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Zhuhai impõe limites na fronteira com Macau
A partir de hoje – e durante um mês – os indivíduos que atravessam a fronteira entre Macau e Zhuhai estão limitados a apenas uma entrada e saída 
por dia em todos os postos fronteiriços. Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades informaram também que não se verificaram mais 
casos positivos no território após Zhuhai ter detectado uma infecção num trabalhador que circulava habitualmente entre o interior da China e 
Macau. Além disso, os responsáveis disseram estar cientes do tempo de espera dos residentes que chegam do estrangeiro até que entrem no hotel 
para quarentena, mas afirmaram que “esta é a melhor forma de controlar o risco de infecção”. • P. 5

TAXISTA MULTADO EM QUASE 10 MIL PATACAS 
POR DANOS EM CARREGADOR ELÉCTRICO

Um taxista, de 30 anos, foi detido após ter danificado um conector de carregador num 

lugar para carregamento de veículos eléctricos situado na Travessa da Povoação de Sam 

Ka, na Taipa, e ter fugido após o incidente. A detenção foi anunciada ontem pelo Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, que explicou que o culpado será sujeito ao pagamento de uma 

indemnização de 9.800 patacas. • P. 4

REVOGAÇÃO DO REGIME JURÍDICO 
“REFORMA” EMPRESAS DE ACTIVIDADES ‘OFFSHORE’

Um ano e meio após a revogação de todos os diplomas legais que constituem o regime 

jurídico do exercício da actividade ‘offshore’, 147 empresas que exerciam actividades 

‘offshore’ transformaram-se em empresas gerais e continuam a sua operação em Macau. 

Antes da aprovação da revogação do regime, recorde-se, existiam 370 empresas ‘offshore’ 

na RAEM. • P. 8

Governo cria comissão e gabinete para 
desenvolvimento do novo Hospital das Ilhas
Está criada a Comissão para o Desenvolvimento Estratégico do Centro Médico de Macau do Peking Union 
Medical College Hospital/Hospital de Macau, bem como o Gabinete Preparatório. Ambos os organismos do 
novo Hospital das Ilhas foram anunciados ontem, num despacho publicado em Boletim Oficial, assinado pelo 
Chefe do Executivo. A comissão vai ser presidida por um membro do interior da China, sob recomendação da 
Comissão Nacional de Saúde.  • P. 3
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Graças à Pelosi, os EUA deram um passo 
perigoso no sentido da clareza estratégica 
sobre Taiwan. A ambiguidade estratégica 
tem sido durante anos a forma de 
Washington se manter ao lado tanto de 
Pequim como de Taipé. Biden estava a 
afastar-se da política de uma só China; a 
viagem de Pelosi a Taiwan deu um passo em 
frente, dando a Pequim todas as razões para 
responder.

PETER KAMMERER
SOUTH CHINA MORNING POST

A visita de Pelosi a Taiwan marcou de facto 
um novo marco nas relações bilaterais 
entre Taiwan e os Estados Unidos, mas 
na realidade, a cooperação abrangente 
entre Taiwan e os Estados Unidos já é 
a norma. Os EUA até adaptaram o seu 
Quadro Global de Cooperação e Formação 
para permitir a Taiwan trabalhar com 
os EUA, Japão e Austrália em campos de 
estudo internacionais e intercâmbios 
com funcionários de todo o mundo, a 
fim de impedir Taiwan de participar na 
comunidade internacional. Embora Taiwan 
não possa participar no Quadro Económico 
Indo-Pacífico a curto prazo, dado que não 
envolve a abertura do mercado interno dos 
EUA, as conotações políticas prevalecem 
sobre o valor económico e comercial.

MAX LIN
INITIUM MEDIA

Ao longo da última década, Xi prosseguiu 
um esforço abrangente para expandir o 
próprio significado de “segurança nacional” 
na China, reforçando o controlo do partido 
em todas as frentes contra quaisquer 
ameaças percebidas no estrangeiro que 
possam atacar a fraqueza em casa. Reforçou, 
centralizou e deu força a um aparato de 
segurança já difundido, transformando-o 
numa fortaleza que o protege e o posiciona 
como o líder mais poderoso desde Mao Tse 
Tung e Deng Xiaoping. O Sr. Xi construiu 
o que chama um sistema “abrangente” 
concebido para um mundo que ele vê 
como determinado a frustrar a China - 
política, económica, social, militarmente e 
tecnologicamente.

CHRIS BUCKLEY E STEVEN LEE MYERS
THE NEW YORK TIMES

PONTO 
DE CITAÇÃO LUTA HISTÓRICA. Milagros Andrea Lopez, da Argentina, e Sit Chor, da Tailândia, competem durante a Rajadamnern World Series (RWS) Female Flyweight 

division, no Estádio Rajadamnern em Banguecoque, Tailândia. A divisão de peso-mosca (‘flyweight’) da RWS é a primeira vez desde que o estádio abriu 

em 1945 que as mulheres podem lutar no estádio tailandês mais antigo para a prática de Muay Thai. Oito lutadoras estão a competir no RWS, uma nova 

liga Muay Thai com regras internacionais. Após uma mudança na gestão, o estádio Rajadamnern tem agora como objectivo tornar-se mais moderno e 

internacional. DIEGO AZUBEL/EPA

“Li este livro. O livro é escrito por um jornalista e isso 
vê-se na maneira como escreve. Se alguém espera 
que o autor tenha algum insight sobre o presidente 
da Ucrânia, desiluda-se. Não há aqui literatura, nem 
abordagem psicológica ou sociológica da personagem, 
apenas política. O livro não nos dá pistas da pessoa, 
só do político.
Porém, o autor descreve os factos explicando e 
contextualizando, de maneira a podermos perceber a 
importância de certos eventos, de certas declarações 
no contexto daquele país, etc. 
Apresenta os desenvolvimentos políticos desde a 
candidatura de Zelensky à presidência, na noite 
de passagem de ano de 2018, até à data de Abril 
deste ano. Conta as peripécias da campanha eleitoral, 
quem o rodeava, o que foi dito nos jornais e o que 
se sabe sobre os primeiros tempos da presidência, 
os amigos e os opositores, bem como episódios da 
sua vida anteriores -quase todos ligados ao programa 
de TV que produzia e interpretava- que explicam em 
parte a sua ascensão ao poder. O autor não é, neste 
livro, nem a favor, nem contra Zelensky. Tenta ser 
desapaixonado.

Percebemos que todos subestimaram Zelensky, 
mesmo os que o desafiaram para que se candidatasse. 
Esperavam manobrá-lo. Os opositores, dentro e 
fora da Ucrânia, subestimaram-no porque o viram 
sempre como o ex-comediante; ninguém pensava 
que ele ganhasse as eleições. Poroshenko estava 
convencido que ia ganhar as eleições, assim que as 
pessoas vissem um debate na TV entre si mesmo e o 
politicamente impreparado ex-comediante, ignorante 
dos processos da governação do Estado. Foi o oposto 
do que esperava. 
Percebemos que as pessoas votaram nele justamente 
por ser uma pessoa fora do aparelho, do sistema 
político. O discurso dele era populista: ia acabar com 
as benesses, com a corrupção, com o amiguismo, com 
os instalados, com a guerra nos territórios ocupados... 
Na verdade, depois de eleito tentou fazer isso mesmo, 
mas começou com uma razia ao parlamento e seus 
negócios bem como a todos os seus satélites. Ou seja, 
incomodou muita gente com poder e só lhe sobraram 
os amigos pessoais, da TV e alguns opositores de 
Poroshenko para trabalhar. Gente impreparada 
como ele para governar um país, muitos dos quais 
começaram imediatamente a tentar obter benesses. O 
oligarca dono da estação onde ele trabalhava pensou 
logo que ele ia ser uma marioneta nas suas mãos. 
Todos e cada um pensaram que podiam manipular a 
sua ignorância e ingenuidade em seu favor.. 
Ele estava um bocado perdido e a situação era 
difícil. Aos poucos começou a descartar os amigos 
dos cargos porque em vez de ajudar atrapalhavam a 
governação. Fez vários erros que foram aproveitados 
pelos ressabiados. Segundo o autor, Zelensky estava 
a querer representar o papel de um líder, mas sem 
conseguir sê-lo. No entanto, percebemos que era 
bem intencionado e queria mesmo mudar o status 
quo do país e modernizá-lo, só que não sabia como, 
não tinha pessoas competentes de confiança à sua 
volta e a situação era muito complicada, com Putin 

a destabilizar.
Em Dezembro de 2019, na reunião do Grupo da 
Normandia (é um grupo diplomático criado em junho 
de 2014, com o objetivo de encontrar resolução 
pacífica para o conflito que se seguiu à agressão militar 
da Rússia na Crimeia. Fazem parte dele: a Rússia e a 
Ucrânia como as nações em confronto e a Alemanha 
e a França como mediadores), realizada em França, 
na primeira vez que Zelensky teve oportunidade de 
falar directamente com Putin, como há muito queria, 
temos um vislumbre da sua potencialidade de líder. 
[...]
Fica-se a pensar, depois de ler o livro: quantos políticos 
bem intencionados que querem mudar o sistema, 
“livrá-lo de pragas” como diz Zelensky na campanha 
eleitoral, estão [sempre] votados ao desastre porque 
o sistema, com excepção de poucas democracias 
muito adultas (mas mesmo assim vulneráveis, como 
se vê pelos EUA) não deixa. Mina todo o trabalho que 
tentam fazer e aproveita-se da inexperiência desses 
outsiders um pouco ingénuos para os destruir. Na 
Ucrânia isso não aconteceu porque Putin interveio 
com uma invasão tão terrorista e brutal que levou 
a que todos se unissem contra ele em volta do seu 
presidente, que teve a oportunidade de fazer vir ao de 
cima as suas qualidades de liderança. 
Nas democracias não há milagres. Há leis que 
responsabilizam os desonestos, os oportunistas, os 
lobistas saqueadores e que incentivam à participação 
política dos cidadãos ou... há o desastre. Infelizmente 
o nosso país está muito longe de ter honestidade na 
política, legislação de responsabilização e incentivo à 
participação dos cidadãos que trata como menores 
mentais. Por isso estamos a resvalar nos índices da 
democracia.”

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

ESCRITO 
NA REDE
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HO IAT SENG VAI HOJE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

O Chefe do Executivo vai estar presente na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) de hoje, a partir das 15h. Ho Iat Seng vai responder a perguntas dos deputados sobre 
temas no âmbito da acção governativa e assuntos ligados à vida da população, “com o objectivo de aprofundar a comunicação e intercâmbio com os deputados e de dar a conhe-
cer melhor, ao público, o trabalho do Governo”, lê-se numa nota de imprensa do Governo. A reunião será transmitida pela TDM (televisão e rádio). Além disso, o público poderá 
também ver a sessão através do portal do Governo, do site da AL e do canal de Youtube e página de Facebook do Gabinete de Comunicação Social.

Perito do interior da China vai presidir comissão 
para o desenvolvimento do Hospital das Ilhas
O Governo criou ontem a comissão para o desenvolvimento estratégico do novo Hospital das Ilhas, que deverá ser 
inaugurado no próximo ano. No despacho publicado em Boletim Oficial, lê-se que o organismo vai ser presidido por um 
membro do interior da China, sob recomendação da Comissão Nacional de Saúde. Num outro despacho, o Executivo também 
criou o gabinete preparatório do novo hospital.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM

E
stá criada a Co-
missão para o 
Desenvolvimen-
to Estratégico do 

Centro Médico de Macau 
do Peking Union Medical 
College Hospital/Hospi-
tal de Macau, bem como o 
Gabinete Preparatório. Os 
dois organismos do novo 
Hospital das Ilhas foram 
anunciados ontem, num 
despacho publicado em 
Boletim Oficial, assinado 
pelo Chefe do Executivo.
Quanto à Comissão para o 
Desenvolvimento Estra-
tégico do novo hospital, o 
Executivo diz que estará 
sob a alçada da secretária 
para os Assuntos Sociais 
e Cultura e terá como ob-
jectivo apoiar o Governo da 
RAEM “na promoção eficaz 
dos trabalhos preparató-
rios” do futuro hospital.
O despacho explica que 
este órgão  será constituí-
do por oito membros, entre 
os quais quatro do interior 
da China, sob recomenda-
ção da Comissão Nacional 
de Saúde, “nomeadamente 
peritos ou profissionais da 
área de gestão hospitalar”. 
Um destes peritos reco-
mendados pelas autorida-
des de saúde do interior da 
China irá presidir esta co-
missão.
Por outro lado, também fa-
rão parte da comissão um 
representante do Gabinete 
da Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura; um 
representante dos Serviços 
de Saúde; um representante 
da Direcção dos Serviços de 
Finanças; e um profissional 
com experiência na gestão 
hospitalar na RAEM.

