
ção temporária para um local 
de uso médico leva tempo. 
Actualmente, os hotéis de 
isolamento são geridos em 
conjunto pelos Serviços de 
Saúde e de Turismo, caben-
do às autoridades sanitárias 
a avaliação da adequabili-
dade dos hotéis como locais 

CONTRATO COM 
O MATADOURO RENOVADO
ATÉ JUNHO DE 2024

O Governo publicou ontem em Boletim 

Oficial a alteração ao contrato de concessão 

da exploração do matadouro, prolongando o 

prazo de concessão até 4 de Junho de 2024. 

Durante estes dois anos de prorrogação do 

contrato, o Matadouro terá de pagar 411.750 

patacas ao Governo como renda do terreno. 

A extensão do contrato com o matadouro 

já tinha sido anunciado, em Junho, por 

José Tavares, presidente do Instituto para 

os Assuntos Municipais (IAM). Segundo o 

responsável, o matadouro abate diariamente, 

em média, 200 porcos. A média chegou a ser 

de 400 no passado. Detida maioritariamente 

pelo IAM (61%), a companhia responsabiliza-se 

pela prestação de serviços de abate de animais 

vivos e do seu transporte aos vendedores. 

A China Construction controla cerca de 20% 

do capital da empresa e o restante está 

distribuído por outras três companhias.
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EUA desconfiam da real situação 
de Covid-19 em Macau

baixa incidência de Covid-19 e bai-
xos níveis de testes de Covid-19 
relatados”. “Um território ‘des-
conhecido’ normalmente tem in-
formações não confiáveis   sobre a 
sua situação de Covid-19. O CDC 
desaconselha viagem para um lo-
cal listado nesta categoria de risco. 
Se tiver mesmo de o fazer, certifi-
que-se de estar em dia com as suas 
vacinas antes de viajar para o desti-
no”, pode ainda ler-se na página na 
Internet do CDC.

As autoridades sanitárias nor-
te-americanas aconselham mes-
mo o uso de “máscara bem ajusta-
da em espaços públicos interiores” 
a todos cuja idade seja superior a 
dois anos e pede, igualmente, para 
que todos os indivíduos sigam os 
requisitos e recomendações de-
cretadas pelo Governo local. De 
igual modo, o CDC insta para se 
“considere a realização de um tes-
te de ácido nucleico o mais pró-
ximo possível da hora da viagem 

(não mais de 3 dias)” para Macau.
A entidade norte-americana 

categoriza os alertas de risco de 
Covid-19 em cinco níveis: “des-
conhecido”, “nível 1”, “nível 2”, 
nível 3” e “nível 4”, qua signifi-
ca “casos extremos de infecção, 
surgimento de nova variante ou 
colapso de sistema de saúde”. Ac-
tualmente, não existe qualquer 
território no nível mais preocu-
pante, mas no “nível 3” estão 130 
territórios onde se incluem Portu-
gal, Hong Kong, Rússia, Filipinas, 
França, Polónia, Suécia, Taiwan, 
Cabo Verde, Brasil ou Austrália”. Já 
no “nível 2”, considerado modera-
do, estão 20 destinos onde de des-
tacam territórios como São Tomé e 
Príncipe, Indonésia, Índia, África 
do Sul ou Arábia Saudita. No nível 
mais baixo de perigosidade, o “ní-
vel 1” de Covid-19, há 25 territórios 
onde se incluem, por exemplo, An-
gola, Cuba, Egipto, China, Timor-
-Leste, Nigéria ou Serra Leoa.

Associação dos 
Embaixadores 
do Património 
de Macau promove 
formação

ESTÁGIOS

Com o intuito de promover a 

educação do património cultural 

de Macau, preservar e transmitir a 

história e cultura locais, bem como 

implementar o conceito de “cuidar 

do património”, a Associação dos 

Embaixadores do Património de 

Macau volta a promover mais uma 

das suas acções de formação.

A 15.ª edição do programa de 

formação de embaixadores do 

património de Macau é financiada 

pelo Fundo de Desenvolvimento 

Cultural e apoiado pelo Espaço 

M-Axis, estando agora aberto para 

candidaturas. O curso abrange 

temas como a história de Macau, 

a introdução da cidade histórica 

de Macau, estilos arquitectónicos 

chineses e ocidentais, bem como 

o estudo da Lei de Protecção do 

Património Cultural, gestão do 

património cultural e competências 

docentes inglesas. O programa 

é complementado por visitas de 

estudo.

As visitas de estudo integram 

teoria e prática, permitindo aos 

participantes confirmar o que 

aprenderam nas aulas. Após a 

conclusão de todos os cursos 

acima mencionados e aprovação na 

avaliação, os estudantes receberão 

um certificado de conclusão e o 

título de “Embaixador do Património 

de Estágio” e participarão num 

estágio de um ano. Para incentivar 

a participação, são atribuídos 

diferentes prémios em cada fase 

do programa e aos primeiros dez 

embaixadores seleccionados com 

distinção será dada a oportunidade 

de realizar actividades de 

intercâmbio do património mundial 

em todo o mundo.

Citada por um comunicado de 

imprensa, a vice-presidente da 

Associação dos Embaixadores 

do Património de Macau e 

coordenadora da formação, Ng 

Chi Wai, afirmou que o programa 

“visa promover a sensibilização 

dos jovens de Macau para a 

conservação do património, 

aprofundar o interesse dos 

participantes na história de Macau e 

na sua história e cultura, e reforçar 

o seu sentimento de pertença ao 

país e a Macau”. 

As inscrições para o programa de 

formação estão abertas até 7 de 

Setembro a todos os residentes de 

Macau com idades compreendidas 

entre os 16 e os 29 anos, que 

estejam interessados na história 

de Macau. Os participantes 

seleccionados devem pagar um 

depósito de 500 patacas antes do 

curso e receberão um reembolso de 

80% após a conclusão do mesmo.

GOVERNO 
PORTUGUÊS 
JÁ REVOGOU MAIS 
DE CINCO MIL LEIS 
OBSOLETAS. MACAU 
METIDO AO BARULHO

Sob a liderança do socialista 

António Costa, e desde 

2015, o Governo português 

já identificou e revogou um 

total de 5380 decretos-leis, 

publicados entre 1975 e 

1991 em Diário da República. 

Entre as limpezas está 

uma lei com um conjunto 

de regras sobre o ensino 

superior universitário em 

Macau, diploma que já não 

têm qualquer efeito jurídico. 

Apesar disso, este tipo de 

leis, até serem totalmente 

revogadas, carecem de 

uma análise profunda para 

aferir a sua aplicabilidade. 

A tendência, assumida pelo 

Executivo, é de redução de 

legislação obsoleta, limpando 

a burocracia e optimizando 

o ordenamento jurídico. 

Contudo, o trabalho não 

se aparenta fácil, uma vez 

que ainda existem mais de 

30 anos de leis à espera de 

serem analisadas, escreve o 

jornal Público.

IC DESTACA VALOR ARTÍSTICO 
E ARQUITECTÓNICO DO
MOSTEIRO DE REI DE MEDICINA 

Oito Plantas de Condições Urbanísticas 

foram aprovadas ontem pelo Conselho do 

Planeamento Urbanístico (CPU), incluindo 

uma referente ao Mosteiro de Rei de 

Medicina, conhecido como Iok San ou 

Montanha da Medicina, que se localiza na 

Rua do Almirante Costa Cabral. Como o 

Mosteiro de Rei de Medicina não faz parte da 

lista de património cultural de Macau, o CPU 

quer saber a necessidade de autorização 

do Instituto Cultural (IC) aquando do 

lançamento do procedimento de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural e 

da obra de demolição de edificação. A 

presidente do IC, Leong Wai Man, referiu 

que a edificação ainda tem condições para 

proceder à classificação dos bens imóveis 

de interesse cultural. Entretanto, tendo 

em conta o valor artístico e arquitectónico 

excepcional que o templo budista possui, 

a governante propôs a conservação da 

fachada e telhado do prédio, bem como a 

manutenção das características de espaço 

aberto e jardim do local. Os jardins, 

paisagens e estátuas que se encontram na 

Montanha da Medicina podem ser alterados. 

Também é indicado que este mosteiro 

não é o património cultural, portanto, não 

está sujeito às leias relativas ao património 

cultural. As opiniões dadas pelo IC apenas 

servem como referência para a Direcção dos 

Serviços de Solos e Construção Urbana no 

âmbito de planeamento urbanístico.

A região administrativa 
especial da China está 
categorizada no Centro 
de Controlo e Prevenção 
de Doenças dos EUA 
como “desconhecida” 
no que refere à situação 
de Covid-19. Para as 
autoridades norte-
americanas, os territórios 
inseridos neste nível 
“têm informações não 
confiáveis”, pelo que “o 
CDC desaconselha viagem 
para um local listado nesta 
categoria de risco”. “Se 
tiver mesmo de o fazer, 
certifique-se de estar em 
dia com as suas vacinas 
antes de viajar para o 
destino”, aconselha o 
organismo.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

D
esde Abril deste ano 
que Macau está clas-
sificado no nível 
“desconhecido” rela-
tivo à situação de Co-

vid-19. A notação é dada pelo Centro 
de Controlo e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla inglesa) do Governo 
dos Estados Unidos da América.

Dos 235 países ou regiões que 
as autoridades norte-americanas 
estão a monitorizar no momento, 
existe um total de 65 dentro deste 
tipo de classificação. O CDC nor-
te-americano determina o nível 
“desconhecido” em determinado 
território quando os níveis de avi-
sos sanitários de viagem conte-
nham dados insuficientes, ou seja, 
isso significa que Macau “não for-
nece dados ou os dados fornecidos 
não são representativos da situação 
de Covid-19 no destino, dificultan-
do uma determinação precisa do 
nível de infecção”.

Contudo, salvaguarda o CDC, 
“essa situação inclui destinos com 

Tal como Macau, estão em 
situação de “desconhecido” ter-
ritórios como Guiné-Bissau, Viet-
name, Irão, Moçambique, Afega-
nistão, Venezuela, Camboja, Ma-
dagáscar, Coreia do Norte ou até 
mesmo as regiões autónomas por-
tuguesas dos Açores e da Madeira.

Recorde-se que Macau tem 
sido um território poupado à pan-
demia de Covid-19. Contudo, no 
final do mês de Junho e durante 
todo o mês de Julho, o território 
chinês viu-se a braços com o pior 
surto local desde 2020, onde se 
contabilizaram 1821 infecções por 
SARS-CoV-2 – a maioria com ca-
sos assintomáticos – que resulta-
ram em seis mortes. No total, des-
de o começo da pandemia Macau 
teve 2248 casos de Covid-19. Neste 
momento, a RAEM tem uma taxa 
de vacinação de 91% e quase 5000 
pessoas já foram inoculadas com 
a quarta dose de reforço da vacina 
contra a doença.
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Passageiros que chegam a Macau através 
do aeroporto vão fazer testes mal aterrem

EUA desconfiam da real situação 
de Covid-19 em Macau

NOVAS ORIENTAÇÕES 

PARA TESTES PERIÓDICOS

Ontem, os Serviços de Saú-
de também actualizaram as 
orientações sobre a realização 
periódica dos testes de ácido 
nucleico para grupos profis-
sionais chave. 

A partir de agora, os con-
dutores de autocarros entre 
Hong Kong e Macau ou outros 
veículos que circulem entre 
as duas regiões têm de fazer 
teste de ácido nucleico todos 
os dias. Além destes, tam-
bém os trabalhadores que 
prestam serviços nos com-
partimentos de aviões pro-
venientes de países estran-
geiros, de Hong Kong ou de 
Taiwan também têm de rea-
lizar testes diários. O mesmo 
acontece com tripulações de 

cargueiros entre Hong Kong 
e Macau.