Os membros da comissão 
serão nomeados por des-
pacho do Chefe do Execu-
tivo a publicar posterior-
mente em Boletim Oficial. 
A duração do seu mandato 
também será depois publi-
cada pelo Governo. 
Segundo o despacho de on-
tem, esta comissão dispõe 
de uma Unidade de Liga-
ção, “destinada a apoiar 
a comunicação externa, 
a cooperação e o inter-
câmbio, designadamente 
o contacto e a articulação 
técnica com entidades ou 
instituições públicas do 
interior da China”. Esta 
Unidade de Ligação dispõe 
de um coordenador, sen-
do o coordenador e outros 
membros da Unidade de 

Ligação nomeados pela 
secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, sob 
proposta do presidente da 
comissão.
Num outro despacho pu-
blicado ontem em Boletim 
Oficial, o Governo tam-
bém anunciou a criação do 
Gabinete Preparatório do 
Centro Médico de Macau 
do Peking Union Medical 
College Hospital/Hospital 
de Macau, que tem por ob-
jectivo coordenar os traba-
lhos preparatórios do novo 
hospital.
Entre as competências do 
gabinete estão: Apoiar na 
elaboração da estrutura 
organizacional do Novo 
Hospital; Apoiar na ela-
boração do mecanismo de 

gestão e de funcionamen-
to; Apoiar na elaboração 
do regime de pessoal, do 
planeamento de recursos 
humanos e do programa 
de formação do pessoal 
do Novo Hospital; Apoiar 
na elaboração do plano de 
utilização faseado do Novo 
Hospital; Organizar for-
mação para o pessoal ne-
cessário; Acompanhar os 
trabalhos no âmbito das 
obras, das aquisições de 
equipamento, serviços e 
medicamentos; Promover 
os trabalhos legislativos 
específicos necessários ao 
funcionamento do Novo 
Hospital; E exercer as de-
mais competências que lhe 
sejam cometidas por lei.
Este gabinete é orienta-

do por um coordenador, 
coadjuvado por um coor-
denador-adjunto, nomea-
dos por despacho da se-
cretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura. Segundo 
o despacho, “o gabinete é 
integrado pelos trabalha-
dores que se revelem ne-
cessários ao seu funciona-
mento, os quais podem ser 
destacados ou requisitados 
aos serviços a que estejam 
vinculados”.
O gabinete submete anual-
mente à secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura 
uma proposta de orçamen-
to adequada à prossecução 
das suas actividades, para 
que a mesma possa ser 
considerada no Orçamento 
da RAEM.

Em Outubro do ano pas-
sado, recorde-se, o grupo 
de trabalho para a insta-
lação do futuro Comple-
xo de Cuidados de Saúde 
das Ilhas, situado no Co-
tai, anunciou que o Peking 
Union Medical College 
Hospital vai gerir o novo 
hospital, de forma não lu-
crativa, juntamente com 
os Serviços de Saúde, que 
terão de suportar com 
as despesas do pessoal. 
O Peking Union Medical 
College Hospital foi, tam-
bém ele, recomendado pela 
Comissão Nacional de Saú-
de para se juntar às auto-
ridades locais na gestão do 
novo Hospital das Ilhas, 
que deverá ser inaugurado, 
por fases, em 2023.
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Taxista detido por fuga após danificar 
carregador para veículos eléctricos
O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um taxista por ter fugido após ter danificado a ficha 
de um carregador público para veículos eléctricos, avaliado em 9.800 patacas. O suspeito admitiu que não 
tinha posto o aparelho no local apropriado depois do uso e depois abalroou a ficha do carregador, acabando 
por sair do local sem avisar a CEM. Num outro caso detalhado ontem pelas autoridades policiais, uma 
residente terá perdido 300 mil patacas numa plataforma de investimento em ouro. A mulher queixou-se de 
que a culpa foi do namorado que conheceu na internet. 

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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IDOSA MORRE AO CAIR DE PRÉDIO EM SÃO LÁZARO 

Uma mulher de 70 anos, residente de Macau, morreu, na madrugada 
de ontem, após uma queda do Edifício Comandante Revés junto à Rua 
de Afonso de Albuquerque. Segundo as autoridades policiais, pelas 5h 
da madrugada de ontem, a falecida foi encontrada inconsciente pelo 
porteiro do edifício no parque de estacionamento situado no segundo 
andar do prédio. A falecida morava com a família num apartamento 
do prédio. No seu corpo não foram encontradas feridas ou sinais que 
sugerissem um eventual crime, segundo das autoridades. A Polícia 
Judiciária abriu uma investigação preliminar e o corpo foi submetido 
a exames efectuados pelo médico forense para determinar a causa 
de morte.

U
m taxista de 30 
anos foi deti-
do na semana 
passada na se-

quência de ter danificado 
um conector de carregador 
num lugar para carrega-
mento de veículos eléc-
tricos, situado na Travessa 
da Povoação de Sam Ka, 
na Taipa, e ter fugido após 
o incidente. A detenção 
foi anunciada ontem pelo 
Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública (CPSP), que 
explicou que o culpado 
será sujeito ao pagamento 
de uma indemnização de 
9.800 patacas. O caso foi 
detalhado ontem na con-
ferência de imprensa das 
autoridades policiais. 
A situação foi denunciada 
pela Companhia de Elec-
tricidade de Macau (CEM) 
no dia 20 do mês passado, 
originando uma investi-
gação policial. Ao recorrer 
à videovigilância, o CPSP 
descobriu que o respectivo 
lugar para carregamento 
tinha servido um táxi por 
duas vezes com um inter-
valo de duas horas, dois 
dias antes da denúncia da 
situação. E, durante esse 
período, o posto de carre-
gamento não foi utilizado 
noutras viaturas, segundo 
as autoridades.
De acordo com o porta-voz 
do CPSP, a videovigilância 
mostrou ainda que, na se-
gunda utilização do lugar 
para carregamento, o ta-
xista tinha saído do veí-

PUB

culo e verificado os apa-
relhos de carregamento, 
mas acabou por se afastar 
do local.
Durante a investigação, ao 
CPSP, o residente admi-
tiu ter causado o dano do 
conector de carregador, 
confessando que não tinha 
colocado a ficha no local 
apropriado após a pri-
meira utilização e, quando 
voltou a estacionar o táxi 
no mesmo lugar, tinha 

abalroado sem querer o 
cabo e a ficha do carrega-
dor que estavam no chão.
O indivíduo revelou às au-
toridades ainda que tinha 
saído do local logo após 
constatar que os aparelhos 
tinham sido danificados, 
sem avisar a CEM sobre o 
incidente.
A CEM declarou um pre-
juízo de 9.800 patacas de-
vido ao dano da ficha. O 
suspeito foi encaminhado 

para o Ministério Público, 
podendo enfrentar acu-
sações de crime de fuga à 
responsabilidade, prevista 
na Lei do Trânsito Rodo-
viário.
Num outro caso detalhado 
na conferência de impren-
sa de ontem das autorida-
des policiais, uma mulher 
apresentou uma queixa 
junto da Polícia Judiciá-
ria (PJ) por ter caído num 
esquema de investimento 

MORREU ANTÓNIO ESTÁCIO

Morreu António Estácio, antigo vice-presidente da Câmara 
Municipal das Ilhas e que chegou a ser chefe dos Serviços 
Florestais e Agrícolas de Macau. Segundo a TDM Rádio Ma-
cau, António Estácio morreu no domingo, em Portugal, aos 
75 anos. O engenheiro agrário viveu em Macau entre 1972 
e 1998 e destacou-se pelo trabalho desenvolvido nas áreas 
dos jardins e parques do território. António Estácio publicou 
vários livros ligados aos temas, entre os quais, Flora da Ilha 
da Taipa, Monografia e Carta Temática de Macau, Flora da 
Ilha de Coloane, Dinâmica de Zonas Verdes da cidade de 
Macau, Jardins e Parques de Macau.

Advertisement

Arland de Castro Cota Cruz

Missa de Falecimento de 12 anos 

Igreja de Sé
09.08.2022 – 17.45

Pai, sempre serei motivo de orgulho para ti 

online, após ter conheci-
do um homem na internet 
e ficado apaixonado pelo 
mesmo. A residente de 30 
anos terá perdido 300 mil 
patacas na suposta burla.
Segundo as informações 
adiantadas na conferên-
cia de imprensa de on-
tem, o esquema em causa 
está relacionado com uma 
plataforma online de in-
vestimento no mercado 
internacional de ouro. Se-
gundo o relato, a residente 
começou a investir nesta 
plataforma depois de lhe 
ter sido apresentada pelo 
namorado, que a mulher 
conheceu nas redes sociais 
no início de Junho.
A jovem efectuou, durante 
dois meses, cinco trans-
ferências bancárias para 
cinco contas diferentes 
indicadas pelo namorado, 
no sentido de realizar o 
carregamento de 300 mil 
patacas na conta. Segun-
do a PJ, a residente tentou 
posteriormente levantar 
o dinheiro da conta, com 
sucesso, pelo que voltou a 
depositar o mesmo mon-
tante na plataforma. 
Todavia, na segunda ten-
tativa de levantamento 
de dinheiro, o pessoal de 
atendimento ao cliente do 
site exigiu-lhe mais um 
carregamento para pos-
sibilitar a devolução do 
montante e, como o na-
morado deixou de estar 
contactável, a mulher de-
cidiu pedir ajuda à polícia.
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Passagem fronteiriça 
entre Macau e Zhuhai limitada
As autoridades de Zhuhai impuseram limitações na passagem fronteiriça com Macau. A partir 
de hoje, cada pessoa só poderá sair e entrar uma vez por dia. A medida vale para todos os postos 
fronteiriços. As autoridades de saúde indicaram ontem que não se verificaram mais casos 
positivos no território após Zhuhai ter detectado uma infecção num trabalhador que circulava 
habitualmente entre o interior da China e Macau.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM
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A 
partir de hoje – e duran-
te um mês – a passagem 
fronteiriça entre Zhuhai 
e Macau está limitada. 

Por decisão da cidade do interior 
da China, os indivíduos que atra-
vessem a fronteira entre Macau e 
Zhuhai estão limitados a apenas 
uma entrada e saída por dia em to-
dos os postos fronteiriços.
Os condutores de veículos de mer-
cadorias, os alunos transfrontei-
riços e pais acompanhantes, fun-
cionários públicos dos serviços de 
emergência, o pessoal dos serviços 
de urgência médica e o pessoal 
de centros funerários responsá-
veis pela transladação e recepção 
de restos mortais estão excluídos 
desta regra. Estas pessoas isentas 
da norma terão de fazer a passa-
gem através do posto fronteiriço 
de Hengqin
De resto, os cidadãos que pretendem 
passar as fronteiras mais do que 
uma vez por dia podem apresentar 
um pedido ao Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (CPSP), que vai 
então passar o pedido às autoridades 
de Zhuhai e vai depois passar a in-
formação das autoridades da cidade 
vizinha ao interessado.
Ontem, as autoridades também 
informaram que não se registaram 
novos casos, no âmbito dos testes 
de ácido nucleico destinados aos 
indivíduos das zonas-alvo na Taipa 
e na zona Norte da cidade devido ao 
caso detectado em Zhuhai relativo 
a um trabalhador não residente que 
circulava entre as duas cidades.
No seguimento da detecção des-
te caso, as autoridades também 
exigiram que domingo e segunda-
-feira todos os cidadãos fizessem 
testes rápidos de antigénio. Leong 
Iek Hou assinalou ontem que no 
domingo apenas 510 mil pessoas 
fizeram os testes e carregaram os 
resultados na plataforma, haven-
do ainda 90 mil por fazer. Essas 
pessoas ficaram com o código de 
saúde amarelo. Até ontem à tarde, 
tinham feito o teste de antigénio 
462 mil pessoas, adiantou a chefe 
da Divisão de Prevenção e Contro-
lo de Doenças Transmissíveis dos 
Serviços de Saúde. 
Zhuhai considera que o caso do 
trabalhador não residente que 
testou positivo é importado de 
Macau. Dado que não há casos na 
comunidade em Macau há mais de 
duas semanas e que não se regis-
taram mais casos após a detecção 
deste, as autoridades foram ques-
tionadas sobre se concordam com 

Caritas ofereceu 
apoio alimentar a mais 
de 5.600 não residentes

NECESSIDADES URGENTES 

A Caritas Macau começou, a 25 de Julho, a prestar apoio alimen-
tar aos trabalhadores não-residentes (TNR) que estão em situação 
de licença sem vencimento, de desemprego ou de retenção em 
Macau, à espera de regressar ao seu local de origem. Paul Pun, 
secretário-geral da Caritas Macau, revelou que, a fim de pres-
tar assistência humanitária, o apoio será oferecido até ao fim da 
epidemia. 
“Os problemas causados   pela epidemia começaram a surgir. 
Além da necessidade de assistência alimentar, os trabalhadores 
não-residentes podem ter dificuldades nas despesas médicas. De 
acordo com as prioridades, ajudamo-los primeiramente a resolver 
a necessidade urgente de comida”, disse Paul Pun, citado pelo 
jornal Cheng Pou. 
Até ao início do Agosto, a Caritas distribuiu o “pacote de apoio 

alimentar” a mais de 5.600 pessoas. Paul Pun afirmou que, como 
ainda existem milhares de TNR a necessitar de apoio alimentar, 
a campanha de doação de alimentos prolonga-se até ao fim da 
epidemia, de modo a continuar a prestar apoio para dar respostas 
às necessidades alimentares urgentes. 
Quando vão buscar os alimentos, os respectivos trabalhadores 
têm de apresentar documentos, como comprovativo de licença 
sem vencimento ou comprovativo em como estão retidos em 
Macau. Depois, segundo a situação do beneficiário, é distribuído 
um pacote de alimentos de subsistência de uma semana, incluindo 
arroz, massa, pão, legumes e enlatados. A organização apela aos 
indivíduos e comerciantes para doarem alimentos cujo prazo de 
validade vai expirar em breve. 

A.C.

as autoridades do interior da China 
em como o caso é proveniente de 
Macau. Na resposta, Leong Iek Hou 
disse apenas que é preciso analisar 
mais dados para determinar a ori-
gem deste caso.
Leong Iek Hou também comentou 
as longas horas de espera a que to-
dos os cidadãos que chegam do es-
trangeiro têm de se sujeitar antes de 
entrarem nos quartos de quarente-
na. A responsável admitiu que não 
é uma situação “ideal” e que serão 
revistos alguns procedimentos para 
minimizar o tempo de espera. 
No entanto, a médica descartou 

a hipótese de permitir que quem 
chega do estrangeiro espere pelos 
resultados dos testes nos quartos 
de hotel em vez de no Pac On. “Se 
essas pessoas forem transportadas 
podem transportar o vírus para os 
hotéis”, afirmou, acrescentando 
que “esta é a melhor forma de con-
trolar o risco de infecção”.
“Sabemos que as pessoas, quando 
voltam, esperaram muito tempo 
quando vão para o Pac On. Se ti-
verem de esperar menos tempo 
melhor, estamos a optimizar pro-
cedimentos para ver em que etapa 
é que é possível reduzir tempo de 

espera”, reiterou a médica.
Hong Kong anunciou ontem que vai 
reduzir as quarentenas para quem 
vem do estrangeiro, passando ago-
ra para três dias em hotel. Leong 
Iek Hou frisou que Macau e Hong 
Kong mantém a comunicação e sa-
lientou que as duas regiões nunca 
fecharam fronteiras entre si. Re-
corde-se que actualmente quem 
vai de Macau para Hong Kong não 
tem de fazer quarentena, quem 
faz a viagem em sentido contrário 
tem de ficar sete dias num hotel de 
observação médica em Macau. “As 
pessoas que têm necessidade de vir 

a Macau só precisam de cumprir 
essa medida e podem livremente 
entrar”, referiu a médica.
Leong Iek Hou fechou a porta a 
uma isenção de quarentena para 
quem vem de Hong Kong e disse 
que só quando o interior da China 
flexibilizar as quarentenas para 
quem chega da RAEHK é que Ma-
cau poderá implementar medidas 
semelhantes.
A conferência de imprensa do Cen-
tro de Coordenação de Contingên-
cia do Novo Tipo de Coronavírus 
não se vai realizar hoje nem ama-
nhã, regressando na quinta-feira.
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Talento é o âmago da transformação digitalA transformação 
digital permite-
nos solucionar 
diferentes 
problemas de 
forma inteligente. 
Num evento 
académico 
realizado ontem, 
Lionel Ni, reitor 
fundador da 
Universidade 
de Ciência e 
Tecnologia de 
Hong Kong 
(Guangzhou), 
defendeu que, 
parente um 
mundo pós-
Covid-19, a 
transformação 
digital diz 
mais respeito a 
“talento” do que a 
tecnologia.

DINIS CHAN
DINIS.CHAN@PONTOFINAL-MACAU.COM

A
pesar da presença 
de décadas da tec-
nologia para a exe-
cução de reuniões 

à distância e para o proces-
samento de documentos, in-
formação e correspondência, 
a pressão causada pela pan-
demia acelerou a revolução 
digital a que estávamos a as-
sistir, fazendo com que acon-
tecesse em poucas semanas 
uma transformação que, em 
condições normais, levaria 

provavelmente mais do que 
uma década.
Numa palestra organiza-
da ontem pela Universidade 
de Macau intitulada “Digital 
Transformation of Post-Covid 
Word: Education for Scientific 
Innovation”, Lionel Ni, reitor 
fundador da Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Hong 
Kong (Guangzhou) (HKUST(-
GZ)), destacou que o cultivo 
de talentos e a capacitação de 
quadros técnico-profissio-

nais qualificados são as partes 
mais relevantes no que toca à 
transformação digital.
Para o académico especializa-
do em engenharia eléctrica e 
computação, a transformação 
digital não é apenas o processo 
de conversão de documentos 
físicos de formato analógico 
para digital, nem a utilização 
de ferramentas digitalizadas 
para simplificação e eficiên-
cia. “A transformação digital 
é uma mudança associada à 

aplicação da tecnologia digital 
em todos os aspectos da so-
ciedade humana, mudando a 
forma como as empresas ope-
ram, a forma como captura-
mos informações relevantes, 
interacções com os clientes 
e previsões das mudanças 
do mercado, facilitadas pela 
adopção da tecnologia”, sa-
lientou.
Face a um mundo pós-Co-
vid-19, o antigo vice-reitor da 
HKUST sublinhou que a trans-

formação digital diz mais res-
peito a “talento” do que a tec-
nologia. “Em transformação 
digital, a tecnologia é aplicada 
para criar valor para negócio”, 
frisou o académico, referindo 
que “os melhores desempe-
nhos numa transformação 
digital dinamizada são mais 
propensos a se envolverem 
tanto em digital como em ne-
gócios na produção de tecno-
logia”.
“A capacitação de quadros 
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Sector 
de turismo 
espera retoma 
de excursões 
e da ocupação 
hoteleira

RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

Os profissionais do sector de turismo pedem às 
autoridades que comuniquem com as autori-
dades do continente para criar um mecanismo 
de prevenção epidémica de migração e elaborar 
medidas para encontrar um equilíbrio entre a 
prevenção da epidemia e a economia. Segun-
do o Jornal Ou Mun, Wong Fai, presidente da 
direcção da Associação de Indústria Turística de 
Macau, disse que os casos positivos surgi-
dos recentemente são apenas um incidente 
isolado e a epidemia terminará em breve. O 
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técnico-profissionais pre-
valece sobre a tecnologia”, 
realçou o professor catedráti-
co, defendendo que, “para di-
namizar uma transformação 
digital de sucesso, precisamos 
de talentos com uma menta-
lidade aberta e integral que 
possam juntar todas as peças, 
integrando tecnologia, pro-
duto, dados, processos e ex-
periências do cliente em todo 
o ambiente”.
Relativamente aos talentos 
para o futuro digital, Lionel 
Ni considera que, além dos 
conhecimentos disciplinares 
e multidisciplinares, também 
é relevante os quadros técni-
co-profissionais terem uma 
visão de negócios para com-
preender o contexto empre-
sarial como especialidade. 
Observou ainda que os can-
didatos que mostram boas 
habilidades em proficiência 
digital, pensamento de múl-
tiplos aspectos e aplicação do 
conhecimento vão ser mais 
competitivos numa Era di-
gital. O professor catedrático 
reiterou que é fundamental 
consciencializar a importân-
cia da competência transver-
sal no processo académico e 
na aprendizagem ao longo da 
vida. Compaixão, pensamen-
to sistemático e resolução de 
problemas, capacidades de 
comunicação e trabalho em 
equipa, adequação rápida e 
aprendizagem contínua, são 
grandes mais-valias num 
mundo cada vez mais digitali-
zado, concluiu.

revelando que houve procura dos residentes. 
Do dia 8 até ao dia 14, a ocupação do paco-
te hoteleiro é de 500 quartos, e a ocupação 
estimada é de 1.419 pessoas. Em relação à 
outra parte do programa, “Excursões locais”, os 
residentes já se podem inscrever desde ontem, 
e as excursões vão ser retomadas no dia 15 de 
Agosto. “O sector de turismo espera que as 
autoridades tratem rapidamente os novos casos, 
se a situação epidémica for estável, permitindo 
que as excursões sejam retomadas. Mesmo que 
a procura interna seja escassa, é melhor do que 
nada”, disse Wong Fai. 
Na perspectiva de Wong Fai, a economia de 
Macau é orientada para a exportação, e os 
turistas são um dos suportes para a economia 
de Macau. Zhuhai implementou, após o ressur-
gimento de um caso positivo em Macau, testes 
de ácido nucleico obrigatórios para as pessoas 
que entram em Zhuhai vindas de Macau, e 
Wong Fai espera que após a saída dos resulta-
dos dos testes, as medidas possam ser gradual-
mente flexibilizadas. A longo prazo, pede que 
as autoridades tenham mais comunicação com 
Hong Kong, o continente, especialmente a Área 
da Grande Baía, para estabelecerem em conjun-
to um mecanismo de prevenção e de passagem 
fronteiriça para obterem um equilíbrio com a 
economia.

A.C.

mais importante é manter cautela em todos os 
sectores, sob a prevenção epidémica, e retomar 
todas as actividades normalmente, referiu ainda 
Wong Fai.
O programa “Passeios, gastronomia e estadia 
para residentes de Macau”, organizado pela 

Direcção dos Serviços de Turismo, conta com 
duas categorias, nomeadamente “Experiência 
de hotel” e “Excursões locais”. Wong Fai referiu 
que já é possível fazer uma reserva para a cate-
goria “Experiência de hotel” do programa, tendo 
a taxa de ocupação aumentado de imediato, 
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Doca dos Pescadores começa a cortar pessoal 
no sector da restauração
Mais de 10 trabalhadores do serviço de restauração foram despedidos pela Doca dos Pescadores de Macau na sexta-feira 
passada devido a uma “simplificação estrutural” da empresa. A notícia foi avançada pelo Inside Asian Gaming (IAG) 
após os empregados afectados terem recebido um comunicado de rescisão dos vínculos laborais. Recorde-se que Melinda 
Chan, directora executiva da Doca dos Pescadores, afirmou no mês passado que a empresa irá adoptar um “ajustamento 
adequado”, podendo diminuir 16% dos recursos humanos.