Os trabalhadores que 
transportam mercadorias 
provenientes de países es-
trangeiros, de Hong Kong e 
Taiwan, os trabalhadores que 
transportam mercadorias aé-
reas provenientes do estran-
geiro, Hong Kong e Taiwan e 
as pessoas que têm necessi-
dade de entrar nos compar-
timentos de aviões que veem 
do estrangeiro, Hong Kong e 
Taiwan têm de realizar teste 
de ácido nucleico de dois em 
dois dias. Também os traba-
lhadores dos hotéis de obser-
vação médica têm de realizar 
testes de ácido nucleico de 
dois em dois dias. O mesmo 
acontece com trabalhadores 
que tratem do correio inter-
nacional. 

Ano académico 
da Universidade 
Politécnico de Macau 
abriu em formato online

EDUCAÇÃO

A Universidade 

Politécnica de Macau 

(UPM) iniciou os 

trabalhos para o novo 

ano lectivo de forma 

virtual. Na passada 

terça-feira, cerca 

de 1.600 alunos de 

licenciatura, mestrado e 

doutoramento oriundos 

de Macau e outras 

cidades da Grande Baía, 

de outras regiões do 

país, dos países de língua 

portuguesa e do resto do 

mundo, assistiram, via 

Internet, à cerimónia.

Durante o evento, o 

reitor da UPM, Im Sio 

Kei, deu a primeira 

aula aos novos alunos, 

exortando-os a persistir 

no espírito de “amor 

à pátria e a Macau”, 

bem como estudar 

com afinco, estabelecer 

objectivos, ter uma 

visão mais ampla e 

internacional e assumir 

com coragem as 

responsabilidades de 

vanguarda da nova era.

O mesmo responsável 

referiu que a UPM 

tem vindo a criar um 

sistema integral de 

formação de quadros 

qualificados, dispondo 

actualmente de uma 

ampla oferta de cursos 

de licenciatura, mestrado 

e doutoramento, tendo 

a maioria dos cursos 

conferentes de grau 

académico obtido a 

certificação académica 

internacional e 

acreditação profissional 

por parte de instituições 

internacionalmente 

reconhecidas. 

De igual modo, Im 

Sio Kei disse  que a 

universidade “empenha-

se na inovação 

científica e investigação 

interdisciplinar, 

reforçando a inovação 

científica e tecnológica, 

aumentando a produção 

de investigação 

aplicada e promovendo 

a transformação dos 

resultados de indústria-

academia-investigação”, 

lembrando que, em 

2022, a instituição 

passou a figurar no 

ranking das universidades 

mundiais mais influentes 

da Times Higher 

Education do Reino 

Unido, posicionando-se 

entre os lugares 201 a 

300 no item de avaliação 

“Cidades e Comunidades 

Sustentáveis”. O reitor 

encorajou ainda os alunos 

a participar activamente 

na investigação científica 

e em conferências e 

competições nacionais e 

internacionais. 

Já o representante dos 

novos alunos, Wong 

Weng Ian, aluna do 

Curso de Licenciatura em 

Educação Física, indicou, 

no seu discurso, que 

em articulação com o 

Governo na promoção da 

diversificação adequada 

da economia e no 

fomento das indústrias 

culturais e desportivas, 

acabou por escolher o 

curso de licenciatura 

em Educação Física. “A 

Universidade dispõe de 

um agradável ambiente 

de aprendizagem e 

de um corpo docente 

especializado e 

experiente. Acredito 

que a frequência do 

curso conferente de 

grau académico desta 

universidade me vai 

ajudar a concretizar 

o sonho e espero 

que, no futuro, em 

todas as competições, 

especialmente na 

15.ª edição dos 

Jogos Nacionais da 

China, organizada por 

Guangdong, Hong Kong e 

Macau em 2025, através 

da sua capacidade, possa 

ganhar mais prémios, 

honrar a universidade 

e contribuir para o 

desenvolvimento das 

indústrias culturais e 

desportivas de Macau”, 

desejou.

Para Wong Weng Ian, 

que é atleta de Artes 

Marciais, “os alunos 

devem estabelecer 

bom relacionamento 

interpessoal e de 

entreajuda, para que 

todos se possam tornar 

quadros profissionais de 

qualidade com virtudes e 

optimismo”. “Se você for 

pobre, será bom apenas 

consigo mesmo e, se for 

bem-sucedido, será bom 

até com todo o mundo”, 

disse ainda, citando um 

velho ditado chinês.

Os passageiros que 
chegarem a Macau 
vindos de avião do 
exterior vão realizar os 
testes de ácido nucleico 
mal o avião aterre no 
aeroporto. A medida foi 
anunciada ontem por 
Lam Chong, director do 
Centro de Prevenção e 
Controlo da Doença. As 
autoridades de saúde 
também anunciaram 
novas disposições sobre 
a realização periódica 
de testes para os grupos 
profissionais chave.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

 

VACINAÇÃO 
AUMENTOU 
EXPONENCIALMENTE 
DESDE O SURTO

Tai Wa Hou, coordenador 

do plano de vacinação, 

adiantou ontem, no fórum 

da Rádio Macau em língua 

chinesa, que a vacinação 

aumentou de forma expo-

nencial desde o início do 

surto. Segundo o respon-

sável, o ritmo de vacinação 

contra a Covid-19 é actual-

mente de cerca de 2.000 

inoculações por dia. Antes 

do surto, eram vacinadas 

apenas cerca de uma cen-

tena de pessoas por dia. O 

aumento de vacinações por 

dia é de 1.400 a 1.900%.

L
am Chong, director 
do Centro de Pre-
venção e Controlo 
da Doença, anun-
ciou ontem que, a 

partir de agora, os passageiros 
que chegarem a Macau através 
de avião vindo do exterior vão 
realizar os testes de ácido nu-
cleico mal aterrem, ainda na 
pista. A medida tem como ob-
jectivo reduzir o tempo de es-
pera pelo resultado dos testes. 
Anteriormente, os passagei-
ros eram levados para as ins-
talações do Pac On e só então é 
que eram realizados os testes.

Segundo explicou o res-
ponsável, citado pela TDM Rá-
dio Macau, há agora um veí-
culo itinerante na zona onde 
ficam os aviões que acabam de 
aterrar no aeroporto, onde os 
passageiros fazem os testes à 
Covid-19.

Além disso, as autorida-
des vão permitir que os passa-
geiros vão sendo levados para 
os hotéis de observação mé-
dica à medida que vão saindo 
os resultados dos seus testes 
de ácido nucleico. Até aqui, os 
passageiros só eram levados 
para os hotéis de quarentena 
depois de serem conhecidos 
os resultados de cada residen-
te. O período de espera era de 
cerca de oito horas. 
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Nova restrição imposta aos barcos de pesca 
“não faz sentido”, diz sector pesqueiro

As autoridades querem 
impor novas normas 
às embarcações 
pesqueiras que 
ancoram junto ao 
Porto Interior, com 
intuito de garantir 
a segurança e 
evitar incêndios em 
navios de pesca. As 
novas disposições 
promulgadas ontem 
entram em vigor 
em Setembro. A 
vice-presidente da 
Associação de Auxílio 
Mútuo de Pescadores 
de Macau defende que 
a proibição absoluta 
de uso de fogo 
pode causar grande 
incómodo à vida dos 
pescadores locais. 

DINIS CHAN

dinis.chan@pontofinal-macau.com

partir de 1 de Setembro, fo-
ram estabelecidas devido a 
um incêndio que deflagrou 
numa coluna de barcos de 
pesca atracados no Porto 
Interior neste ano, afirmou 
o Chefe do Departamento 
de Actividades Marítimas 
da DSAMA, Wong Man Tou, 
esperando, com as novas re-
gras de gestão, evitar ocor-
rências de mais fogos.

Recorde-se que um gra-
ve incêndio deflagrado em 
Abril em seis navios de pesca 
ancorados em filas junto ao 
Ponte-Cais 16, no Porto In-
terior, resultou na destruição 
completa de cinco embarca-
ções e provocou danos numa 
outra, após mais de dez horas 
consecutivas de operações de 
combate ao fogo e resgate.

Apesar de concordar 
com as medidas de segu-
rança, o sector pesqueiro 
destacou a inconveniência 
da proibição de cozinhar ao 
lume, alertando que adoptar 
um gerador eléctrico como 
aparelho alternativo de co-
zinha pode aumentar ainda 
mais os riscos que afectam a 
segurança.

Para a vice-presidente 
da Associação de Auxílio Mú-
tuo de Pescadores de Macau, 
Chan Sio Han, “não faz sen-
tido” banir a opção de cozi-
nhar ao lume nas embarca-

ções, não obstante de ter re-
conhecido a lição aprendida 
no acidente acontecido em 
meados de Abril e admitido 
o risco subjacente nos barcos 
de pesca. 

A responsável alertou 
que as novas medidas até 
podem causar um risco ainda 
mais elevado para seguran-
ça. “A proibição de cozinhar 
ao lume implica os pescado-
res terem de ligar o gerador 
de energia para cozinhar. 
Tendo em conta que mui-
tas embarcações pesqueiras 
já têm idade relativamente 
avançada, podem apresentar 
alguns problemas como en-
velhecimento de fios e cabos 
eléctricos, juntamente com 
o facto de exposição a longo 
prazo da humidade cons-
tante, podendo provocar um 
curto-circuito quando o ge-
rador é iniciado ou ligado”, 
defende a responsável.

Perante as novas regras 
que impedem a utilização 
de fogo e a realização de re-
parações que possam cons-
tituir risco de incêndio na 
embarcação, os barcos de 
pesca devem sair da zona de 
ancoragem e navegar para a 
zona de controlo o que, na 
observação de Chan Sio Han, 
também “não faz sentido”. 
“Normalmente na hora de 
jantar os tripulantes e cola-

que proíbe a pesca de quais-
quer outras espécies aquí-
colas durante três meses. 
De acordo com os responsá-
veis da Associação de Auxí-
lio Mútuo de Pescadores de 
Macau e da Associação para 
o Desenvolvimento de Pesca 
no Oceano e de Proprietários 
de Barcos de Macau, Chan 
Sio Han e Leong Kam Kit, 
devido à restrição de activi-
dade pesqueira e ao impac-
to da epidemia de Covid-19, 
têm sido registadas muitas 
dificuldades na ida dos pes-
cadores de Macau ao mar. 

O sector da pesca do 
território tem sido afecta-
do profundamente. Mesmo 
que tenha chegado ao fim do 
período de defeso de pesca, 
tendo em conta as restri-
ções impostas pelas auto-
ridades das jurisdições vizi-
nhas aos navios pesqueiros 
das regiões administrativas 
especiais, não existem con-
dições para os pescadores 
irem ao mar como antes, 
alertaram. O sector pes-
queiro mostrou pessimismo 
em relação ao futuro, esti-
mando que a situação não 
vá melhorar num período 
curto de tempo, sobretudo 
tendo em conta as circuns-
tâncias de dependência das 
medidas adoptadas pelas 
regiões vizinhas e da con-
juntura da crise de saúde 
pública.