DINIS CHAN
DINIS.CHAN@PONTOFINAL-MACAU.COM

ECONOMIA
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A 
Doca dos Pesca-
dores de Macau 
tem o plano de 
proceder a uma 

“simplificação estrutural” 
e começar de despedir tra-
balhadores, revelou o Inside 
Asian Gaming (IAG). Numa 
carta emitida pelo departa-
mento de recursos huma-
nos da Macau Fisherman’s 
Wharf International Limi-
ted na sexta-feira passada 
é referido que “tendo em 
conta que a empresa [Doca 
dos Pescadores] está a pro-
ceder a uma simplificação 
estrutural, resolveu rescin-
dir a relação laboral com o 
trabalhador, entrada em vi-
gor a 21 de Agosto de 2022”.
Segundo o funcionário da 
Doca dos Pescadores que 
recebeu a comunicação de 
cessão de contrato de traba-
lho, todos os trabalhadores 
sujeitos ao despedimento 
pertencem ao departamen-
to de restauração, sendo 
que a maioria dos afectados 
são residentes portado-
res de BIR. Na observação 
do trabalhador, “a empre-
sa pagou aos trabalhado-
res uma compensação pela 
resolução de contrato de 
trabalho, tratando-se da 
segunda onda de despedi-
mentos colectivos”, acres-
centando ainda que “mais 
de dez empregados perten-
centes ao departamento de 
restauração foram informa-
dos da cessão de contrato de 
trabalho, e os trabalhadores 
afectados estão a conside-

Pagamentos móveis 
aumentaram 
7,6% no segundo 
trimestre

ECONOMIA

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) divulgou ontem as 
estatísticas relativas a cartões de pagamento e pagamentos mó-

veis durante o segundo trimestre deste ano, onde se regista um 
aumento de 7,6% nos pagamentos móveis em comparação com 
o primeiro trimestre do ano.
No segundo trimestre de 2022, o número de transacções foi 
de 68,6 milhões, o que representou um acréscimo de 7,6% 
relativamente ao trimestre anterior, enquanto que o valor das 
transacções ascendeu a 6,4 mil milhões de patacas, tendo 
correspondido também a um acréscimo de 7,6% relativamen-
te ao trimestre anterior. O valor médio por transacção foi de 
92,9 de patacas. Até ao final de Junho deste ano, o número 
de aparelhos que aceitam o pagamento móvel e os suportes de 
“QR Code” em Macau atingiu 93,2 mil, tendo traduzido a um 
aumento de 0,7% relativamente ao trimestre anterior.
No que toca ao crédito utilizado e débito pago, no segundo tri-
mestre do ano, o crédito utilizado nesse período atingiu 5,1 mil 
milhões de patacas, o que representou uma queda trimestral de 
7,6%. O adiantamento de numerário atingiu 139,3 milhões de 
patacas, correspondendo a 2,8% do total do crédito utilizado 

no período. O número de transacções realizadas com cartões 
de crédito totalizou 8,4 milhões, o que representou uma queda 
trimestral de 3,9%. O montante do reembolso, incluindo os 
juros e despesas, foi de 5,4 mil milhões de patacas, o que re-
presentou uma diminuição de 6,5% relativamente ao trimestre 
anterior.
O número de transacções realizadas com cartões de débito (não 
incluindo o levantamento de numerário) totalizou 347,7 mil, o 
que representou uma diminuição trimestral de 16,4%. O valor 
total de compras efectuadas com cartões de débito atingiu 
694,9 milhões de patacas, correspondendo a uma queda de 
22,1% relativamente ao trimestre anterior.
No final de Junho, o número de cartões pessoais de crédito 
emitidos pelos bancos em Macau atingiu 1.662.136, tendo regis-
tado um acréscimo de 3,5% relativamente ao primeiro trimestre 
de 2022. O número de cartões de débito emitidos pelos bancos 
em Macau atingiu a 2.021.381, correspondendo a um acréscimo 
de 1,9% quando comparado com o primeiro trimestre de 2022.

rar comunicar a situação de 
despedimento junto à Di-
recção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais (DSAL)”.
Conforme noticiou o IAG, 
a Doca dos Pescadores de 
Macau pretende fazer uma 
“simplificação estrutural”, 
manifestando intenção de 
despedir mais trabalhado-
res. “Muitas empre-
sas de Macau estão a sofrer 
graves perdas e problemas 
de endividamento no segui-
mento do impacto da reces-
são económica por um pe-
ríodo prolongado e das me-
didas de restrição contínua, 

mas é difícil para elas op-
tarem por encerrar os seus 
negócios, uma vez que isso 
pode levar a dívidas a longo 
prazo ou mesmo à falência 
da entidade empregadora”, 
alertou um comentador que 
não se quis identificar.
“À medida que a conjun-
tura económica se mantém 
desfavorável, as grandes 
empresas podem optar por 
despedir primeiro os traba-
lhadores menos experien-
tes, já que a compensação 
não é tão elevada. As em-
presas tentam reter o maior 
número possível de traba-

lhadores mais experientes 
para ajudar as empresas a 
voltarem ao bom caminho 
no futuro, quando a econo-
mia melhorar”, prosseguiu.
Recorde-se que, na sequên-
cia do surto epidemiológico 
que teve o início em 18 de 
Junho no território, os es-
tabelecimentos de restau-
ração foram submetidos a 
medidas restritivas decre-
tadas pelo Chefe do Execu-
tivo que obrigaram os mes-
mos a suspender a presta-
ção de serviços de consumo 
de alimentos e bebidas no 
interior dos respectivos es-

paços. Durante o período de 
confinamento, estabeleci-
mentos comerciais e indus-
triais como salões de bele-
za, ginásios de musculação 
e casinos também tiveram 
de fechar as operações.
Ao longo de dois anos e meio 
de crise de saúde pública, as 
autoridades de Macau têm 
instado repetidamente as 
empresas privadas a não des-
pedirem os seus funcioná-
rios. No entanto, a insistên-
cia do Governo numa política 
de zero casos como respos-
ta a um cenário de epide-
mia trouxe uma consequên-

cia negativa grave à situação 
económica das empresas. 
Recorde-se que as receitas 
do jogo de Macau caíram para 
um novo mínimo histórico de 
398 milhões de patacas em 
Julho, e muitas empresas co-
meçaram a encarar dificulda-
des financeiras e até mesmo 
o encerramento.
Numa entrevista com o an-
tigo membro da direcção da 
Associação de Mediadores 
de Jogos e Entretenimento 
de Macau, Luiz Lam, o espe-
cialista referiu que “muito 
provavelmente” as opera-
doras de casinos irão pro-
ceder a um despedimento 
em massa no próximo ano 
devido às alterações à lei do 
jogo e à repercussão da pan-
demia de Covid-19.
De acordo com o IAG, a Ma-
cau Legend e a SJM Resorts 
já chegaram a um acordo 
para a renovação de contra-
to até 31 de Dezembro. As 
operações de jogo nos ca-
sinos da Macau Legend vão 
ser administradas pela SJM 
Resorts neste entretanto, o 
que também se encaixa na 
modalidade de “sociedade 
gestora” prevista no novo 
regime jurídico de explora-
ção do jogo em casino. Con-
tudo, perante a reestrutura-
ção empresarial, a directora 
executiva da Macau Legend, 
Melinda Chan, afirmou a 12 
de Junho que a empresa irá 
adoptar um “ajustamento 
adequado”, podendo dimi-
nuir 16% dos recursos hu-
manos.

MELINDA CHAN, DIRECTORA EXECUTIVA DA DOCA DOS PESCADORES
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Apenas 147 empresas que se dedicaram a negócios 
‘offshore’ continuam a operar em Macau
Depois de a revogação do regime jurídico do exercício da actividade ‘offshore’ produzir efeito, desde o final de 2020, 147 
empresas que exerciam actividades ‘offshore’ transformaram-se em empresas gerais e continuam a sua operação em 
Macau. Antes da aprovação da revogação do regime, recorde-se, existiam 370 empresas ‘offshore’ na RAEM. Em resposta a 
uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, os Serviços para os Assuntos Laborais revelaram que tinham recebido, até 
Maio deste ano, 10 queixas contra instituições ‘offshore’ envolvendo 15 funcionários, estando relacionadas com salários e 
indemnizações por despedimento.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM

G
O

N
Ç
A
LO

 L
O

B
O

 P
IN

H
E
IR

O

DSAL, o Instituto de Promo-
ção do Comércio e do Inves-
timento de Macau (IPIM) rei-
terou que, apesar do término 
da autorização para o exer-
cício de actividade ‘offsho-
re’, as instituições podem 
continuar a sua exploração 
comercial ao abrigo das leis 
aplicáveis   às sociedades em 
geral em Macau.
Existiam em 2018 cerca de 
370 empresas ‘offshore’ 
em Macau que prestavam 
oportunidade de emprego 
a aproximadamente 1.700 
trabalhadores. Devido à ces-
sação de isenção do imposto, 
muitas empresas manifes-
taram na altura a intenção 
de encerramento de negócio 
local, o que gerou muitas 

preocupações sobre, por um 
lado, o prejuízo no futuro da 
indústria e do desenvolvi-
mento comercial e, por outro 
lado, a situação de emprego e 
direito e interesses laborais 
dos funcionários dessas em-
presas.
“Em Outubro de 2018, 
aquando da discussão na 
generalidade da respectiva 
proposta de lei, o Gover-
no prometeu que, durante o 
período transitório de dois 
anos, iria apoiar as empresas 
‘offshore’ a transformarem-
-se em empresas normais 
e a resolverem a questão do 
emprego dos trabalhadores. 
Infelizmente, durante esse 
período de transição, surgiu 
o surto de Covid-19, assim, 

perante a constante situação 
difícil do emprego, suscitou 
a nossa atenção o emprego 
dos cerca de 1.700 trabalha-
dores afectados pela referida 
lei”, asseverou Lei Chan U. 
O deputado, na sua interpe-
lação escrita, recordou que 
as autoridades tinham afir-
mado no final de 2020 que 
42 instituições ‘offshore’ 
já se tinham transformado 
em empresas normais, e 166 
instituições tiveram licença 
válida para o exercício de ac-
tividades ‘offshore’. Ou seja, 
fecharam-se ainda mais 19 
empresas que exerciam ac-
tividades ‘offshore’ após o 
período de transição previsto 
na lei de revogação do regi-
me.

Por sua vez, a DSAL assegu-
rou que já tinha desenrolado 
em 2018 uma série de medi-
das em resposta ao eventual 
despedimento de funcioná-
rios nas empresas ‘offshore’, 
incluindo a criação de uma 
linha especial de consulta de 
informação, visitas a insti-
tuições envolvidas e com-
binação de emprego para os 
funcionários locais.
O organismo revelou ainda 
que, entre Outubro de 2020 
e Maio deste ano, recebeu 
um total de 10 queixas contra 
empresas ‘offshore’ envol-
vendo 13 trabalhadores locais 
e dois trabalhadores não-
-residentes. “Os principais 
assuntos de queixa estavam 
relacionados com salários e 

indemnização por despedi-
mento. Entre estes, 13 tra-
balhadores receberam já as 
indemnizações, e as queixas 
dos outros dois funcionários 
foram encaminhadas para o 
tribunal”, adiantou.
Quanto à colocação de em-
pregadores e à conjugação 
do emprego, 168 funcioná-
rios de empresas ‘offshore’ 
manifestaram a necessida-
de de procura de emprego e 
inscreveram-se no sistema 
do organismo. Entretanto, 
as informações actualizadas 
em meados de Junho do ano 
corrente indicaram que ape-
nas nove pessoas procede-
ram à declaração de estarem 
desempregadas, segundo a 
DSAL.

U
m ano e meio após 
a revogação de to-
dos os diplomas 
legais que cons-

tituem o regime jurídico do 
exercício da actividade ‘of-
fshore’, em Junho deste ano, 
147 empresas que se dedi-
caram a negócios ‘offshore’ 
no passado ainda continuam 
a sua operação em Macau, 
sendo que os respectivos re-
gistos comerciais estão em 
vigor conforme a plataforma 
de informação do registo co-
mercial da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça.
A informação foi adiantada 
pela Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais 
(DSAL) em resposta a uma 
interpelação escrita do de-
putado Lei Chan U acerca 
da situação da aplicação da 
revogação do regime jurídi-
co do exercício da actividade 
‘offshore’.
Recorde-se que o Regime 
jurídico da actividade ‘of-
fshore’ foi implementado 
em Macau há 19 anos, e a sua 
revogação foi aprovada em 
2018. A lei vigente estipula 
um período de transição e 
prevê que a actividade ‘of-
fshore’ apenas pode conti-
nuar a ser exercida na RAEM 
até ao final do ano de 2020. 
De acordo com as autorida-
des, a revogação do regime 
teve como objectivo a op-
timização do regime fiscal, 
reforçando a transparência 
fiscal, a justiça tributária e 
o combate à erosão da base 
tributária e à transferência 
de lucros. 
Na resposta, citada pela 

MIF vai decorrer 
entre 20 e 22 de Outubro

FEIRA

A 27.ª Feira Internacional de Macau (MIF) terá lugar entre os dias 
20 e 22 de Outubro, no Venetian. Esta próxima edição vai contar 
com 160 ‘stands’ na Zona de Exposição das Pequenas e Médias 

Empresas de Macau, ou seja, o dobro da edição anterior.
De acordo com um comunicado divulgado ontem pelo Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), o 
preço de inscrição é de 500 patacas, ou seja, há uma redução de 
26% em comparação com a edição anterior do evento. O objec-
tivo, diz o IPIM, é “ajudar a sua exploração de oportunidades de 
negócio”.
Relativamente ao conteúdo de exposição, o plano passa por 
abranger produtos alimentares típicos para oferta, artigos e brin-
quedos de tendência, utensílios de casa de qualidade sofisticada, 
electrodomésticos e produtos de vida saudável. Haverá ainda uma 
feira de projectos culturais e criativos e uma zona de serviços co-
merciais (convenções e exposições, educação, logística, comércio, 
comércio electrónico, software e design de sistemas do comércio 

a retalho), entre outros. Para esta zona de exposição, incluir-se-ão 
os produtos “Fabricados em Macau”, de “Marcas de Macau” e dos 
fornecedores em agenciamentos de produtos dos Países de Língua 
Portuguesa.
As inscrições para a 27.ª MIF serão feitas totalmente online, pela 
primeira vez, pelo que as empresas interessadas em participar 
na exposição podem apresentar a sua candidatura com facilidade 
através do sistema online do IPIM, em macaomice.ipim.gov.mo, 
até 22 de Agosto.
Na última edição da MIF, da Exposição de Franquia de Macau 2021 
(2021MFE) e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de 
Língua Portuguesa (Macau) 2021 (2021PLPEX), que se realizou no 
ano passado, contabilizaram-se 80 acordos de cooperação e quase 
700 sessões de bolsas de contacto comerciais.
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Um filme com Lady 
Gaga que mostra 

como ela triunfou na carreira de 
cantora com ajuda do seu marido 
que acabou por falecer devido 
à depressão e ao álcool por não 
ter conseguido acompanhar os 
sucessos da sua esposa”

CULTURA

•

As recomendações de...

Rita Santos 

Presidente do Conselho 
Regional do Conselho das 
Comunidades Portuguesas 
da Ásia e Oceânia

Maxim 
Bessmertny
Cineasta

SÉRIE: 

"America’s Got Talent"

"Britain’s  Got Talent"

Gosto de cantar e 
aprender canções 
mais recentes que 

os participantes interpretam”

MÚSICA: 

"Never 

Enough", 

de Loren 

Allred

Novo álbum dos 
RHCP, uma das 
bandas mais 
originais do 
planeta. Também 
porque já não 
ouvíamos novas 
melodias do grupo 
há muito tempo”

•
FILME: 

"A Star is Born"

LIVRO: 

"The Serpent and the Rose", 

de Timothy Robertson

•
FILME: 

"Greatest Showman"

•
MÚSICA: 

"Black Summer", 

de Red Hot 

Chilli Peppers

•
SÉRIE: 

"The Offer"

Sobre o ‘making 
of The Godfather’, 
uma história 
inesquecível. 
Marcou-me porque 
estou a preparar 
a minha primeira 
longa”

•
FILME: 

"The Godfather"

Um ‘thriller’ chocante que se 
passa em Macau no final dos 
anos 90”

Vale a pena 
rever por 
causa do 50.º 
aniversário e 
não só, porque 
é uma obra de 
arte”
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Embaixadora dos EUA nas Nações Unidas 
diz que China não deve insistir na “provocação” 
A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmou ontem, na Praia, 
que a China não deve insistir na “provocação” a Taiwan e que a posição norte-americana sobre o diferendo não mudou.
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“
Não vamos deixar-
-nos provocar por 
nenhuma provoca-
ção que eles [China] 

façam”, avisou a diplomata, 
questionada pela agência 
Lusa durante a conferência 
de imprensa na Praia, es-
cala da visita a três países 
africanos que a levou ontem 
a reunir-se com o primei-
ro-ministro cabo-verdiano, 
Ulisses Correia e Silva.
A diplomata acrescen-
tou que até agora a tensão 
crescente no mar do sul da 
China “não foi levada ao 
Conselho de Segurança”, e 
aconselhou as autoridades 
chinesas – com recurso à 
expressão em inglês “slee-
ping dogs lie” – a não insis-
tir num assunto incómodo 
(Taiwan) que está adorme-
cido. “E que não continue 
pressionando por algum 
tipo de ação e a ameaçar 
Taiwan”, afirmou.
“A ‘speaker’ [líder do con-
gresso norte-americano] 
Pelosi fez uma viagem a 
Taiwan, ela é membro do 
nosso Congresso. Os mem-
bros do Congresso podem 
decidir se querem viajar. 
Nada disso mudou a nos-
sa política sobre a ‘política 
de uma China’, em Taiwan. 
Não tivemos nenhuma mu-
dança de política”, insistiu 
Linda Thomas-Greenfield.
Sublinhando que já outros 
responsáveis e membros 
do Congresso norte-ame-

ricano visitaram Taiwan 
no passado, a embaixadora 
afirmou que a China está a 
usar a visita de Nancy Pe-
losi como uma “desculpa”. 
“Achamos que a China está 
usando isso como uma des-
culpa para ser mais agressi-
va”, apontou.
A China, que considerou a 
recente visita a Taiwan da 
líder do Congresso dos Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, 
como uma “farsa” e uma 
“deplorável traição”, rei-

vindica a soberania sobre a 
ilha e considera-a uma pro-
víncia separatista desde que 
os nacionalistas do Kuo-
mintang se retiraram para o 
local, em 1949, após perde-
rem a guerra civil contra os 
comunistas.
Taiwan voltou ontem a de-
nunciar o exército chinês 
por simulações de ataques 
à ilha. “Vários grupos” de 
aviões, navios e drones chi-
neses foram detectados, 
ontem de manhã, no Es-

treito de Taiwan, afirmou 
o Ministério da Defesa de 
Taiwan, em comunicado.
As forças chinesas conti-
nuam “a realizar exercícios 
conjuntos por mar e ar, si-
mulando ataques contra 
a ilha de Taiwan e contra 
os nossos navios no mar”, 
enquanto grupos de aviões 
“infestam” outras ilhas 
controladas por Taipé, re-
fere o comunicado. Pouco 
depois, a agência de notí-
cias oficial chinesa Xinhua 

informou que os exercícios 
visavam “testar as capaci-
dades de fogo conjunto para 
ataques terrestres e ataques 
aéreos de longo alcance”.
Tal como tem acontecido 
nos últimos dias, as for-
ças de Taiwan enviaram 
aviões e navios para “vi-
giar de perto a situação do 
inimigo”.
Os movimentos do Exérci-
to Popular de Libertação (o 
exército chinês) fazem par-
te dos exercícios militares 

INCÊNDIO DESTRÓI 
PONTE DE MADEIRA 
MAIS ANTIGA DA CHINA

Um incêndio reduziu a cinzas a ponte Wan’an, 
construída há 900 anos durante a dinastia Song 
(960-1127) e considerada a ponte de madeira 
mais longa e antiga da China, informou ontem 
a imprensa local. A ponte, localizada na vila de 
Pingnan, na província de Fujian, sudeste da China, 
começou a arder, na noite de sábado. O colapso 
da estrutura não causou vítimas, de acordo com o 
jornal oficial Global Times. Ainda não se conhece 
o motivo do incêndio. “Acho que a origem do 
incêndio foi humana, não um desastre natural, 
pois a combustão espontânea de uma ponte sobre 
a água é muito rara”, disse Xu Yitao, especia-
lista em arquitectura antiga da Universidade de 
Pequim, citado pelo jornal. O fogo permaneceu 
activo ao longo de dez horas, embora a estrutura 
de madeira da ponte tenha desabado durante os 
primeiros vinte minutos do incêndio. Conhecida 
como “Ponte da Paz Universal”, a estrutura tinha 
quase cem metros de comprimento e um enorme 
valor cultural e arquitetónico, pois ilustrava as 
tradicionais técnicas e conhecimentos chineses 
nas construções de madeira.

COMÉRCIO EXTERIOR 
REFORÇA PERSPECTIVA 
ECONÓMICA DA CHINA 

O comércio exterior da China teve um crescimento 
de dois dígitos nos primeiros sete meses de 2022. 
Durante o período de Janeiro a Julho, o comércio 
exterior de bens do país asiático teve um aumen-
to anual de 10,4%, saltando para 23,6 triliões de 
yuans, mostraram dados oficiais revelados no do-
mingo. As exportações subiram anualmente 14,7%, 
saltando para 13,37 triliões de yuans, enquanto as 
importações aumentaram 5,3% em relação ao ano 
anterior, chegando a 10,23 triliões de yuans, se-
gundo informou a Administração Geral de Alfânde-
gas (GAC). Em Julho, o comércio exterior disparou 
16,6% em relação ao ano anterior, com a região 
do delta do rio Yangtzé a registar um rápido cresci-
mento de 25,7%, segundo o porta-voz do GAC, Li 
Kuiwen. Durante esse período, o comércio da China 
com a Associação das Nações do Sudeste Asiáti-
co, a União Europeia e os Estados Unidos cresceu 
13,2%, 8,9% e 11,8% em relação ao ano anterior, 
respectivamente. De Janeiro a Julho, o comércio 
da China com os países da iniciativa Faixa e Rota 
aumentou anualmente 19,8%, e o seu comércio 
com outros membros do RCEP aumentou 7,5%.

que a China está a realizar 
desde quinta-feira.
Segundo o jornal de Hong 
Kong South China Morning 
Post, que cita um represen-
tante daquele aeroporto, 
desde quinta-feira passada 
mais de 900 voos interna-
cionais tiveram que desviar 
as suas rotas para as Fili-
pinas ou o Japão para não 
sobrevoar as zonas das ma-
nobras militares, e mais de 
200 foram cancelados.
As manobras incluíram dis-
paros reais e lançamento de 
mísseis de longo alcance e 
foram realizadas em seis 
zonas ao redor da ilha, uma 
das quais fica a cerca de 20 
quilómetros da costa de 
Kaohsiung, a principal ci-
dade do sul de Taiwan.
Embora a China tenha rea-
lizado outros exercícios no 
Estreito de Taiwan nos úl-
timos anos, os exercícios 
desta semana são diferen-
tes porque “cobrem uma 
área maior, envolvem mais 
elementos militares e espe-
ra-se que sejam altamente 
eficazes”, indicaram peri-
tos de defesa chineses cita-
dos pelos meios de comuni-
cação locais.
Taiwan descreveu a pre-
sença militar da China nas 
áreas como um “bloqueio”, 
e a Líder de Taiwan classifi-
cou como “irresponsável” a 
“ameaça militar delibera-
damente elevada” da Chi-
na. Lusa
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Hong Kong 
reduz para três 
dias quarentenas 
a quem chega 
do estrangeiro

COVID-19

Hong Kong vai reduzir de uma semana para três 
dias a duração da quarentena obrigatória nos 
hotéis para as chegadas do estrangeiro, anun-
ciou ontem o chefe do Governo do território.

Bangladesh pede à China que coopere 
no repatriamento dos refugiados rohingyas
O Bangladesh pediu no domingo à China que coopere no repatriamento de refugiados da minoria étnica muçulmana rohingyas 
para o Myanmar, durante uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

A 
China usou a sua in-
fluência no Myanmar 
para intermediar um 
acordo, em novembro de 

2017, para repatriar cerca de 700 
mil refugiados rohingya, que esca-
param da perseguição no país, em 
agosto daquele ano.
Apesar das tentativas para enviá-
-los de volta, os refugiados recusa-
ram, por temerem os perigos a que 
estão sujeitos no Myanmar, e que 
foram exacerbados pela tomada 
do poder pela junta militar, no ano 
passado. Wang chegou a Daca no 
sábado e reuniu com o primeiro-
-ministro, Sheikh Hasina, e o mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, 
A.K. Abdul Momen.
A China é um importante parcei-
ro comercial do Bangladesh. Mas 
manter laços próximos com Pe-
quim é um desafio para Daca, que 
tem também de equilibrar as re-
lações diplomáticas e comerciais 
com a Índia e os Estados Unidos, os 
principais rivais da China.
Mais de 500 empresas chinesas 
estão ativas no Bangladesh. A Chi-
na está envolvida em muitos dos 
principais projetos de infraes-
trutura do país, incluindo portos, 
túneis fluviais e autoestradas. Pe-
quim ajudou a construir a maior 
ponte do país, sobre o rio Padma, 
e cujo custo da obra ascendeu a 3,6 
mil milhões de dólares.
Face às tensões recentes entre Pe-
quim e Taipé, o Bangladesh emitiu 
um comunicado a reiterar o seu 
apoio à política de ‘Uma só China’, 
visto pela República Popular da 
China como uma garantia de que 
Taiwan é uma província sua, e não 
uma entidade política soberana.
Após vencer as eleições, em 2008, 
a administração de Hasina fechou 