CONSUMIDORES DE PEIXE 

E MARISCO PAGAM

 MAIS CARO

Segundo a observação do 
sector de peixaria local, na 
sequência do término do 
período de defeso de pesca, 
a frota pesqueira chinesa já 
partiu para o mar do arqui-
pélago de Ladrones e dispo-
nibiliza uma grande varie-
dade e vasta gama de peixe e 
marisco aos consumidores. 
Porém, devido ao aumento 
para o triplo do preço dos 
combustíveis, houve uma 
subida dos preços em geral, 
aumentando o preço do pei-
xe. De acordo com o sector, 
para uma embarcação de 
pesca de média dimensão, 
o custo diário do combus-
tível pode atingir 8 mil de 
patacas. Um comerciante de 
pescados alertou ainda que a 
compra de peixe fresco co-
mercializado no mercado, 
independentemente daque-
les importados de outras lo-
calidades ou capturados pe-
los pescadores locais, “não 
vai ser barato” durante este 
período.

N
ovas disposi-
ções para re-
gular os barcos 
de pesca no 
ancoradouro 

do Porto Interior foram pu-
blicadas ontem em Boletim 
Oficial e entram em vigor 
no próximo mês. Segundo a 
Direcção dos Serviços de As-
suntos Marítimos e de Água 
(DSAMA), as novas regras 
proíbem os barcos de pes-
ca de atracarem lado a lado 
num grupo superior a cinco 
na zona de ancoragem, e de-
finem também uma distância 
mínima de dez metros entre 
as embarcações de pesca, no 
sentido de assegurar a segu-
rança dos barcos pesqueiros e 
evitar a deflagração de incên-
dios nos mesmos.

Com a entrada em vigor 
das novas disposições, uma 
série das actividades também 
vão passar a ser proibidas 
nas embarcações na zona de 
ancoragem, designadamen-
te cozinhar ao lume, praticar 
actividades de culto que pro-
duzem fogos, realizar sol-
dadura eléctrica, soldadura 
a gás ou outras operações de 
reparação que possam cons-
tituir risco de incêndio na 
embarcação fora da zona de 
controlo.

As novas disposições, 
que vão entrar em vigor a 

boradores já saíram do tra-
balho, só permanecem os 
donos no barco, não é fácil 
nem conveniente manobrar 
uma embarcação de mais de 
30 metros com uma ou duas 
pessoas”, explicou a pesca-
dora, que pertence a uma fa-
mília piscatória. Acrescentou 
que “trabalhar e viver a bor-
do de um barco é diferente 
da vida em terra, não dá jeito 
o serviço de ‘take-away’ e 
entrega de comida ao domi-
cílio”, afirmou, esperando 
que as autoridades possam 
adoptar algum ajustamento 
adequado no que diz respeito 
a estas medidas.

As novas regras publi-
cadas ontem prevêem ainda 
que, antes de desembarcar, 
os barcos pesqueiros que 
pretendem atracar no an-
coradouro do Porto Interior 
são submetidos a declara-
ção junto à DSAMA, apre-
sentando informações como 
identificação da embarcação 
de pesca, volume disponível 
de combustível e armazena-
mento a bordo de produtos 
potencialmente perigosos. 

O diesel necessário para 
operar o motor só pode ser 
armazenado no tanque de 
combustível e é proibido 
armazenamento de mais de 
três garrafas ou mais de 50 
quilogramas de gás de petró-
leo liquefeito. As infracções 
às novas disposições podem 
ser punidas com multa de 
500 a 10 mil patacas, confor-
me as novas normas.

Duas zonas de controlo 
situadas, respectivamente, 
no Norte e no Sul do Porto 
Interior foram criadas pe-
las autoridades. Segundo a 
DSAMA, na última década, 
cada ano tem, aproxima-
damente, o máximo de 200 
embarcações fundeadas no 
ancoradouro do Porto Inte-
rior, e durante o período de 
defeso de pesca deste ano 
registaram-se mais de 100 
barcos atracados, levando o 
organismo a salientar a su-
ficiência de espaço para se 
ancorarem os navios.

SECTOR PESQUEIRO 

CONTINUA A SER AFECTADO 

Acabou nesta terça-feira o 
período de defeso de pesca 
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David Chow retira-se do conselho 
de administração da Macau Legend

D
avid Chow 
retirou-se do 
conselho de 
administra-
ção da Macau 

Legend, anunciou ontem 
o grupo num comunica-
do enviado às redacções. 
Actualmente, Chow de-
sempenhava as funções de 
co-presidente e director 
não-executivo da empresa 
que fundou em 2006. Na 
nota, a empresa explica que 
David Chow pretende agora 
dedicar-se a projectos pes-
soais e, por isso, não quis 
continuar na administra-
ção da empresa. 

Após sair do conselho 

de administração da Macau 
Legend, David Chow deixa 
também de ser membro da 
comissão de remuneração e 
da comissão de nomeação 
do conselho de adminis-
tração. Segundo o comu-
nicado da Macau Legend, 
David Chow “confirmou 
que não tem qualquer de-
sacordo com o conselho de 
administração nem com a 
empresa, e não há assuntos 
que tenham de ser levados 
ao conhecimento dos ac-
cionistas da empresa em 
relação à sua saída”.

No comunicado, assi-
nado por Li Chu Kwan, pre-
sidente e director executivo, 

lê-se: “Aproveitando esta 
oportunidade, o conselho 
de administração gostaria 
de expressar o seu apreço 
e gratidão ao Sr. Chow pela 
sua valiosa contribuição e 
serviços à empresa durante 
o seu mandato”.

A mesma nota dá tam-
bém a conhecer os resulta-
dos das votações na última 
assembleia-geral da Macau 
Legend, que reelegeram 
Melinda Chan como direc-
tora executiva da empresa. 
A mulher de David Chow 
foi reeleita com 99,4% dos 
votos dos accionistas da 
empresa. Li Chun Tak foi 
reeleito com 100% dos vo-

A Macau Legend 
anunciou ontem 
que David Chow se 
retirou do conselho 
de administração 
do grupo que fundou 
em 2006. 
O empresário 
e antigo deputado 
desempenhava 
as funções de 
co-presidente
e director 
não-executivo 
da Macau Legend. 
A empresa garante 
que não houve 
qualquer divergência 
entre as partes.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

CHOW TAI FOOK 
PONDERA VENDA 
DA ALINTA ENERGY

A Chow Tai Fook 

Enterprises, da propriedade 

do bilionário de Hong 

Kong Henry Cheng, está a 

planear vender a empresa 

do grupo Alinta Energy, 

por um valor de cerca 

de 24 biliões de patacas, 

noticiou a Bloomberg. 

Citando fontes próximas 

do negócio, a Bloomberg 

escreveu que a Chow Tai 

Fook está trabalhar com o 

Goldman Sachs Group no 

potencial desinvestimento. 

A empresa terá entrado 

em contacto com vários 

potenciais pretendentes para 

considerar o interesse na 

Alinta Energy e está agora 

a tentar iniciar oficialmente 

o processo de venda, 

que deverá acontecer nas 

próximas semanas.

Fundada em 1995, a Alinta 

Energy fornece energia há 

mais de 20 anos. Tem sido 

a principal fonte de gás e 

electricidade para mais de 

um milhão de clientes. A 

empresa possui e opera 

centrais eléctricas em toda a 

Austrália, incluindo a central 

de Braemar em Queensland, 

a central de Wagerup na 

Austrália Ocidental, bem 

como a central de Glenbrook 

na Nova Zelândia.

Em Janeiro de 2018, 

os actuais proprietários 

adquiriram a central eléctrica 

Loy Yang B em Victoria. Esse 

investimento de oito biliões 

de patacas ajudou a garantir 

centenas de empregos 

australianos e contribui para 

garantir um fornecimento de 

energia confiável e acessível 

para diversas residências em 

Victoria. Em Abril deste ano, 

o valor das vendas a retalho 

das joalharias Chow Tai 

Fook cresceu apenas 8,5%, 

inferior ao do trimestre 

anterior de 31,1%. Este ano, 

o grupo já abriu mais de 250 

lojas no país para expandir 

os seus negócios. Ainda 

durante o primeiro trimestre, 

a China continental, Hong 

Kong e Macau registaram 

um crescimento negativo 

de vendas nas mesmas lojas 

devido ao ressurgimento da 

pandemia. O crescimento 

de vendas em Macau foi de 

27,9% devido à recuperação 

dos gastos turísticos e a um 

consumo local estável.

NOMEADOS 
MEMBROS 
DA COMISSÃO 
ESPECIALIZADA 
DE JOGO

O Governo nomeou ontem os 

seis membros da Comissão 

Especializada do Sector dos 

Jogos de Fortuna ou Azar. 

Num despacho assinado 

pelo Chefe do Executivo e 

publicado ontem em Boletim 

Oficial, foram nomeados: 

Hoi Lai Fong, representante 

do Gabinete do Chefe do 

Executivo; Lam Chi Long, 

representante do Gabinete do 

Secretário para a Administração 

e Justiça; Ku Mei Leng, 

representante do Gabinete do 

Secretário para a Economia 

e Finanças; Cheong Ioc Ieng, 

representante do Gabinete do 

Secretário para a Segurança; 

Ho Ioc San, representante 

do Gabinete do Secretário 

para os Assuntos Sociais e 

Cultura; Cheong Chui Ling, 

representante do Gabinete do 

Secretário para os Transportes 

e Obras Públicas. Esta 

comissão tem como objectivo 

o estudo do desenvolvimento 

do sector e a prestação 

de apoio na definição das 

políticas. Além disso, a 

comissão deve prestar apoio 

na definição das normas e 

orientações que regulamentem 

o sector do jogo, apresentar 

propostas sobre a definição 

de medidas de supervisão 

do desenvolvimento e 

funcionamento do sector do 

jogo e emitir pareceres sobre 

os demais assuntos sujeitos ao 

parecer da comissão. 

tos como director não-exe-
cutivo. Já Wang Hongxin e 
Patrick Mak Ka Wing foram 
reeleitos como directores 
não-executivos indepen-
dentes.

Assim, a direcção exe-
cutiva da Macau Legend é 
composta por Li Chu Kwan, 
Melinda Chan e Tsang Ka 
Hung. Os directores não-
-executivos são Laurinda Ho 
Chiulin e Li Chun Tak. Já os 
directores não-executivos 
independentes são Wang 
Hongxin, Ricky Lau Ngai Kee 
e Patrick Mak Ka Wing.

Recorde-se que a Macau 
Legend Development encer-
rou as contas de 2021 com 
prejuízos líquidos de 1,9 mil 
milhões de dólares de Hong 
Kong, o que corresponde a 
uma redução anual de 39%. 
As acções estavam suspen-
sas entre Abril e Junho, pelo 
facto da Macau Legend ter 
violado as normas da Bolsa 
de Hong Kong, ao não apre-
sentar os resultados finan-
ceiros de 2021 até ao final de 
Março.

O grupo gere três ca-
sinos-satélite em Macau 
– Landmark, Babylon e Le-
gend Palace – através da li-
cença da SJM Holdings. Há 
uma semana, recorde-se, 
a Macau Legend anunciou 
que vai deixar todas as ac-
tividades relacionadas com 
jogo para a SJM gerir direc-
tamente. “A SJM vai tomar 
conta do funcionamento do 
Legend Palace Casino e do 
Babylon Casino até 31 de De-
zembro deste ano”, indicou 
Melinda Chan. Os elemen-
tos não-jogo, porém, man-
ter-se-ão inalterados.

Receitas 
de jogo podem 
aumentar para 
1,5 mil milhões 
de patacas 
este mês

CASINOS

As receitas brutas de jogo 

deverão crescer para 1,5 mil 

milhões de patacas em Agosto, 

estima um relatório do Citibank, 

citado pelo portal Macau News 

Agency. Apesar do crescimento 

face ao mês passado, este valor 

é ainda apenas um terço do 

registado em Agosto do ano 

passado.