de 97% para 98% a percentagem de 
produtos e serviços do Bangladesh 
que beneficiam de isenção de im-
postos no mercado chinês. “É uma 
boa notícia para o Bangladesh, 
pois temos uma economia prós-
pera, baseada em exportações”, 
disse o vice-ministro dos Negó-
cios Estrangeiros do Bangladesh, 
Shahriar Alam. O responsável dis-
se que o Bangladesh vai receber em 
breve uma lista da China com os 
produtos e serviços que vão bene-
ficiar de isenção de impostos.
Alam afirmou ainda que a China 
se comprometeu a trabalhar con-
tinuamente para resolver a crise 
dos rohingyas. “O nosso ministro 
dos Negócios Estrangeiros reite-
rou fortemente que a cooperação 
chinesa é necessária. A China pro-
grediu na resolução da questão dos 
rohingyas e precisamos que esta 
situação chegue ao fim”, disse.
No domingo, o Bangladesh e a Chi-
na assinaram ou renovaram quatro 
acordos e memorandos de enten-
dimento sobre gestão de desastres, 
construção de infraestrutura e in-
tercâmbio cultural.
O analista Munshi Faiz Ahmad, 
que actuou como embaixador do 
Bangladesh em Pequim, disse que 
a visita de Wang foi muito signi-
ficativa para os dois países. “Para 
resolver a crise dos rohingyas, o 
Bangladesh precisa do apoio da 
China. Esta visita vai ajudar a re-
forçar as relações bilaterais”, disse 
Ahmad, citado pela agência Asso-
ciated Press. “Para nós, a China é 
muito importante. Também pre-
cisamos de manter boas relações 
com a Índia e os Estados Unidos, 
pois eles também são parceiros de 
desenvolvimento muito importan-
tes do Bangladesh”, apontou. Lusa

o escritório de representação em-
presarial de Taiwan em Daca, em 
resposta a um pedido da China e, 
desde então, a China aumentou o 
seu envolvimento no país.
A indústria têxtil do Bangladesh, que 
é responsável pela entrada de 80% 
da moeda estrangeira no país, de-
pende fortemente do fornecimento 
de matérias-primas pela China.
No domingo, Wang disse a Hasina 
que o seu país considera o Ban-

gladesh um “parceiro de desen-
volvimento estratégico”, segun-
do Ihsanul Karim, o secretário de 
imprensa presidencial. A agência 
de notícias United News of Ban-
gladesh informou ainda que Wang 
prometeu apoiar o Bangladesh 
“em todas as questões em fóruns 
internacionais”.
A Bangladesh Sangbad Sangstha, 
agência de notícias estatal, infor-
mou que Hasina abordou as tensões 

globais causadas pela invasão da 
Ucrânia pela Rússia e as consequen-
tes sanções impostas contra Mosco-
vo. “As pessoas [em todo o mundo] 
estão a enfrentar tempos difíceis. 
O sul da Ásia, o Sudeste Asiático e a 
China devem trabalhar em conjunto 
para alcançar o progresso económi-
co”, defendeu Hasina.
Wang concordou ainda em alargar 
as políticas preferenciais no co-
mércio com o país, aumentando 

pandemia começou.
O líder de Hong Kong, John Lee, disse que 
os viajantes devem permanecer em quaren-
tena durante três dias num hotel designado, 
e depois submeterem-se a quatro dias de 
vigilância médica durante os quais os seus 
movimentos serão restringidos através da uti-
lização de um sistema de código de saúde.
As alterações às políticas da covid-19 surgem 
quando se regista um aumento de infeções 
com o novo coronavírus, com os responsá-
veis de saúde da cidade a advertirem que 
se poderá atingir 8.000 casos nas próximas 
semanas.
Durante a semana de quarentena e vigilância, 
os viajantes também terão de fazer testes 
regulares à covid-19, e os que estiverem in-
fectados terão de permanecer em isolamento. 
Aqueles que testarem negativo podem utilizar 
os transportes públicos e entrar em centros 
comerciais e mercados, mas não podem 
entrar em bares e parques de diversões ou 
visitar lares de idosos, escolas e determinadas 
instalações médicas.

Hong Kong continua a ser um dos poucos 
lugares no mundo, a par de Macau e da 
China continental, a exigir uma quarentena 
aos viajantes para evitar o risco de contágio 

da população local com o novo coronavírus. 
A medida entra em vigor sexta-feira e vai 
passar a ser a quarentena mais curta exigi-
da por Hong Kong às chegadas, desde que a 
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Japão 
regista défice 
na balança 
de pagamentos 
pela primeira 
vez em 
cinco meses

ECONOMIA

A balança de pagamentos do Japão regis-
tou um défice pela primeira vez em cinco 
meses, com um saldo negativo de 132,4 
mil milhões de ienes (962 milhões de eu-
ros) em junho, avançou ontem o Governo. 
Os dados contrastam com o excedente 

de 739,6 mil milhões de ienes (5,38 mil 
milhões de euros) que a terceira economia 
mundial registou no mesmo mês de 2021, 
segundo dados divulgados pelo Ministério 
das Finanças japonês.
O país asiático tinha registado um ex-
cedente de 128,4 mil milhões de ienes 
(cerca de 927 milhões de euros) em Maio, 
92,8% inferior ao valor referente a igual 
período de 2021. A balança de pagamen-
tos do Japão caiu no ‘vermelho’ sobretudo 
devido ao aumento das importações, que 
cresceram 49,2%, para 9,6 biliões de ienes 
(70,48 mil milhões de euros).
Em Junho, as exportações japonesas 
aumentaram 20,4% em comparação com 
igual período do ano passado, atingindo 
8,6 biliões de ienes (62,39 mil milhões de 
euros).
Pelo contrário, a balança de rendimentos, 
referentes aos investimentos japoneses 
no estrangeiro, registou um excedente de 
1,2 biliões de ienes (8,87 mil milhões de 
euros), mais 133,5% do que em junho de 
2021. Também a balança de transferências 
teve um saldo positivo de 16 mil milhões 
de ienes (160 mil milhões de euros), em 
comparação com um défice de 78,8 mil 

milhões de ienes (572 milhões de euros) 
no mês homólogo.
A balança de serviços registou um saldo 
negativo de 254,5 mil milhões de ienes 
(1,85 milhões de euros) em junho, menos 
24,6% do que em igual período de 2021.
Apesar do défice em Junho, a balança de 
pagamentos do Japão terminou o primeiro 
semestre do ano com um excedente de 
3,5 biliões de ienes (25,48 mil milhões de 
euros).
Nos primeiros seis meses, as exportações 
japonesas aumentaram 18,2%, para 46,4 
biliões de ienes (336,88 milhões de euros), 
e as importações aumentaram 40,8%, para 
52,1 biliões de ienes (378 mil milhões de 
euros).
No ano fiscal de 2021, que se refere ao 
período entre 01 de abril de 2021 e 31 de 
março de 2022, o Japão tinha tido um 
excedente de 12,6 biliões de ienes (92,8 
mil milhões de euros), uma descida de 
22,3%.
A balança de pagamentos reflecte os pa-
gamentos e receitas do comércio exterior 
de bens, serviços, rendimentos e transfe-
rências, sendo considerado um dos mais 
amplos indicadores comerciais de um país.

Fundo Petrolífero 
de Timor-Leste 
valia 17,84 mil milhões 
de dólares a 30 de Junho

BANCO CENTRAL

O Fundo Petrolífero (FP) de Timor-Leste valia 17,84 mil milhões 
de dólares no final de Junho, menos do que os 19,12 mil milhões 
registados no final de Março, anunciou ontem o Banco Central.
No Relatório Trimestral do Fundo Petrolífero para o período termi-
nado em 30 de junho 2022, ontem publicado, o Banco Central de 
Timor-Leste (BCTL) conclui que as ‘entradas brutas’ de capital no 
fundo, a principal fonte do Orçamento Geral do Estado, foram de 
49,06 milhões de dólares.

Essas receitas correspondem a 37,63 milhões de dólares prove-
nientes dos contribuintes e 11,43 milhões de dólares de pagamen-
tos de ‘royalties’ por parte da Autoridade Nacional do Petróleo.
O rendimento dos investimentos do Fundo foi de -1,028 milhões 
de dólares, dos quais 79,19 milhões (77,80) sob a forma de recebi-
mentos de dividendos e de juros e -1,089 milhões sob a forma de 
movimento de valor mercado, enquanto o movimento de cambiais 
foi de -11,86 milhões de dólares. “O resultado foi um retorno para 
a carteira do Fundo de -5,33%, enquanto que o do ‘benchmark’ 
para o mesmo período foi de -5,61%”, segundo o relatório.
No segundo trimestre de 2022, saíram do fundo 303,52 milhões 
de dólares, dos quais 300 milhões sob a forma de transferências 
para o Orçamento de Estado e 3,52 milhões para cobrir os custos 
de gestão operacional.
Em Novembro de 2021, o Governo timorense alertou que o saldo 
do Fundo Petrolífero (FP) de Timor-Leste, principal fonte da des-
pesa pública, poderia cair 40% até final de 2026, devido ao esgo-
tamento de receitas petrolíferas e dos levantamentos excessivos 
“incomportáveis” para o Orçamento Geral do Estado (OGE).
No relatório de análise da proposta do Orçamento Geral do Estado 
(OGE) para 2022, preparado pela Comissão de Finanças Públicas 
do Parlamento Nacional, o executivo estimava que o saldo pre-
visto do FP deveria cair de 18 mil milhões de dólares no final de 
2021 para cerca de 11 mil milhões no final de 2026.
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Ilha cabo-verdiana de São Nicolau 
prepara “bomba” no regresso do Carnaval 
A ilha cabo-verdiana de São Nicolau sentiu a falta do Carnaval nos últimos dois anos, mas já se prepara para 2023, 
prometendo uma “bomba” a “valer por três”, começando com um ensaio em agosto, juntando os três grupos.

“
Foi uma sensação de mui-
to vazio porque o Carna-
val está muito enraizado 
em São Nicolau, e quando 

não acontece sente-se um vazio, 
mas as pessoas acabaram por en-
tender, tendo em conta à situação 
que nós estávamos a viver”, co-
meçou por recordar à Lusa Ema-
nuel Cabral, presidente do grupo 
Copacabana, o mais antigo da ilha 
e um dos três que desfilam nas 
ruas da Ribeira Brava, um dos dois 
municípios da ilha, com cerca de 
7.000 habitantes.
“Nestes dois anos foi um pouco 
difícil. O Carnaval em São Nicolau 
é uma tradição, é uma festa que 
todos nós gostamos. Os são-nico-
laenses vivem o Carnaval no san-
gue”, completou Maria Ramalho, 
do grupo Brilho da Zona, da zona 
de Caleijão, com 30 anos a levar a 
folia para as ruas, mas compreen-
de que foi “por uma boa causa”.
O presidente da Câmara Munici-
pal da Ribeira Brava, José Mar-
tins, reconheceu o “papel impor-
tante” do Carnaval na economia 
local e disse que em dois anos fal-
tou “muita coisa” às pessoas que 
vivem e fazem intensamente essa 
festa.
Com dois anos sem brincar o Car-
naval, as ideias é que não ficaram 
paradas e todos já estão a ver for-
mas de colmatar o vazio e fazer 
com que a festa continue a ser 
grande e a promover a denomina-
da de “ilha de Chiquinho” e seus 
dois municípios.
Mesmo sem o mediatismo e di-
mensão de São Vicente, o mais 
emblemático do país, a manifes-
tação cultural de São Nicolau é ca-
racterizada pela sua espontanei-
dade, mas também pelo volunta-
riado e pela convivência no antes 
e durante os desfiles nas ruas es-
treitas e calcetadas do município.
“Qualquer pessoa que chega a São 
Nicolau consegue rapidamente 
fazer parte da festa. E são aspe-
tos que nós queremos continuar 
a preservar”, prometeu Emanuel 
Cabral, apontando ainda o civis-
mo como outro ponto forte da 
festa do Rei Momo na ilha. “Sa-
bemos que as nossas ruas são es-
treitas, o principal sambódromo, 
que é o Terreiro, também é pe-

queno para acolher todos os gru-
pos”, lamentou, referindo ainda 
à organização dos desfiles, que 
acontecem durante três dias, sá-
bado, domingo e na terça-feira de 
Carnaval.
E o tiro de partida vai ser dado em 
13 de Agosto, com o tradicional 
Carnaval de Verão, que pela pri-
meira vez vai juntar os três gru-
pos da ilha - o outro é Estrela Azul 
- para um único desfile, seguido 
de um baile. “Espero que o Car-
naval de Verão venha a ser uma 
bomba, uma festa muito grande e 
muito boa. Já estamos nos prepa-
rativos”, perspetivou Maria Ra-
malho, dizendo que vai ser algo 
diferente, não só porque ainda vai 
ser realizado em pandemia, mas 
porque vai juntar os três grupos 
da ilha. “Neste momento, não 
há rivalidade, não tem Copa, não 
tem Estrela, não tem Brilho da 
Zona, somos São Nicolau, juntos 
para fazer um só grupo. Eu tenho 

a certeza que vai ser uma grande 
festa”, traçou a responsável or-
ganizacional.
Copacabana tem um staff de en-
tre 60 a 70 elementos, e todos os 
anos pode colocar até 300 pessoas 
nas ruas para os desfiles, segundo 
o presidente, que deu conta que 
esse número pode variar, de acor-
do com a adesão dos emigrantes, 
outro elemento importante em 
toda a festa.
E precisamente a pensar nos mui-
tos emigrantes que regressam à 
ilha de férias, que o presidente de 
Copacabana prometeu uma folia 
com uma “dimensão maior”. “No 
fundo é o relançamento do Car-
naval e, ao mesmo tempo, o lan-
çamento do Carnaval de 2023”, 
projetou Cabral, indicando que o 
desfile de Verão vai também res-
gatar memórias, nomeadamente 
a figura da comédia. “Já estamos 
mortinhos para vir desfilar”, ma-
nifestou a porta-voz de Brilho da 

Zona, grupo do norte da ilha de 
São Nicolau, constituído maiori-
tariamente por mulheres chefes 
de família, com muitas dificulda-
des em se organizar numa locali-
dade com poucos jovens, disse a 
presidente.
Mas tem cerca de 60 pessoas que 
trabalham na organização do 
desfile, que por ano tem um orça-
mento a rondar os dois milhões de 
escudos (18 mil de euros), a maior 
parte suportado por emigrantes 
cabo-verdianos. Mas lamentou 
que agora o grupo que dirige e to-
dos os outros vão enfrentar o pro-
blema do aumento generalizado 
dos preços dos produtos. “Mas 
com amor e tanto esforço, tudo 
vai”, sentenciou.
Quem também não dispensa a 
ajuda dos emigrantes é Copaca-
bana, cujo orçamento pode che-
gar aos seis milhões de escudos 
(54 mil euros) e ter até 300 figu-
rantes nas ruas da Ribeira Brava.