Estes 1,5 mil milhões de patacas 

representariam um aumento de 

376% em comparação com o 

mês de Julho, em que a região 

esteve a lidar com um surto 

de Covid-19 e as autoridades 

obrigaram mesmo os casinos a 

fechar durante duas semanas.

Segundo os analistas do Citibank, 

as receitas brutas de jogo nos 

primeiros 14 dias de Agosto 

foram de 800 milhões de 

patacas. O Citibank comentou 

também que os turistas do 

continente vão continuar 

cautelosos na vinda a Macau, 

apesar de já não haver restrições 

fronteiriças entre Macau e 

Zhuhai. Actualmente, os 

visitantes de Zhuhai que entram 

em Macau têm de apresentar um 

teste de ácido nucleico feito nas 

últimas 48 horas.

De acordo com outra nota da 

Stanford C. Bernstein publicada 

no início desta semana, os 

casinos de Macau arrecadaram 

uma média diária de 79 milhões 

de patacas em receitas brutas 

de jogo na semana de 8 a 14 de 

Agosto, assinalando uma subida 

de 120% em relação à semana 

anterior

Em Julho, os casinos de Macau 

tiveram receitas de apenas 

398 milhões de patacas. Este 

montante reflecte uma queda 

de 95% em comparação com 

Julho do ano passado. Nem 

recuando até 2003 – ano em 

que a Direcção dos Serviços 

de Estatística e Censos (DSEC) 

começou a registar as receitas 

mensais da indústria do jogo – é 

possível encontrar valores tão 

baixos.

Cumulativamente, de Janeiro 

a Julho, o sector do jogo 

conseguiu apenas 26,6 mil 

milhões de patacas, o que 

revela uma descida de quase 

54%, em comparação com o 

mesmo período do ano passado. 

Entre Janeiro e Julho de 2021, 

os casinos já tinham 57,4 mil 

milhões de patacas.

A.V.
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Um conjunto de 
30 trabalhos, assinado 
por oito artistas, atará 
patente até ao próximo 
sábado na galeria da 
instituição. Seis dos artistas 
representados neste projecto 
são locais e dedicam-se 
ao género como amadores, 
aos quais se juntaram dois 
outros profissionais, um 
de Hong Kong e outro 
do Japão.

A 
Fundação Rui 
Cunha inaugurou, 
na passada terça-
-feira, dia 16 de 
Agosto, a exposi-

ção de obras dos membros da As-
sociação de Intercâmbio Cultural 
de Banda Desenhada e Animação 
de Macau (APMCACE, na sigla in-
glesa).

Um total de 30 trabalhos cria-
dos por oito artistas de banda de-
senhada, cartoons e animação é a 
proposta da APMCACE, co-orga-
nizadora do evento. Seis dos ar-
tistas representados na exposição 
são locais e dedicam-se ao género 
como amadores, aos quais se jun-
taram dois outros profissionais, 
um de Hong Kong e outro do Japão.

De Macau surgem nomes 
como Vincent Ho. O artista dedi-
ca-se há muitos anos à banda de-
senhada e está agora concentrado 
no seu primeiro trabalho pessoal, 
denominado “Cruel Angel”. Outro 

dos nomes é Wing Mo, um ilus-
trador em início de carreira que 
começou por explorar diferen-
tes técnicas de pintura e explora 
agora o universo da mixed media. 
Greymon Chan é o autor de “Bony 
Guy”, uma personagem popular e 
amplamente divulgada nas redes 
sociais, cujos subprodutos o au-
tor se encontra agora a promover. 
Z é desenhadora de manga desde 
2012 e conhecida pelo seu traba-
lho mais recente, “Inumanos”, 
embora continue a explorar novas 
técnicas e temas de pintura. Nasu 
define-se como “50% artista, 50% 
beringela” e concentra a sua arte 
em ilustrações e personagens no 
estilo kawaii. Actualmente pinta 
sobretudo com aquarela e iPad. ST 
teve grande sucesso no mercado 
infantil de banda-desenhada com 
o seu primeiro trabalho, “The Ca-
terpillar Family”, passando a pu-
blicar regularmente cartoons no 
jornal diário chinês Va Kio. O mais 

recente projecto de ilustração foi 
“Super Awakening” e hoje, além 
de continuar a explorar diferen-
tes estilos, é também professor de 
ilustração.

Por fim, os artistas de fora. 
Leung Wai Ka é cartoonista profis-
sional em Hong Kong e foi editor-
-chefe de projectos como “Eternal 
Dragon Slayer”, “The Legend of 
Black Panther”, e tantos outros. 
Depois de se tornar um criador in-
dependente, co-editou “Extinction 
Game” com Beyen Dai, produziu 
ilustrações e storyboard para a sé-
rie de TV “The Detective”, coorde-
nou a banda-desenhada de “Black 
Comics”, ilustrou o capítulo afri-
cano do “Jogo de Extinção” e está 
agora a trabalhar no novo projecto 
“One Hundred Spirits, One Kind of 
Man”.

Já Hiroshi Kanatani é um con-
sagrado cartoonista japonês, cujos 
trabalhos incluem Shonen Sunday, 
ilustrações encomendadas de God-

Banda desenhada e animação 
em exposição na Fundação Rui Cunha

zilla para a Toho Studios, contribu-
tos para o Famous Monsters of Fil-
mland e a Monster Attack Team, e 
a colaboração com Clint Eastwood 
e o espólio de Bruce Lee. A sua pai-
xão por monstros e heróis levou-o 
a desenvolver projectos em Hong 
Kong, Taiwan e nos Estados Uni-
dos da América. Hoje é membro 
da Japan Manga Association e 2019 
marcou a sua segunda aparição no 
San Diego Comic Fest.

A APMCACE surgiu em 2014 
para apoiar o desenvolvimento 
profissional da indústria, o inter-
câmbio técnico e a cooperação entre 
ilustradores locais e estrangeiros, 
com vista a assegurar mais projec-
tos de alta qualidade e em grande 
escala, bem como publicações, pa-
lestras e outras actividades.

A mostra vai estar patente 
até ao próximo sábado, dia 20 de 
Agosto, e pode ser visitada durante 
o horário de almoço.

G.L.P.

CULTURA

MUSICAL “A INESPERADA 
FAMÍLIA” SOBE AO PALCO 
DO CCM A 23 E 24 
DE SETEMBRO

O musical “A Inesperada Família” vai 

ser apresentado no Centro Cultural 

de Macau (CCM) nos dias 23 e 24 

de Setembro, anunciou ontem o 

Instituto Cultural (IC). “O espectáculo 

retrata as peripécias de um grupo 

de pessoas que, impelido por uma 

alegre energia, se muda furtivamente 

para uma grande loja de mobiliário. 

Levado pelas mesmas ilusões, 

buscando um determinado estilo de 

vida, aspirando aos mesmos sonhos 

e padrões da classe média, o bando 

torna-se mais íntimo, transformando 

o espaço público num improvável lar. 

A Inesperada Família é um divertido 

musical local concebido por um 

grupo de artistas com uma visão e 

experiências em comum”, explica o 

IC. O musical é encenado por Mabina 

Choi e pelo dramaturgo Mok Keng 

Fong. A história é contada de forma 

leve, cantada e dançada ao som de 

temas originais inspirados em clássicos 

da pop cantonense. Os temas musicais 

são arranjados pelo director musical 

de Hong Kong, Wong Yee Lai, e 

coreografados pela bailarina local 

Annette Ng. “A Inesperada Família” é 

o produto do mais recente programa 

comissionado pelo CCM, que pretende 

dar visibilidade a projectos social e 

culturalmente relevantes, tendo como 

alvo uma diversidade de públicos.
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As recomendações de...

Francisco Ricarte
Arquitecto

Lawrence Lei
Dramaturgo

Protagonizado por 
Volodymyr Zelensky, 

o actual Presidente da Ucrânia. 
As capacidades do argumentista 
são soberbas, há muitos lemas, 
e a história desenvolve-se de 
forma inesperada. Embora a série 
seja de comédia, tem um tema 
pesado, reflectindo a escuridão 
do oficialismo e como os oligarcas 
manipulam o Presidente e o 
parlamento. Um dos diálogos 
impressionantes é: ‘Quando o 
Governo fala de patriotismo, 
isso significa que alguém está 
novamente a roubar’”.

•
LIVRO: 

•
MÚSICA: 

“Culturgest, 2007” 
– Bernardo Sassetti Trio

“Servant of The People”

•
SÉRIES: 

•
SÉRIES: 

 “A questão sobre Deus 
é o não saber explicar”
de Ávaro Siza 
e José Tolentino Mendonça

Neste período em que 
se discute em Macau 
o futuro da actividade 

do jogo e seus actores essenciais, 
torna-se fascinante perceber como 
o ‘jogo’ enquanto manifestação 
de entretenimento, cultura e 
expressão artística tem moldado a 
aproximação cultural e económica 
entre o Oriente - designadamente 
a China, e Macau em particular 
- e o Ocidente. Peças artísticas 

notáveis e registos documentais 
dão-nos a conhecer o fascínio que 
o entretenimento desempenhou na 
cultura das sociedade e civilizações, 
no último milénio. Em destaque, 
estão patentes tabuleiros e peças de 
xadrez magnificamente desenhados 
e esculpidos, provenientes de toda 
a Ásia. Uma exposição temporária 
magnífica, a visitar, se possível! Caso 
contrário, recomenda-se a leitura do 
também excelente catálogo”.

Pode alguém que se afirma 
crente, dialogar com alguém 
que se afirma agnóstico? 

Tolentino entrevista Siza, autor de 
belíssimos desenhos de temática 
religiosa, expostos neste livro bilíngue, 
de cuidada edição, designadamente 
sobre a Paixão de Cristo. As perguntas 
feitas ao arquitecto permitem que 
este discorra sobre a sua abordagem 
ao espaço, em particular religioso, 
ao sublime das formas edificadas e 
à importância da luz na criação de 
espaços de contemplação e emoção. 
Um livro inteligente e relevante para 
compreender duas personalidades - o 
poeta e o artista - que nas suas áreas 
de excelência têm marcado a cultura 
portuguesa contemporânea”.

Sassetti (piano) ‘sente-se 
como peixe na melhor das 
águas’ ao tocar com Carlos 

Barreto (contrabaixo) e Alexandre 

“Better Call Saul”

As férias, entre esplanadas 
e peixes grelhados 
retemperadores, são um tempo 

de eleição para a leitura e observação. 
São também uma excelente oportunidade 

“Life After Death 
with Tyler Henry”

Tyler Henry afirma 
ser capaz de falar com 
os mortos, exibindo alegria 

através de leituras espirituais. 
A série fala dos seus casos, o que 
deixa o público curioso”

“Jogos Cruzados” 
– Museu Nacional 
de Arte Antiga (Lisboa)

para (re)visitar uma série inteligente e 
mordaz como poucas que aparecem pelos 
‘éteres’ da TV. A saga já se prolonga por 
seis temporadas, adivinhando-se o fim 
para breve. Contudo, não tem perdido o 
seu objectivo e propósito iniciais: retratar 
as contradições e insuficiências de uma 
sociedade americana do Sudoeste, 
pluralizada e profundamente estratificada, 
através de duas personagens principais 
que se imaginam pequenos heróis nas 
suas causas específicas: um advogado e 
um ex-polícia, que se vêem confrontados 
com outras personagens e situações por 
vezes implacáveis e niveladoras, mas 
por baixo. A inteligência da realização, 
argumento e visão mordaz desta série 
também nos refresca e retempera nesta 
‘silly season’!... “

Frazão (bateria), dando-nos a conhecer 
composições suas de inexcedível beleza 
e criatividade. Se é jazz, não sabe 
ele, mas sabemos nós a maravilha 
que é escutá-los e sermos levados 
pelos ritmos e melodias de inexcedível 
encanto. Bernardo: partiste muito 
cedo, fazes cá muita falta!... “

EXPOSIÇÃO: 
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PUB

Fábricas no sudeste da China suspendem 
produção devido à escassez de energia

A escassez de energia 
no sudoeste da China, 
provocada por uma 
seca prolongada 
numa região 
altamente dependente 
da produção 
hidroeléctrica, 
está a obrigar ao 
encerramento 
temporário de 
fábricas, informou 
ontem a imprensa 
local.

A 
escassez de 
energia surge 
num período 
em que a eco-
nomia chine-

sa sofre um abrandamento 
acentuado, devido às medi-
das de prevenção contra a 
covid-19 e a uma crise de li-
quidez no sector imobiliário.

Empresas na província 
de Sichuan, incluindo fa-
bricantes de painéis solares 
e cimento, tiveram que fe-
char ou reduzir a produção, 
depois de receberem ordens 
para racionar energia, du-
rante um período de cinco 
dias, de acordo com infor-
mações difundidas pela im-
prensa local.

Isto ocorreu depois de os 
níveis de água nos reserva-

tórios terem caído e o con-
sumo de energia ter dispa-
rado, face ao maior uso de ar 
condicionado, devido a uma 
onda de calor extremo. “Dei-
xem a energia para o povo”, 
lê-se numa ordem emitida 
pelo governo da província, 
na terça-feira.

Estas paralisações au-
mentam os desafios para o 
Partido Comunista, numa 
altura em que Xi Jinping, o 
líder mais forte da China nas 
últimas décadas, prepara-se 
para tentar romper com a 
tradição e obter um tercei-
ro mandato de cinco anos, 
durante o 20º Congresso do 
Partido, que se realiza no ou-
tono.

O aumento da produ-
ção fabril e das vendas do 
retalho abrandou em julho, 
atrasando a recuperação 
económica da China, depois 
de Xangai e outros centros 
industriais importantes 
do país terem sofrido blo-
queios, totais ou parciais, no 
segundo trimestre do ano, 
visando travar surtos do 
novo coronavírus.

A economia chinesa 
atingiu um crescimento ho-
mólogo de 2,5%, no primeiro 
semestre de 2022, menos de 
metade da meta de 5,5%, de-
lineada pelo Governo chinês.

Áreas no centro e norte 

da China ordenaram medidas 
de emergência para garantir 
o abastecimento de água po-
tável, depois de as chuvas de 
verão terem atingido apenas 
metade dos níveis registados 
nos anos anteriores. Os ór-
gãos oficiais informaram que 
camiões dos bombeiros estão 
a entregar água para beber e 
irrigar as plantações nas al-
deias periféricas da cidade da 
Chongqing.

Centenas de milhares 
de hectares de plantações 
no centro e norte da China 
murcharam devido à falta de 
água e às altas temperaturas, 
segundo as autoridades. Al-
gumas áreas relataram que 
o rendimento das colheitas 
este verão foi um fracasso.

A agência meteorológica 
da China alertou que as tem-
peraturas em algumas áreas 
podem chegar aos 40 graus 
Celsius este Verão. Em Si-
chuan, que tem 94 milhões 
de habitantes, os níveis de 
água nos reservatórios hi-
vdroelétricos caíram para 
metade, este mês, de acordo 
com o Departamento Pro-
vincial de Economia e Tec-
nologia de Informação.

Fabricantes de equipa-
mentos de energia solar em 
Sichuan, incluindo a Ton-
gwei Solar Co. Ltd. e a GCL-
-Poly Energy Holdings Ltd., 
informaram que receberam 
avisos para racionar energia. 
A Tongwei disse que o “corte 
de energia e a suspensão da 
produção não tiveram muito 
impacto”, segundo a agência 
de notícias de negócios East 
Money.

A China enfrentou ten-
sões semelhantes, no ano 
passado, quando a província 
de Guangdong, no sudeste, 
um dos centros industriais 
mais importantes do mundo, 
ordenou o encerramento de 
fábricas, após reservatórios 
hidroelétricos terem atin-
gido níveis mínimos, face à 
escassez de chuva.

O governo destinou 280 
milhões de yuans para o alí-
vio da seca nas províncias de 
Hebei e Shanxi e na região da 
Mongólia Interior, no norte, 
e na província de Liaoning, 
no nordeste, segundo a Xi-
nhua. “Alguns rios pequenos 
e médios estão tão secos que 
pararam de fluir”, apontou a 
agência.

As autoridades alerta-
ram na terça-feira que algu-
mas partes do país enfren-
tam possíveis inundações 
devido às fortes chuvas pre-
vistas em áreas do noroeste 
da Mongólia Interior. Lusa

ARRANCARAM 
AS OBRAS 
DE COLOCAÇÃO 
DA LINHA 
FÉRREA DE ALTA 
VELOCIDADE 
GUIYANG-
-NANNING

Arrancou na terça-feira o 

processo de colocação da 

linha férrea na ponte sobre 

o rio Longjiang em Hechi, 

Região Autónoma da Etnia 

Zhuang de Guangxi, su-

doeste da China, referiram 

as autoridades chinesas, 

citadas pelo Diário do Povo 

Online. De acordo com o 

projecto, a obra faz uma 

parte da ferrovia de alta ve-

locidade Guiyang-Nanning, 

com uma velocidade projec-

tada de 350 km/h. 
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Embaixada chinesa preocupada 
com segurança durante a campanha

ANGOLA

A embaixada da China em 

Luanda aconselhou os chineses 

residentes em Angola a reduzi-

rem “as atividades no exterior” 

devido à “crescente instabilidade 

e incerteza da situação de segu-

rança” causada pela campanha 

para as eleições gerais.

Num comunicado publicado na 

rede social chinesa WeChat, a 

embaixada alertou as empresas 

e cidadãos chineses para “presta-

rem muita atenção à situação de 

segurança local antes e depois 

das eleições, além de reforçarem 

a proteção e a vigilância”.

O comunicado divulgado na 

terça-feira sugeriu ainda aos 

chineses residentes em Angola 

que “evitem deslocar-se a locais 

sensíveis ou com muita gente”, 

assim como realizar todo o tipo 

de eventos ou participar em 

ações eleitorais.

Na segunda-feira, também uma 

associação de empresários do 

nordeste da China radicados em 

Angola tinha demonstrado preo-

cupação com a segurança públi-

ca durante a campanha eleitoral, 

segundo o Hua Qiao Zai Xian, 

um portal noticioso de língua 

chinesa. Poucas horas depois, 

o WeChat censurou a notícia, 

explicando que, “após queixas de 

utilizadores”, concluiu que “este 

conteúdo é suspeito de violar 

leis, regulamentos e políticas 

relevantes”.

Na semana passada, cidadãos de 

Luanda disseram à Lusa temer 
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

EDITAL
Edital n.º : 46/E-BC/2022
Processo n.º : 385/BC/2021/F
Assunto : Demolição de obras não autorizadas pela infracção às disposições do Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI)
Local : Rua Nova à Guia n.º 163, Edf. “CHUN TAI”, escada comum e partes do terraço sobrejacente às fracções 4.º andar E (CRP: E4) e 4.º andar F 

(CRP: F4), Macau.
Mak Tat Io, Subdirector da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), no uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 05/DIR/2022, 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) n.º 15, II Série, de 13 de Abril de 2022, faz saber que ficam notificados os 
donos das obras ou seus mandatários, bem como os utentes dos locais acima indicados, cujas identidades se desconhecem, do seguinte:
1. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-se que nos locais acima indicados realizaram-se as seguintes obras não autorizadas: 

Obra Infracção ao RSCI e motivo da demolição

1.1 Instalação de gradeamento metálico na parte do terraço sobrejacente à 
fracção 4.º andar E (CRP: E4). Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do caminho de evacuação.

1.2
Construção de um compartimento com cobertura metálica, gradeamento 
metálico e chapas metálicas na parte do terraço sobrejacente à fracção 
4.º andar F (CRP: F4).

Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do caminho de evacuação.

1.3 Instalação de um portão metálico e gradeamento metálico na escada 
comum entre os 3.º e 4.º andares. Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do caminho de evacuação.

2.  De acordo com o n.º 1 do artigo 95.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M de 9 de Junho, foi realizada no seguimento da notificação por edital 
publicado nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de 28 de Dezembro de 2021, a audiência escrita dos interessados, mas não foram carreados 
para o procedimento elementos ou argumentos de facto e de direito que pudessem conduzir à alteração do sentido da decisão de ordenar a demolição das 
obras não autorizadas acima indicadas.

3. Sendo as escadas comuns e terraço do edifício considerados caminhos de evacuação, devem os mesmos conservar-se permanentemente desobstruídos e 
desimpedidos, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do RSCI. Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do RSCI e no uso das competências del-
egadas pela alínea 4) do n.º 1 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 de Abril de 2022, e por despacho 
do signatário de 8 de Agosto  de 2022 exarado sobre a informação n.º2946/05318/DUR/2022, ordena aos interessados que procedam, por sua iniciativa, no 
prazo de 8 dias contados a partir da data da publicação do presente edital, à respectiva demolição e à reposição dos locais afectados, assim como à remoção 
de todos os materiais e equipamentos neles existentes e à sua desocupação, devendo, para o efeito e com antecedência, apresentar nesta DSSCU o pedido de 
demolição das obras ilegais, cujos trabalhos só podem ser realizados depois da sua aprovação. A conclusão dos referidos trabalhos deverá ser comunicada 
à DSSCU para efeitos de vistoria.

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

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

6. Nos termos do n.º 1 do artigo 97.º do RSCI e do n.º 16 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 de Abril 
de 2022, da decisão referida no ponto 3 do presente edital cabe recurso hierárquico necessário para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas, a 
interpor no prazo de 8 (oito) dias contados a partir da data da publicação do presente edital.
RAEM, 8  de Agosto de 2022

Pelo Director dos Serviços
O Subdirector

Mak Tat Io

os “focos de intolerância” que se 

notam no “ambiente de festa” 

da campanha eleitoral na capital 

angolana. “Tem um fundo his-

tórico de situações que o país já 

viveu e não é bom neste ano, 

nessa quinta festa democrática 

do país”, disse Euclides José 

Monteiro.

O professor de 32 anos referia-

-se à longa guerra civil, de quase 

30 anos, entre a União Nacional 

para a Independência Total de 

Angola (UNITA), atualmente o 

maior partido na oposição, e o 

MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola), partido 

que governa Angola desde a 

independência em 1975. Na 

terça-feira, o diretor-geral da 

campanha eleitoral da UNITA, 

Lukamba Paulo “Gato”, recusou 

qualquer possibilidade do regres-

so à guerra no país.

Angola realiza no dia 24 as suas 

quintas eleições gerais da sua 

história, sempre ganhas pelo 

MPLA.

A UNITA aposta na alternância 

apresentando uma lista em que 

integra elementos da sociedade 

civil e de outras forças políticas, 

incluindo ex-militantes do MPLA, 

no que tem designado como 

Frente Patriótica Unida.

Sistema de trabalho em Xinjiang 
pode “equivaler à escravatura”, diz ONU

As minorias étnicas 
na região de 
Xinjiang estão a ser 
sujeitas a trabalhos, 
principalmente na 
agricultura e em 
unidades industriais, 
que podem “equivaler 
à escravatura”, 
segundo um relatório 
de um especialista 
independente da ONU.