“O maior patrocinador do Car-
naval de São Nicolau é o povo”, 
notou Emanuel Cabral, referindo 
que a participação nos desfiles 
flutua de acordo com adesão dos 
emigrantes, pelo que promete 
transformar a festa num produto 
turístico para atrair mais pessoas. 
“Daí que a sua retoma, para nós, 
é de extrema importância”, afir-
mou o presidente da Câmara Mu-
nicipal, dando conta que a autar-
quia já está a preparar um plano 
de retoma, conjuntamente com 
os três grupos e o Ministério da 
Cultura, que passou por formação 
e apoios financeiros aos fazedores 
da folia. “Vamos fazer tudo para 
trazer a qualidade que sempre foi 
e a desejada, mas sobretudo ven-
cendo os desafios”, garantiu o 
autarca, esperando um “Carnaval 
para todos”, num município onde 
praticamente todas as casas en-
volvem-se diretamente na festa. 
Lusa

MAIOR FEIRA DE NEGÓCIOS 
DE MOÇAMBIQUE ARRANCA A 29 AGOSTO

A 57.ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de 
Moçambique (FACIM), a maior amostra empresarial e de negócios 
do país, arranca em 29 de agosto em Maputo, anunciou ontem 
o Ministério da Indústria e Comércio. “A Feira irá proporcionar 

uma plataforma de intercâmbio e de cooperação com a realização 
de uma série de actividades, incluindo exposições, seminários, 
sessões de promoção e bolsas de contacto”, indica um comuni-
cado da Agência de Promoção de Investimentos e Exportações 
(AIPEX), do Ministério da Indústria e Comércio. A 57.ª edição 
da feira vai decorrer entre 29 de Agosto e 4 de Setembro, num 
modelo híbrido (presencial e virtual), embora o destaque esteja 
na participação presencial, tendo em consideração a “reabertura 

gradual da economia”, acrescenta o comunicado da AIPEX, que 
não avança dados sobre o número de empresas que vão parti-
cipar. “Para a presente edição, destacam-se algumas inovações, 
dentre as quais o pavilhão de exposição de serviços financeiros 
e seguros, pavilhão dos exportadores, feira de emprego, de em-
preendedorismo e de inovação tecnológica “, refere o comunica-
do. A Facim decorre desde 1974, um ano antes da proclamação 
da independência em Moçambique.
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CARNEIRO
Carta do Dia: Ás de Paus, 
que significa Energia, Ini-
ciativa.
Amor: Os momentos de 
romantismo estão em alta. 
Surpreenda o seu par.
Saúde: Estará com muita 
energia. Use-a para fazer 
algum exercício.
Dinheiro: Possibilidade de 
abraçar novos projetos. Terá 
espírito de iniciativa.
Números da Sorte: 1, 1, 21, 
24, 42, 48

TOURO
Carta do Dia: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso. 
Amor: Reveja as suas convic-
ções e evite o colapso da sua 
vida sentimental.
Saúde: Para tratar a reten-
ção de líquidos tome chá de 
freixo.
Dinheiro: Esforce-se para 
fazer um pé-de-meia. No 
futuro irá dar-lhe jeito. 
Números da Sorte: 9, 24, 36, 
39, 48, 49

GÉMEOS
Carta do Dia: A Morte, que 
significa Renovação. 
Amor: Atenção ao amor à 
primeira vista. Abra bem os 
olhos.
Saúde: Abrande o ritmo. 
Durma pelo menos 8 horas 
por noite.
Dinheiro: A fase é de renova-
ção. Se desejar pode procurar 
outro trabalho.
Números da Sorte: 4, 11, 15, 
38, 40, 44

CARANGUEJO
Carta do Dia: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Bom ambiente familiar 
e sentimental. Tudo está em 
harmonia.
Saúde: Possíveis dores de 
garganta. Gargareje com água 
e sal.
Dinheiro: É provável que 
receba uma promoção. Pa-
rabéns!
Números da Sorte: 9, 21, 28, 
35, 36, 41

LEÃO
Carta do Dia: Rei de Espadas, 
que significa Poder, Autori-
dade. 
Amor: Para resolver uma 
desavença com o seu par não 
tema ser autoritária. Tudo 
ficará bem.
Saúde: Para controlar a 
transpiração aplique nas axi-
las algodão embebido numa 
infusão de alecrim.
Dinheiro: Vigie a conta ban-
cária. Pode andar a gastar 
de mais.
Números da Sorte: 7, 18, 21, 
29, 31, 45

VIRGEM 
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta 
Vantajosa.
Amor: Vai passar momentos 
bastante agradáveis junto da 
pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos do-
ces. Previna a diabetes.
Dinheiro: Bom período para 
fazer uma aplicação financei-
ra. Pode receber uma propos-
ta vantajosa.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 
27, 38, 46

BALANÇA  
Carta do Dia: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, 
Agitação. 
Amor: É possível que se sinta 
muito sensível e inquieta. 
Procure a companhia de 
amigos.
Saúde: Trate problemas de 
pele com calêndula pois acal-
ma e cicatriza.
Dinheiro: Período de maior 
agitação no trabalho. Com 
calma conseguirá cumprir 
com todos os objetivos.
Números da Sorte: 4, 7, 21, 
29, 36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Ás de Copas, 
que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria.
Amor: Demonstre com inten-
sidade o que sente. O amor é 
muito importante.
Saúde: O sistema imunitário 
pode não estar na melhor 
forma. Vá ao seu médico de 
família
Dinheiro: Empenhe-se a fun-
do num projeto. Terá grandes 
alegrias.
Números da Sorte: 1, 15, 19, 
23, 27, 43 

SAGITÁRIO
Carta do Dia: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo 
e Mistério.
Amor: Dê muito carinho e 
afeto à pessoa que ama. 
Assim, a união ficará mais 
estável.
Saúde: Faça uma dieta livre 
de gorduras e coma mais 
frango ou peru.
Dinheiro: Período calmo. 
Aproveite para se organizar. 
Números da Sorte: 9, 21, 23, 
29, 37, 41

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 7 de Ouros, 
que significa Trabalho.
Amor: Sentirá necessidade 
de estar com os seus amigos. 
Organize um encontro.
Saúde: Sempre que possa 
faça passeios à beira mar. 
Renove as energias.
Dinheiro: Período de maior 
trabalho. Concentre-se e tudo 
correrá bem.
Números da Sorte: 7, 26, 33, 
25, 47, 48

AQUÁRIO
Carta do Dia: 3 de Ouros, 
que significa Poder.
Amor: Um familiar pode 
precisar de conforto. Dê-lhe 
palavras de esperança.
Saúde: Possíveis dores de co-
luna. Se puder faça natação.
Dinheiro: Se pensa trocar de 
casa ou comprar carro verá 
essa oportunidade chegar. 
Terá poder para isso. 
Números da Sorte: 5, 7, 12, 
19, 34, 37

PEIXES
Carta do Dia: Os Enamora-
dos, que significa Escolha. 
Amor: A harmonia reinará no 
seu lar. Aproveite para forta-
lecer a relação. 
Saúde: Sem preocupações. 
Para continuar assim alimen-
te-se bem.
Dinheiro: Poderá ser con-
frontada com uma escolha 
importante. Pense no que é 
melhor para si!
Números da Sorte: 1, 13, 27, 
39, 45, 49

CASA DA MÚSICA 
FOTOGRAFADA 
POR CANDIDA HÖFER 
EM EXPOSIÇÃO 
NA MONTRA 
DA IMPROMPTU
A montra da Impromptu Storefront encontra-se 
ocupada na sua totalidade por uma foto da Sala 
da Renascença, na Casa da Música do Porto, da 
autoria da fotógrafa alemã Candida Höfer. João 
Ó, director artístico da Impromptu, explica que 
a ideia de trazer a obra de Höfer para Macau é 
permitir uma “experiência imersiva” ao público 
local. O trabalho da fotógrafa alemã estará na 
Impromptu Storefront até ao final de Junho.

FESTIVAL CHONG CHAO
O Festival do Bolo Lunar realiza-se no décimo quinto dia do oitavo 
mês do calendário lunar. Este ano será assinalado a 10 de Setembro. 
Antes do Festival, as ruas e ruelas de Macau são decoradas com 
lanternas coloridas, para celebrar a chegada da época festiva. O 
Festival do Bolo Lunar é uma festa tradicional de reunião de todos 
os membros da família. Na noite do Festival, as famílias costumam 
juntar-se para jantar, saindo depois de casa para contemplar a Lua. 
Os adultos levam o bolo lunar e frutas, enquanto que as crianças, 
com as suas lanternas e toda a família costumam ir para junto 
de um lago, jardim ou à praia, bem como a outros locais, para 
comerem bolo lunar, contemplarem a Lua e convívio familiar.

NOVO ESPAÇO DE DIVERSÃO 
NO STUDIO CITY
Super Fun Zone é o nome da nova oferta de entretenimento no Studio 
City destinado às famílias mas com especial ênfase nos mais novos. 
Contando com um espaço de 29,600 pés quadrados, o Super Fun 
Zone procura oferecer momentos de pura diversão num complexo 
de quatro níveis concebido para exploradores aventureiros de 
todas as idades. Apresentando uma vasta gama de experiências em 
cinco zonas temáticas, desde o mar e montanhas até a uma estação 
espacial, os organizadores prometem que haverá algo diferente para 
todos explorarem. O espaço será inaugurado no dia 30 de Junho, e os 
bilhetes poderão ser adquiridos  a partir de 23 de Junho. 