N
um relatório 
publicado na 
terça-feira, o 
relator espe-
cial da ONU 

sobre formas contemporâ-
neas de escravatura declarou 
que o Estado chinês organi-
zou “dois sistemas” em que 
são utilizados trabalhos for-

çados, citando ‘think tanks’, 
relatórios de organizações 
não-governamentais (ONG) 
e depoimentos de vítimas.

O autor do relatório, To-
moya Obokata, menciona 
em primeiro lugar os “cen-
tros de educação e formação 
profissional”, nos quais as 
minorias são “detidas e sub-

metidas a colocações profis-
sionais”.

O segundo sistema re-
laciona-se com o programa 
de redução da pobreza e a 
“transferência de mão-de-
-obra local não qualificada” 
para Xinjiang ou mesmo 
para outros lugares da Chi-
na. “Esses programas po-

dem criar oportunidades de 
emprego para minorias e 
melhorar os seus rendimen-
tos”, sublinhou o relator 
especial. Mas, “a extensão 
dos poderes exercidos sobre 
os trabalhadores envolvidos 
(…) pode, em alguns casos, 
equivaler à escravatura”, 
apontou.

O documento refere-se 
a “vigilância excessiva” so-
bre colaboradores, “restri-
ções à circulação através do 
internamento”, “ameaças, 
violência física e/ou sexual 
e outros tratamentos desu-
manos e degradantes”. No 
entanto, isso “merece mais 
análise independente”, ob-
servou o relatório, que além 
de testemunhos de vítimas 
e investigações académicas 
independentes, inclui dados 
do Governo.

Os relatores especiais 
são especialistas indepen-
dentes indicados pelo Con-
selho de Direitos Humanos 
da ONU, mas que não falam 
em nome da organização.

A região de Xinjiang, no 

noroeste da China, foi palco 
de ataques mortais contra ci-
vis, que as autoridades afir-
mam terem sido cometidos 
por separatistas islâmicos 
uigures - o principal grupo 
étnico da região. O território, 
com três vezes o tamanho da 
França, passou está sob for-
tes medidas de vigilância há 
vários anos.

Várias investigações oci-
dentais acusam Pequim de ter 
colocado mais de um milhão 
de uigures e membros de ou-
tras etnias muçulmanas em 
“campos de reeducação”, de 
impor “trabalhos forçados” e 
“esterilizações forçadas”.

Os Estados Unidos e vá-
rios países declaram que está 
a ocorrer um “genocídio”, si-
tuação que Pequim nega vee-
mentemente.

Durante uma rara visita 
à China em Maio, Michelle 
Bachelet, alta comissária da 
ONU para os Direitos Hu-
manos, pediu a Pequim que 
evite medidas “arbitrárias” 
em Xinjiang, denunciando 
ainda “atos violentos de ex-
tremismo” na região. No mês 
passado, o Presidente chinês, 
Xi Jinping, visitou Xinjiang 
pela primeira vez desde 2014, 
tendo elogiado os progressos 
socioeconómicos da região. 
Lusa
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Coreia do Sul diz que não irá entrar 
pelo caminho da dissuasão nuclear

O presidente sul-coreano 
disse ontem que o seu 
Governo não tem planos 
de entrar no caminho 
da dissuasão nuclear, na 
sequência do aumento das 
capacidades das armas 
nucleares da Coreia do 
Norte, que disparou ontem 
dois mísseis de cruzeiro.

O 
presidente sul-coreano, 
Yoon Suk-yeol, pediu a 
Pyongyang que retome 
as conversações e a di-
plomacia, destinadas a 

trocar as etapas da desnuclearização 
dos norte-coreanos por benefícios 
económicos. Este pedido ocorre horas 
depois de os militares sul-coreanos 
terem detectado o disparo de dois mís-
seis pela Coreia do Norte a partir da ci-
dade costeira ocidental de Onchon, em 
território norte-coreano, em direção 
ao mar. Até ao momento, o Estado-

-Maior Conjunto da Coreia do Sul não 
divulgou mais detalhes sobre o lança-
mento destes dois mísseis.

O gabinete de Yoon disse que o 
diretor de segurança nacional sul-
-coreano, Kim Sung-han, discutiu o 
lançamento com outras autoridades 
antes de Yoon dirigir-se aos jornalis-
tas numa conferência de imprensa e 
reafirmar a prontidão militar da Co-
reia do Sul.

Yoon afirmou aos jornalistas que 
a Coreia do Sul não deseja mudanças 
políticas à força na Coreia do Norte e 

Indonésia celebra independência 
pela primeira vez na futura capital

MYANMAR: 
ENVIADA ESPECIAL 
DA ONU NOELEEN 
HEYZER VISITA PAÍS 
PELA PRIMEIRA VEZ

A enviada especial das 

Nações Unidas Noeleen 

Heyzer chegou ontem ao 

Myanmar para a sua primei-

ra missão diplomática ao 

país desde a sua nomea-

ção em 2021. A visita de 

Heyzer segue um apelo do 

Conselho de Segurança da 

ONU para o fim imediato 

de todas as formas de vio-

lência e desimpedir o aces-

so humanitário às pessoas 

afetadas pelo conflito neste 

país do sudeste asiático. A 

cadeia de televisão estatal 

birmanesa MRTV noticiou a 

chegada da enviada espe-

cial da ONU à cidade Yan-

gon e à capital, Naypyitaw, 

sem detalhar a sua agenda. 

De acordo com o porta-voz 

da ONU, Stephane Dujarric, 

Heyzer “vai concentrar-se 

em abordar a deterioração 

e as preocupações ime-

diatas, bem como outras 

áreas prioritárias do seu 

mandato”. A visita também 

acontece após as recentes 

execuções pelo Governo 

militar de quatro ativistas, 

que foram condenadas em 

todo o mundo, somando-se 

às preocupações com os 

relatos de abusos generali-

zados de direitos humanos. 

Desconhece-se ainda se 

Heyzer vai se encontrar 

com o líder do Governo mi-

litar de Myanmar, o general 

Min Aung Hlaing, ou com a 

antiga dirigente Aung San 

Suu Kyi, que está presa em 

Naypyitaw. Na segunda-fei-

ra, Aung San Suu Kyi foi 

condenada a mais seis anos 

de prisão, que se juntam 

aos 11 anos de detenção a 

que já estava sujeita. Suu 

Kyi, Nobel da Paz e líder de 

facto do Governo deposto 

em Fevereiro de 2021 pelas 

forças armadas, foi conde-

nada por quatro acusações 

de corrupção relativas à 

actividade de uma organi-

zação não-governamental. 

As autoridades acusam-na 

de provocar perdas para 

o Estado de mais de 24,2 

mil milhões de kyats (11,3 

milhões de euros) por ceder 

terrenos públicos a preços 

baixos à Fundação Daw 

Khin Kyi, que tem o nome 

da mãe de Suu Kyi. Com 

a pena anunciada, Suu Kyi 

acumula condenações no 

total de 17 anos de prisão 

e a lista poderá continuar a 

aumentar, já que há outros 

processos pendentes. As 

sentenças anteriores mo-

tivaram protestos contra a 

junta militar.

ATAQUES INCENDIÁRIOS 
E ATENTADOS À BOMBA 
EM PROVÍNCIAS 
MUÇULMANAS 
DA TAILÂNDIA

As províncias mais a sul da Tailândia, 

palco durante quase duas décadas de 

uma insurreição separatista muçulmana, 

foram atingidas por uma onda de ata-

ques incendiários e atentados à bomba, 

informaram ontem as autoridades. Pelo 

menos 17 ataques ocorreram na terça-

-feira à noite nas províncias de Pattani, 

Narathiwat e Yala, na sua maioria em 

lojas de conveniência e postos de abas-

tecimento, avançou o porta-voz militar 

Pramote Promin. Três civis ficaram feri-

dos nos ataques, que não foram reivin-

dicados. Mais de 7.300 pessoas foram 

mortas desde que a insurreição eclodiu 

em 2004 nas três províncias, as únicas 

com maiorias muçulmanas num país do-

minado pelos budistas. Também se re-

gistaram ataques na vizinha província de 

Songkhla. Os muçulmanos há muito que 

se queixam de serem tratados como 

cidadãos de segunda classe na Tailândia 

e os movimentos separatistas têm esta-

do periodicamente ativos durante déca-

das, com a repressão das autoridades a 

alimentar o descontentamento. Os ata-

ques são os mais graves desde o início 

de abril, quando o governo tailandês e o 

BRN - o Barisan Revolusi Nasional Me-

layu Patani, que se acredita ser o maior 

grupo rebelde - concordaram em pôr 

fim à violência durante o período sagra-

do muçulmano do Ramadão.

ANIVERSÁRIO

A Indonésia celebrou ontem a independên-

cia pela primeira vez na sua futura capital, 

no Bornéu, uma ilha com uma das maiores 

florestas tropicais do mundo, que irá subs-

tituir a cidade densamente povoada de 

Jacarta. Nusantara, a 2.000 quilómetros 

de Jacarta, vai tornar-se a nova capital 

política do arquipélago do Sudeste Asiático 

e do quarto país do mundo em termos de 

população, com mais de 270 milhões de 

pessoas. O projecto, anunciado pelo Presi-

dente Joko Widodo em 2019, foi criticado 

por ambientalistas, que receiam que pode-

rá acelerar a destruição da floresta tropical.

O Governo prepara-se para redobrar os 

seus esforços em projetos de infraestru-

turas de modo a poder inaugurar a nova 

capital quando Widodo deixar o cargo, 

em 2024. A nova capital ocupará mais de 

56.000 hectares na província de Kaliman-

tan Oriental, na ilha de Bornéu, partilhada 

pela Indonésia, Malásia e Brunei. No to-

tal, foram reservados mais de 256.000 

hectares para a expansão do projecto. 

“A dinâmica da independência deve ser 

uma [fonte de] motivação no processo de 

transferência e desenvolvimento da nova 

capital da Indonésia”, disse o presidente 

da Autoridade da Nova Capital, Bambang 

Susantono, citado pela agência indonésia 

Antara.

Após o hastear da bandeira nacional em 

honra da independência, os trabalhadores 

no local proclamaram conjuntamente que 

estavam “prontos para desenvolver Nusan-

tara”, noticiou a agência francesa AFP.

A Indonésia proclamou a independência 

dos Países Baixos em 17 de Agosto de 

1945, que só foi reconhecida pela potência 

colonial quatro anos mais tarde, na confe-

rência de Haia.

apelou ao retorno das negociações para 
a construção de uma paz sustentável.

Estas declarações acontecem dias 
depois do líder sul-coreano ter pro-
posto um pacote de assistência econó-
mica “audacioso” à Coreia do Norte se 
o país abandonasse o seu programa de 
armas nucleares. O primeiro-ministro 
sul-coreano evitou fazer duras críticas 
aos norte-coreanos, mesmo depois de 
estes terem ameaçado com uma re-
taliação “mortal” devido ao surto de 
covid-19 no seu país, o qual atribuem 
à Coreia do Sul.

A proposta de Yoon é, nomeada-
mente, uma ajuda em larga escala em 
alimentos, em medicamentos e saúde 
e na modernização do campo da ener-
gia e infraestruturas portuárias, asse-
melhando-se a ofertas sul-coreanas 
anteriores que foram rejeitadas pela 
Coreia do Norte, que está a acelerar o 
desenvolvimento de armas nucleares e 
mísseis balísticos vistos pelo líder nor-
te-coreano, Kim Jong-un, como a sua 
principal garantia de sobrevivência.