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.
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TDM Canal Macau

13:30 Telejornal RTPi (Diferido)
14:30 12.ª Semana Cultural da 

China e dos Países de 
Língua Portuguesa

15:00 Perguntas e respostas 
sobre as Linhas de Acção 
Governativa e assuntos 
sociais, com a presença 
do Chefe do Executivo 
(Directo)

17:00 Conferência de Imprensa 
Saúde (Directo)

18:10 Treze Dias Longe Do Sol 
(Repetição)

19:00 A Herdeira Sr.1
20:00 Telejornal
20:45 A Aventura Americana 

da Ellen
21:40 Treze Dias Longe Do Sol
22:30 TDM News
23:05 Escapadela no Campo de 

Férias
23:50 Telejornal (Repetição)
00:35 TDM News (Repetição)
01:10 RTPI Directo
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/ cinemaUA GALAXY CINEMA

Thor: Love and Thunder
10h50; 12h30; 13h15; 14h35; 16h50; 19h; 19h20; 20h; 21h30; 21h40

Bullet Train
14h45; 17h05; 18h30; 19h30; 21h05; 21h50

Chilli Laugh Story
10h55; 12h45; 19h10; 21h

Minions: The Rise of Gru
10h35; 15h35; 17h25

Doraemon The Movie: Nobita’s Little Star Wars 2021
11h15; 15h; 17h05

DETECTIVE VS. SLEUTHS
13h20; 19h35; 21h35

Emergency Declaration
12h20; 19h05

Detective Conan Movie: The Bride of Halloween
15h20; 17h25

Top Gun : Maverick
21h40

LIGHTYEAR
10h30

CINEMATECA PAIXÃO

Just Remembering
19h

Love Talk
21h30

CINETEATRO MACAU

Thor: Love and Thunder
14h30; 16h45; 19h15; 21h30

Doraemon The Movie: Nobita’s Little Star Wars 2021
14h; 17h45

Chilli Laugh Story
16h; 19h45; 21h30

Minions: The Rise of Gru
14h30; 19h30

LIGHTYEAR
16h30; 21h30

TDM Desporto

12:30 FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021TM : 
Kazakhstan vs Costa Rica (Repeat)

14:20 Sports Memory 4
14:30 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 

(Uber Cup) - Indonesia vs China - Women’s 
Single - Quarter Finals ( edited version)

15:20 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 
(Uber Cup) - Indonesia vs China - Women’s 
Double - Quarter Finals ( edited version)

16:20 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 
(Uber Cup) - Indonesia vs China - Women’s 
Single - Quarter Finals ( edited version)

17:25 Sports Memory 4
17:30 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 

(Thomas Cup) - Indonesia vs China - Men’s 
Single - Quarter Finals ( edited version)

19:05 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 
(Thomas Cup) - Indonesia vs China - Men’s 
Double - Quarter Finals ( edited version)

19:50 BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 : 
(Thomas Cup) - Indonesia vs China - Men’s 
Single - Quarter Finals ( edited version)

20:50 Sport News
21:00 UEFA Super Cup 2021 - Chelsea vs Villarreal 

(Repeat)
22:50 Sport News

TDM Entretenimento

07:30 It’s My Life
09:05 Little Hakka 2
09:30 TDM Focus
09:31 Singing Out Loud
10:50 Our People, Our Life
11:10 AIBOU: Tokyo Detective Duo (Season 16)
12:00 Master in the House
13:15 People and Places
13:35 Our People, Our Life
14:00 Repeat of Good Morning Macau
14:30 TDM Focus
14:31 Home For Summer (Repeat)
15:20 Our Blissful Game (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 It’s More Fun in the Philippines
20:50 Património Cultural Intangível De Macau
21:00 Home For Summer
21:50 Mr. Wu’s Tale of Collectibles
22:00 Thanks for Your Coming
22:50 Small World Big Stories
23:00 The Firsts in Life
00:15 Home For Summer (Repeat)

TOMMY BOY – 16H55

Para Onde vão os Guarda-Chuvas
AFONSO CRUZ
Alfaguara • 2013 

O pano de fundo deste romance é um 
Oriente efabulado, baseado no que 
pensamos ter sido o seu passado e 
acreditamos ser o seu presente, com 
tudo o que esse Oriente tem de mágico, 
de diferente e de perverso.
Conta a história de um homem que 
ambiciona ser invisível, de uma criança 
que gostaria de voar como um avião, 
de uma mulher que quer casar com um 
homem de olhos azuis, de um poeta 
profundamente mudo, de um general 
russo que é uma espécie de galo de luta, 
de uma mulher cujos cabelos fogem de 
uma gaiola, de um indiano apaixonado e 
de um rapaz que tem o universo inteiro 
dentro da boca.
Um magnífico romance que abre com 
uma história ilustrada para crianças 
que já não acreditam no Pai Natal e se 
desdobra numa sublime tapeçaria de 
vidas, tecida com os fios e as cores das 
coisas que encontramos, perdemos e 
esperamos reencontrar.

Verso e Prosa
MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO
Assírio & Alvim • 2012

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o Ensino 
Secundário como sugestão de leitura.
«Neste volume se reúnem os livros 
de Mário de Sá-Carneiro, por ele 
publicados, Princípio, de 1912, Dispersão 
e A Confissão de Lúcio, ambos de 1913, e 
ainda Céu em Fogo, de 1915. Acrescenta-
se o livro Indícios de Oiro, datado de 1915 
e publicado postumamente em 1937 pela 
editora da revista presença, e juntam-
se ainda vários poemas e textos soltos, 
publicados dispersamente ou enviados 
em cartas a Fernando Pessoa—tal como 
em notas finais se esclarece.
Fica, assim, composto um conjunto 
coerente de textos que integra o que 
de mais marcante escreve, em verso 
e prosa, um autor capital da nossa 
modernidade.
Não se inclui a escrita anterior a 1910, 
sobretudo a juvenília poética e os 
primeiros contos, e que representa a 
fase de construção de uma voz que só 
a partir de Princípio se constitui em 
toda a singularidade. Também não se 
incluem as peças de teatro que escreveu 
e chegaram até nós, e cujo interesse é 
apenas acessório relativamente à sua 
obra poética e narrativa. E, finalmente, 
também ficam de fora as cartas, que 
têm, sobretudo as que enviou de Paris 
a Fernando Pessoa, uma enorme 
importância literária e testemunhal, 
mas que formam um vasto conjunto à 
parte.»
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BIDEN PREOCUPADO COM 
MANOBRAS MILITARES 
ACREDITA QUE PEQUIM 
NÃO IRÁ MAIS LONGE

O Presidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, admitiu ontem estar preocupado 
com as manobras militares que a Chi-
na tem realizado em torno de Taiwan, 
mas acredita que Pequim não vá mais 
longe. “Não estou alarmado, mas estou 
preocupado com tanta movimentação. 
Embora não ache que eles vão fazer mais 
do que estão a fazer”, disse Biden aos 
jornalistas na base de Dover, no estado 
de Delaware, quando questionado sobre 
a situação. Taiwan criticou ontem a China 
pela realização de novos exercícios mi-
litares em redor da ilha (ver página 10) 
como retaliação pela visita ao território 
da presidente da Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. 
Taiwan “condena veementemente a de-
cisão da China de prolongar os exercícios 
militares. A provocação e a agressão da 
China minaram o ‘status quo’ no Estreito 
de Taiwan e aumentaram as tensões na 
região”, disse o ministério dos Negócios 
Estrangeiros taiwanês, em comunicado.

UE SAÚDA CESSAR-FOGO 
NA FAIXA DE GAZA 

A União Europeia (UE) saudou ontem 
o cessar-fogo acordado entre Israel e a 
Jihad Islâmica Palestiniana, apontando 
que “agora é crucial trabalhar para conso-
lidar” esta trégua, que “deverá pôr fim à 
violência” na Faixa de Gaza. Em comuni-
cado, o porta-voz do Serviço Europeu de 
Ação Externa (SEAE), o corpo diplomático 
da UE, aponta que “a UE congratula-se 
com o anunciado cessar-fogo entre Israel 
e a Jihad Islâmica Palestiniana” e louva o 
“indispensável papel facilitador” desem-
penhado pelo Egito, bem como o apoio 
prestado pelas Nações Unidas, Estados 
Unidos e Qatar. “Agora é crucial trabalhar 
para consolidar o cessar-fogo e reabrir os 
postos de passagem, para permitir de-
signadamente a entrada e saída de Gaza 
de assistência humanitária, combustível, 
e de trabalhadores”, declara o porta-voz, 
reiterando a posição da UE no sentido 
de serem feitos “esforços tangíveis para 
tornar a situação em Gaza sustentável, 
através de uma cooperação económica 
reforçada e do restabelecimento de um 
horizonte político”. Apesar de saudar as 
tréguas acordadas entre Israel e a Jihad 
Islâmica Palestiniana, a UE “deplora a 
perda de vidas civis nos últimos dias, 
incluindo várias crianças e mulheres” e 
reclama “uma investigação atempada e 
exaustiva a estas baixas civis”. Israel e a 
Jihad Islâmica Palestiniana (JIP) acorda-
ram no domingo um cessar-fogo para pôr 
fim a uma escalada de violência de três 
dias, que deixou pelo menos 44 pales-
tinianos mortos, incluindo 15 crianças, e 
mais de 360 feridos. A entrada de mer-
cadorias na Faixa de Gaza foi retomada 
ontem, horas depois do início da trégua 
entre Israel e a Jihad Islâmica, noticiou 
a agência francesa AFP, dando conta da 
entrada de um camião com combustível 
através da passagem de Kerem Shalom, 
no sul do enclave.

LÍDER DA ONU EXIGE FIM DE ATAQUES 
“SUICIDAS” A CENTRAIS NUCLEARES
O secretário-geral da ONU apelidou ontem qualquer ataque a centrais nucleares 
como “suicida” e pediu a suspensão das operações militares junto de Zaporijia e a 
abertura da central ucraniana à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). 
Numa conferência de imprensa em Tóquio, António Guterres sublinhou que “qualquer 
ataque a centrais nucleares é algo suicida”. “Espero que esses ataques acabem. Ao 
mesmo tempo, espero que a AIEA consiga aceder à central” de Zaporijia, acres-
centou. As autoridades ucranianas acusaram, na sexta-feira, as forças russas de 
realizar três ataques perto de um reactor de Zaporijia, embora Moscovo controle 
este território desde o início da ofensiva. Por sua vez, o exército russo afirmou que 
as forças ucranianas estão na origem desses ataques, que provocaram um incêndio 
que foi extinto. Um dos reactores da central nuclear foi fechado, anunciou a em-
presa de energia atómica ucraniana no sábado, após os ataques. Kiev garante que o 
exército russo armazena armas pesadas e munições no interior do complexo nuclear.
A AIEA considerou, no sábado, “cada vez mais alarmantes” as informações sobre 
a central de Zaporijia. Também no sábado, Guterres tinha dito em Hiroshima 
que a humanidade está “a brincar com uma arma carregada” nas actuais crises 

nucleares, num discurso no 77.º aniversário do bombardeamento atómico dos 
EUA no Japão. Ontem, Guterres referiu-se ainda à tensão em torno de Taiwan, 
onde o exército chinês acaba de realizar exercícios militares, considerando que 
era “uma questão sensível” e pedindo “contenção” e “redução da escalada”. “É 
extremamente importante nos próximos dias”, disse o líder da ONU. 
Ucrânia considerou ontem “totalmente despropositadas” as alegações russas de 
que Kiev tenha bombardeado a central nuclear de Zaporijia, no sudeste do país, 
e pediu o envio de uma missão internacional dirigida pela ONU até finais de 
Agosto. Em declarações em Viena, o embaixador ucraniano junto da Agência 
Internacional de Energia Atómica (AIEA, organização do sistema da ONU), Ye-
vhenii Tsymbaliuk, reconheceu que a situação na central nuclear de Zaporijia, 
a maior da Europa, “não é positiva” e advertiu sobre um “potencial desastre”. 
Em contraste, a Rússia assegurou ontem que mantém a AIEA informada sobre 
a situação da central nuclear, actualmente controlada pelo exército russo e alvo 
de vários ataques na passada sexta-feira, admitindo ainda a necessidade de uma 
inspeção internacional. “Enviamos regularmente à AIEA informação atualizada 
‘in situ’ e que está refletida nas circulares informativas do organismo, que re-
velam de forma clara as acções criminosas das Forças armadas ucranianas, cujo 
comando perdeu em definitivo a capacidade de pensar racionalmente”, indicou 
a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

BENFICA SEM NERES NA DINAMARCA 
PARA CONFIRMAR ‘PLAY-OFF’ 
DA LIGA DOS CAMPEÕES

O futebolista brasileiro David Neres ficou de fora dos convoca-
dos do Benfica para a segunda mão da terceira pré-eliminatória 
da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland, esta terça-feira, 
após falhar o treino matinal por estar “em tratamento”. Segun-
do a lista de eleitos pelo treinador alemão do Roger Schmidt, 
o guarda-redes japonês Leo Kobuko também sai do rol que foi 
escolhido para a primeira jornada da Liga portuguesa (goleada 
caseira ao Arouca, por 4-0), para dar lugar ao português Sa-
muel Soares. O técnico germânico incluiu ainda mais outros 
quatro jogadores que não tinham feito parte do plano para a 
recepção de sábado à equipa beirã: o defesa André Almeida, os 
médios Paulo Bernardo e Diogo Gonçalves e o avançado Diego 
Moreira. O Benfica defronta hoje em Randers os dinamarqueses 
do Midtjylland, na segunda mão da terceira pré-eliminatória 
da ‘Champions’, com uma vantagem de 4-1 trazida da Luz, 
num jogo que terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic. Em 
caso de sucesso na eliminatória, as ‘águias’ defrontam depois 
no ‘play-off’ de acesso à fase regular da prova o vencedor do 
‘duelo’ entre Dínamo de Kiev e o austríaco Sturm Graz, que 
se defrontam também nesta terça-feira, na Áustria, após uma 
primeira mão ganha pela equipa ucraniana (1-0).