Ainda assim, Yoon expressou es-
perança de um “diálogo significativo” 
com a Coreia do Norte sobre o seu pla-
no e enfatizou que Seul está disposta 
a fornecer recompensas económicas 
correspondentes em cada etapa de um 
processo de desnuclearização, se a Co-
reia do Norte se comprometer com um 
“roteiro” genuíno para abandonar o 
seu programa de armamentos.

A Coreia do Norte aumentou os 
seus testes de mísseis para um ritmo 
recorde em 2022, lançando mais de 30 
armas balísticas até agora, incluindo os 
seus primeiros mísseis balísticos in-
tercontinentais em quase cinco anos.
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Planeada meia-maratona para a Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau

As autoridades de 
Hong Kong estão a 
estudar a viabilidade 
de realizar uma 
meia-maratona na 
Ponte Hong Kong-
Zhuhai-Macau no 
próximo ano. A 
primeira edição da 
meia-maratona deverá 
ser exclusiva para 
corredores de Hong 
Kong, mas o plano é 
alargar o espectro dos 
participantes a Macau 
e Zhuhai nos anos 
seguintes.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

tos: “A etapa de Hong Kong 
desta maratona da Grande 
Baía deverá ser o primeiro 
evento realizado, mas te-
mos a ambição a longo pra-
zo de expandir para Zhuhai 
e Macau no futuro”. “Este 
evento histórico irá promo-
ver grandemente um estilo 
de vida mais saudável e re-
vigorar a comunidade local, 
enquanto olhamos para um 
futuro pós-pandémico”, 
sublinhou Damien Green.

Assim, os responsáveis 
adiantaram que já estavam 
a ser elaborados os estudos 
sobre o planeamento, exe-
cução, viabilidade e capaci-
dade logística para a orga-
nização de uma corrida do 
género. Para já, não foram 
dados mais detalhes. 

A ponte tem um com-
primento total de 42 qui-
lómetros, estendendo-se 
de Hong Kong a Macau e 
a Zhuhai, fazendo desta a 
mais longa ponte e traves-
sia em túnel marítimo do 
mundo. A Ponte do Delta foi 
inaugurada em 2018.

Este ano, a Maratona de 
Hong Kong ainda não está 
confirmada, ainda que a or-
ganização tenha apontado 
a sua realização para 20 de 
Novembro. A Maratona de 
Hong Kong realizou-se no 
ano passado em Outubro, 
depois de dois anos segui-
dos sem se realizar devido à 
pandemia.

Advertisement

ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/014/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 5 de Agosto de 2022, encontra-se aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
manutenção de equipamentos de informática para a Universidade de Macau, durante um período 
de 24 meses, compreendido entre 1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, sendo os 
respectivos serviços divididos em 13 componentes.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço de cem patacas (MOP100,00) por 
exemplar, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 17 de Agosto de 2022, nos 
dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na Secção de Aprovisionamento, 
sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada gratuitamente através da página 
electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A sessão de 
esclarecimento decorrerá às 15h00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, na Sala 4009, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Entre o dia 17 de Agosto de 2022 e a data limite para a entrega das propostas, os  
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de Macau  
(https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais 
e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 14 de Setembro de 2022. Os 
concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos à 
Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma caução provisória no valor 
de duzentas e oitenta mil patacas (MOP280.000,00), feita em numerário, ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 15 de Setembro de 2022, na 
Sala 5001, 5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2022
A Vice-Reitora, Xu Jian

Advertisement

ANÚNCIO
(Concurso Público n.º PT/013/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade de Macau, conforme aviso da 
Universidade de Macau publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o Despacho da Exmª. Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 5 de Agosto de 2022, encontra-se aberto o concurso público para a renovação e actualização 
de licenças de software e do respectivo apoio para a Universidade de Macau. Os respectivos 
elementos são agrupados em oito componentes, sendo o período de subscrição compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024.

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao preço de cem patacas (MOP100,00) por 
exemplar, encontra-se à disposição dos interessados, a partir do dia 17 de Agosto de 2022, nos 
dias úteis, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h30 às 17h30 horas, na Secção de Aprovisionamento, 
sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida 
da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser descarregada gratuitamente através da página 
electrónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste concurso, cada concorrente poderá 
destacar um elemento, no máximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A sessão de 
esclarecimento decorrerá às 10h30 horas do dia 19 de Agosto de 2022, na Sala 4009, 4.º andar 
do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Entre o dia 17 de Agosto de 2022 e a data limite para a entrega das propostas, os  
concorrentes têm a responsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na 
Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar a página electrónica da Universidade de Macau  
(https://www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais 
e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17h30 horas do dia 15 de Setembro de 2022. Os 
concorrentes ou os seus representantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e prestar uma caução provisória no 
valor de cento e oitenta e oito mil patacas (MOP188.000,00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10h00 horas do dia 16 de Setembro de 2022, na 
Sala 5001, 5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.
Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2022
A Vice-Reitora, Xu Jian

E
stá prevista a 
o r g a n i z a ç ã o 
de uma meia-
-maratona para 
a Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau em 
2023. As autoridades de 
Hong Kong estão a estudar 
a viabilidade da realização 
desta corrida que, na pri-
meira edição, será em ex-
clusivo para corredores da 
região vizinha. Nos anos 
seguintes, o plano é alargar 
a corrida a Macau e Zhuhai.

Segundo uma notícia de 
ontem do jornal South China 
Morning Post, os responsá-
veis da área do atletismo da 
região vizinha estão a pon-
derar a possibilidade, sendo 
que será necessário que as 
autoridades de saúde dêem 
luz verde à corrida devido às 
restrições de prevenção da 
epidemia.

A primeira edição da 
meia-maratona terá lugar 
em Hong Kong, com “am-
bição a longo prazo de ex-
pansão para Zhuhai e Macau 
no futuro”, indicou a Hong 
Kong Association of Athle-
tics Affiliates (HKAAA) e 
marca parceira Manulife. “É 
com grande prazer que nos 
associamos à Manulife Hong 
Kong para realizar esta pri-
meira meia maratona na 

ponte HK-Zhuhai-Macau”, 
disse Kwan Kee, presidente 
da associação.

“Estamos entusias-
mados por a HKAAA estar 
a tentar alcançar este novo 

e excitante destino para 
os corredores de distância. 
Formar esta parceria e levar 
avante a nossa ambição co-
mum de acolher esta corrida 
quando a RAEHK está a cele-

brar o seu 25.º aniversário é 
particularmente importan-
te», indicou a associação, 
citada pelo jornal de Hong 
Kong, durante a assinatura 
de um memorando de en-
tendimento entre as duas 
partes.

O CEO da Manulife Asia, 
Damien Green, explicou 
que a corrida seria limita-
da a Hong Kong durante o 
primeiro ano, com vista à 
expansão em futuros even-
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CARNEIRO
Carta do Dia: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade.
Amor: Seja mais afetuosa. A 
relação sairá a ganhar.
Saúde: Faça exames médicos. 
Não descure a saúde. É um bem 
precioso.
Dinheiro: Reflita bem sobre um 
possível negócio. Não dê passos 
em falso.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 39, 
36, 45

TOURO
Carta do Dia: A Roda da 
Fortuna, que significa Sorte, 
Acontecimentos Inesperados. 
Amor: Deixe o seu lado mais 
divertido vir ao de cima. Faça feliz 
quem tem ao lado.
Saúde: Vai sentir-se com um novo 
fôlego. Continue a cuidar de si.
Dinheiro: Organize as suas 
despesas e poupe para o futuro. A 
sorte espera por si.
Números da Sorte: 9, 16, 19, 24, 
38, 47

GÉMEOS
Carta do Dia: 4 de Copas, que 
significa Desgosto.
Amor: Seja mais tolerante e 
compreensiva com o seu par. 
Afaste um desgosto de amor.
Saúde: Pode sentir-se mais 
deprimida. Torne os dias mais 
alegres ouvindo música.
Dinheiro: Boa altura para repensar 
a sua vida financeira. Se anda a 
gastar de mais feche os cordões 
à bolsa. 
Números da Sorte: 3, 8, 13, 27, 
28, 46

CARANGUEJO
Carta do Dia: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. 
Amor: Poderá conhecer alguém 
especial através de um amigo. 
Não feche as portas ao amor!
Saúde: Sente que anda mais 
inchada? Passe uns dias a comer 
saladas e sopas.
Dinheiro: Modere a impulsividade 
em relação às despesas. Cuide do 
que tem.
Números da Sorte: 9, 19, 20, 25, 
36, 41

LEÃO
Carta do Dia: 5 de Paus, que 
significa Fracasso.
Amor: Evite perder tempo a 
questionar os seus sentimentos. 
Mergulhe de cabeça no amor.
Saúde: Mantenha-se bem 
hidratada.
Dinheiro: Continue a empenhar-
se nas suas funções e evite o 
fracasso. O sol há-de brilhar para 
si.
Números da Sorte: 1, 6, 19, 23, 
37, 42 

VIRGEM 
Carta do Dia: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. 
Amor: Ouça o coração e não dê 
ouvidos a terceiros. Só assim 
conhecerá a verdadeira felicidade.
Saúde: Observe a natureza e 
inspire-se nela para fazer o Bem. 
Recupere a harmonia interior.  
Dinheiro: Período equilibrado a 
nível material.
Números da Sorte: 1, 16, 23, 34, 
36, 42

BALANÇA  
Carta do Dia: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, 
Respeito.
Amor: Procure ser mais otimista 
quanto ao amor. Abra o coração a 
novas emoções.
Saúde: Durma mais horas. É 
importante que descanse e relaxe.
Deitar cedo e cedo erguer, dá 
saúde e faz crescer.
Dinheiro: Trate bem os colegas e 
conquistará o respeito de todos.
Números da Sorte: 4, 17, 21, 29, 
39, 42

ESCORPIÃO
Carta do Dia: O Carro, que 
significa Sucesso. 
Amor: Fase sentimental muito 
intensa. Controle os ciúmes e será 
mais feliz.
Saúde: Hidrate o organismo. Já 
sabe que beber 1,5 litros de água 
por dia é essencial.
Dinheiro: Fique atenta às 
oportunidades. O sucesso está à 
sua espera!
Números da Sorte: 14, 22, 25, 38, 
43, 47

SAGITÁRIO
Carta do Dia: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão. 
Amor: É provável que se 
desentenda com alguém especial. 
Assuma as suas responsabilidades. 
Não queira ficar sozinha.
Saúde: Se anda com dificuldade 
em dormir, evite ingerir cafeína 
após as 18 horas.
Dinheiro: Para melhorar a sua 
situação financeira, comece já 
a procurar um novo trabalho ou 
negócio.  
Números da Sorte: 3, 13, 17, 19, 
25, 48

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Ás de Ouros, que 
significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Controle o ciúme. 
Mantenha a harmonia na relação. 
Saúde: Se tiver problemas nos rins 
reduza o consumo de sal e beba 
muita água.
Dinheiro: Um amigo pode pedir-
lhe dinheiro. Se confia nele 
empreste. 
Números da Sorte: 3, 16, 23, 35, 
37, 46

AQUÁRIO
Carta do Dia: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Tendência para problemas 
com a pessoa amada. Seja mais 
paciente.
Saúde: Sentirá mais dificuldade 
em acordar, fruto do cansaço. 
Procure deitar-se cedo.
Dinheiro: Esteja atenta ao que faz. 
Evite cometer erros por falta de 
atenção.
Números da Sorte: 9, 19, 20, 27, 
29, 33

PEIXES
Carta do Dia: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. 
Amor: Se está só prepare-se, é 
provável que o amor invada o seu 
coração.
Saúde: Pode sentir-se mais 
vulnerável. Evite ambientes com 
ar condicionado.
Dinheiro: Possível viagem de 
negócios. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 29, 
34, 47/ h

or
ós

co
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Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu de Arte 
de Macau
Shiwan é uma região situada na cidade 
de Foshan no Sul da província de 
Guangdong. Durante o século XVI, a 
produção cerâmica foi influenciada pela 
tecnologia proveniente das províncias 
centrais da China. 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. 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. 
A exposição estará patente no Museu de 
Arte de Macau até 13 de Novembro.

27.08 | Sáb. | 11H 
Boonie Bears: Blast into the Past 
• China, 2019

26.08 | Sex. | 19h30
Josee, o Tigre e o Peixe‧Japão, 2021

28.08 | Dom. | 11h
Terra Willy
França, 2019

27.08  |  Sáb.  |  14h30 
Jackie & Oopjen
Países Baixos, 2020

25.08  |  Qui.  |  19h30
Yuli • Espanha /Cuba /Reino Unido 
/Alemanha, 2019

Centro Cultural de Macau 
Pequeno Auditório

mop60

Cinema 
InspirARTE 
em Festa

Festival 
Chong 
Chao
10 de Setembro

A arte como conceito invisível 
A exposição de Dave Shao na AFA faz parte da “Randomly Intentional” - Série de 
Exposições de Arte Conceptual e explora a ligação e racionalidade da arte como 
uma “forma material” e um “conceito invisível” através das obras experimentais 
de dois jovens artistas nascidos nos anos 90. Durante os estudos de Shao, o artista 
foi inspirado pela “Estética Relacional” e começou a criar uma série de trabalhos 
experimentais de vídeo e instalação. Esta exposição actual “Where? The City U Never 
Feel Enough” é uma série de instalações de objectos aparentemente aleatórios que 
utilizam objectos do quotidiano e paisagens como materiais criativos, desafiando os 
padrões estéticos das obras de arte tradicionais e convidando o público a participar 
numa experiência de arte conceptual que subverte a estética estabelecida. A 
exposição estará parente no Macau Art Garden até 11 de Setembro.

Um olhar 
emocional 
focado no 
existencialismo 
Depois da neblina vem o sol, e o arco-
íris vem sempre depois da tempestade. 
Este é o conceito de uma série de 
exposições lançadas pela Ark-Association 
e que giram em torno da esperança e da 
recuperação. Na situação de pandemia 
global, o que nos aconteceu? O que 
é que nos inspirou? O que é que isto 
significa para Macau e para o mundo? 
São algumas das questões que os artistas 
U Weng Kam e Cheong Un Mei procuram 
responder com os seus trabalhos e que 
podem ser vistos no segundo andar da 
10 Fantasia, na Calçada da Igreja de São 
Lázaro, até 28 de Setembro.
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/ televisão
/ cinema

/ sugestão

OCEAN’S ELEVEN – 21hHBO

TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPi Directo

17:00  Conferência de Imprensa 
Saúde (Directo)

18:10  Ouro Verde Sr.2

19:00  A Herdeira Sr.1

20:00  Telejornal

20:45  Amigos e Vizinhos

21:10  Assassinas por Encomenda Sr.2

21:50  Valor da Vida

22:30  TDM News

23:05  Liberdade Liberdade

23:55  Telejornal (Repetição)

00:40  TDM News (Repetição)

01:15  RTPi Directo

TDM Desporto

06:59  Open

07:00  Sport News

07:15  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : France vs Nigeria (Repeat)

09:15  2022 Beijing Winter Paralympic 
Games Highlight 1

10:10  Sports Weekly Highlight

10:15  GT World Challenge Europe 
2021 Highlights : Round 4 - Zandvoort

11:00  Sports Memory 4

11:10  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Canada vs Korea Republic 
(Repeat)

13:10  All England Open Badminton 
Championships 2022 : Men’s Double - 
Final

14:15  Sports Weekly Highlight

14:20  All England Open Badminton 
Championships 2022 : Men’s Single - 
Final

15:20  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Japan vs Ghana (Repeat)

17:20  Macau Sports 2022

18:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Brazil vs Costa Rica (Taped)

20:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Australia vs Spain (Taped)

20:55  Sport News

21:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Australia vs Spain (Taped)

22:00  UEFA Champions League 
2022/2023 Highlight

22:50  Sport News

23:00  UEFA Champions League 
2022/2023 : Dynamo Kyiv vs Benfica - 
Play-off 1st Leg (Repeat)

01:00  Close

TDM Entretenimento

06:29  Open

06:30  Singing China (Repeat)

07:00  Fashion Macau

07:30  It’s My Life

09:05  Goddess Taimu and White Tea 
Fairy

09:30  TDM Focus

09:31  Our Blissful Game

10:50  Our People, Our Life

11:10  AIBOU: Tokyo Detective Duo 
(Season 16)

12:00  Mr. Housework 2

13:45  The colorful life of Macau 
people

14:00  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Home For Summer (Repeat)

15:20  The Variety Gala (Repeat)

16:40  AIBOU: Tokyo Detective Duo 
(Season 16) (Repeat)

17:30  Singing China

18:00  Zombie Dumb (Season 2)

18:25  It’sMyLife(Repeat)

20:00  Young Speaker

20:50  Património Cultural Intangível 
De Macau

21:00  Home For Summer

21:50  Mr. Wu’s Tale of Collectibles

22:00  The Pride of Hunan Cuisine

22:30  Aquateam Season 1

23:00  The Quality Standards of Great 
Nations

23:50  China Revealed

00:05  Home For Summer (Repeat)

00:52  Made in Macau

01:00  Close

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

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

Vercoquin 
e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

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

UA GALAXY
CINEMA

Nope

15h; 16h15; 19h; 

19h20; 21h45

Fireheart

14h30; 16h15; 17h20

Butt Detective the 

Movie: Shiriarty

12h20; 13h50; 15h20

Mama’s Affair

15h; 19h10

Crayon Shinchan : 

the Tornado Legend 

of Ninja Mononoke

11h; 17h25

Sumikkogurashi: The 

Little Wizard in the 

Blue Moonlight

10h50

Thor: Love and 

Thunder

10h50; 12h15; 13h15; 

16h30; 19h15; 21h35; 

21h40

Bullet Train

12h35; 17h; 21h30; 

21h45

Chilli Laugh Story

19h

Minions: The Rise 

of Gru

10h30; 15h35; 17h25; 

18h

Doraemon The 

Movie: Nobita’s Little 

Star Wars 2021

16h50

DETECTIVE VS. 

SLEUTHS

11h25; 19h40

Detective Conan 

Movie: The Bride of 

Halloween

12h55

Top Gun : Maverick

20h50; 21h30

LIGHTYEAR

10h35

26.08 | Sex. | 19h30
Josee, o Tigre e o Peixe‧Japão, 2021

CINEMATECA 
PAIXÃO

The Good Boss

19h

The Northman

21h30

CINETEATRO 
MACAU

Doraemon The Movie: 

Nobita’s Little Star Wars 

2021

14h; 17h45

Minions: The Rise of Gru

16h; 19h45

Chilli Laugh Story

21h30

Nope

14h15; 19h; 21h30

Crayon Shinchan : the 

Tornado Legend of Ninja 

Mononoke

16h45

Butt Detective the 

Movie: Shiriarty

14h30; 17h45

Sumikkogurashi: The 

Little Wizard in the 

Blue Moonlight

16h30

Mama’s Affair

19h15

Thor: Love and Thunder

21h30

Thor: Love and Thunder
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Zelensky pede a ucranianos em território 
ocupado que evitem bases militares russas

O 
Presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr 
Zelensky, pediu aos 
ucranianos em ter-

ritório ocupado pelas tropas russas 
que não se aproximem das bases 
militares dos invasores, salientan-
do também a importância de fazer 
com que Moscovo se “canse” da 
guerra. “Peço a todo o nosso povo 
na Crimeia, nas outras regiões no 
sul do país, nas zonas ocupadas em 

Donbass e em Kharkiv que tenham 
muito cuidado. Por favor, não se 
aproximem das instalações milita-
res do exército russo e de todos os 
locais onde armazenam munições 
e equipamento”, disse Zelensky 
durante o habitual discurso à na-
ção noturno. O Presidente alertou 
para os novos relatos que surgem 
“todos os dias e todas as noites” 
de explosões em território ocu-
pado pela Rússia. “As razões das 

explosões em território ocupado 
podem ser diversas, muito va-
riadas” e em algumas situações 
são resultantes do “desleixo” das 
tropas, continuou Zelensky. Con-
tudo, salientou que todos preten-
dem o mesmo: destruir a logística 
dos ocupantes, as suas munições, 
o seu equipamento militar e os 
seus postos de comando, salva-
guardando as vidas do povo ucra-
niano. “E a fila sobre a ponte para 

CHINA ANUNCIA 
ENVIO DE TROPAS 
PARA EXERCÍCIOS MILITARES 
NA RÚSSIA

O Ministério da Defesa chinês anunciou 

ontem que vai enviar tropas para 

a Rússia para exercícios militares 

conjuntos com outros países, incluindo 

Índia e Bielorrússia, no final de Agosto. 

A participação da China nos exercícios 

conjuntos “não tem relação com 

a atual situação internacional e regional”, 

apontou o ministério, em comunicado. 

A mesma fonte indicou que estes 

exercícios visam aprofundar a “cooperação 

pragmática” entre os países, melhorar o 

nível de “colaboração estratégica” entre os 

participantes e fortalecer a capacidade de 

resposta a várias ameaças à segurança. 

As manobras, designadas “Vostok 2022” 

(Leste 2022) vão ser realizadas em 

território russo, entre 30 de agosto e 5 

de Setembro. Soldados do Exército de 

Libertação Popular, as Forças Armadas 

chinesas, Índia, Bielorrússia, Tajiquistão 

e Mongólia, entre outros países, vão 

participar nos exercícios, que se realizarão 

em treze locais, segundo a Rússia. Este 

anúncio ocorre dois dias após o Exército 

chinês realizar novamente manobras 

militares em torno de Taiwan. 

As manobras intensificaram-se após a 

visita à ilha da líder do Congresso dos 

Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerada 

por Pequim como farsa e traição.

sair da Crimeia em direção à Rússia 
mostra que a grande maioria dos 
cidadãos do Estado terrorista já 
compreende, ou pelo menos sente, 
que a Crimeia não é um lugar para 
eles”, afirmou o chefe ucraniano, 
referindo-se às recentes explo-
sões na península que causaram a 
partida apressada de vários russos. 
Na Crimeia, península no extre-
mo sul do território ucraniano sob 
ocupação russa desde 2014, regis-
taram-se na última semana duas 
explosões em instalações milita-
res. Uma primeira explosão, a 9 de 
Agosto, detonou munições desti-
nadas à aviação militar russa num 
depósito localizado no aeródromo 
militar de Saki – um ataque que a 
Rússia anunciou como acidental, 
apesar de ter sido atribuído pelos 
especialistas às forças ucranianas. 
Na terça-feira, um outro depósito 
de munições russo na Crimeia re-
gistou também uma explosão, que 
Moscovo admitiu ter sido um acto 
de sabotagem. Ainda na sua de-
claração, Zelensky refirmou que, 
para expulsar as tropas russas da 
Ucrânia por completo, é necessá-
rio tornar a guerra cada vez mais 
difícil para a Rússia, sendo esta a 
“principal tarefa político-militar” 
do país neste momento, segundo o 
mesmo.


