
E
D
U

A
R
D
O

 M
A
R
T
IN

S
/A

R
Q

U
IV

O

TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022 • ANO XXX • Nº: 4977 • SÉRIE: III • DIRECTOR: RICARDO PINTO • 10 MOP 

Dificuldades de transporte de animais 
para Portugal motivaram 

20 pedidos de ajuda à ANIMA • P. 5

COUTINHO 
QUER MEDIDAS 
PARA INCENTIVAR 
OS JOVENS 
A PARTICIPAREM 
NA VIDA POLÍTICA

Nas eleições legislativas que se 

realizaram no ano passado, a taxa 

de abstenção bateu o recorde, com 

mais de 57%. Para José Pereira 

Coutinho, a situação deveu-se 

ao desinteresse dos jovens pela 

vida política. Assim, o deputado 

pediu medidas ao Governo para 

incentivar os jovens a participar 

na vida política da RAEM. • P. 3

ELLA LEI COM DÚVIDAS 
SOBRE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA INTELIGENTE

A deputada Ella Lei quer detalhes 

sobre os resultados práticos do 

sistema inteligente de iluminação 

pública, que começou a ser testado 

em Macau em 2019, em algumas 

ruas. Numa interpelação escrita 

enviada ao Governo, Ella Lei 

questionou os dados obtidos a 

partir deste sistema e qual tem 

sido a aplicação prática. • P. 6

PANDEMIA 
FAZ BANCO POPULAR 
DA CHINA REDUZIR 
TAXAS DE JUROS PARA 
MÍNIMOS HISTÓRICOS

O Banco Popular da China 

reduziu ontem as taxas de 

juro, pela primeira vez desde 

Janeiro passado, para mínimos 

históricos, face ao abrandamento 

da economia, devido à política de 

‘zero casos’ de Covid-19. A redução 

foi vista como uma “surpresa” 

visto que foi contra as previsões 

dos especialistas. • P. 10
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“The Violin Case” começa 
a ser filmado no próximo mês 
e deverá estar pronto no próximo ano
Começa a ser filmado em Setembro “The Violin Case”, a primeira longa-metragem da autoria de Max-
im Bessmertny. O filme deverá estar pronto a ser distribuído nos festivais de cinema internacionais no 
próximo ano, afirmou o realizador ao PONTO FINAL. Um filme totalmente feito em Macau, que tem por 
base uma história real que aconteceu ao seu pai, o pintor Konstantin Bessmertny. • P. 8
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Na sequência da visita da Presidente da Câmara 
dos EUA Nancy Pelosi a Taiwan, muitos 
analistas em Washington estão inclinados 
a culpar a congressista pela renovada 
beligerância da China. Mas mesmo antes da 
visita de Pelosi, Pequim já se encontrava num 
caminho de militarismo e agressão, devido a 
uma crise económica rasteira na sua política 
externa. Durante anos, a China concentrou-se 
em questões económicas tanto a nível interno 
como externo, com a iniciativa “Belt and Road 
Initiative” a exemplificar essa abordagem. Mas 
à medida que a sua influência económica se 
depara com bloqueios de estradas, há sinais de 
um pivot na diplomacia chinesa em direcção à 
luta geopolítica e ao militarismo.

MOHAMED ZEESHAN
SOUTH CHINA MORNING POST

As proibições que Pequim impôs - sobre as 
exportações da sua areia natural para Taiwan, 
e sobre as importações de todos os citrinos 
taiwaneses e dois tipos de peixe - dificilmente 
constituíram uma ameaça existencial para 
a ilha ao largo da sua costa sul, que afirma 
ser território chinês. A China é o maior 
parceiro comercial de Taiwan, mas as opções 
de Pequim para punir a economia da ilha são 
algo limitadas. Isto porque as medidas mais 
extremas que poderia tomar - como uma 
proibição de semicondutores, ou um bloqueio 
total dos portos de Taiwan - iriam certamente 
contra-atacar a economia chinesa. Para todos 
os “desabafos” de Pequim durante a visita da 
Sra. Pelosi, as relações da China com Taiwan 
poderão voltar ao normal dentro de dois ou três 
meses, disse William Choong, um cientista 
político do Instituto ISEAS-Yusof Ishak, em 
Singapura.

MIKE IVES E ZIXU WANG
THE NEW YORK TIMES

Após o 19º Congresso Nacional do Partido 
Comunista da China (CPC), as mudanças nas 
regras políticas da China tiveram um impacto 
directo na lógica da economia, com uma grande 
remodelação da comunidade empresarial 
chinesa e o surgimento de novos vencedores 
e perdedores. O sistema Ari Ant e Drip estão 
entre os “eliminados” nesta grande mudança. 
O sistema espera que os empresários sejam os 
“instrumentos de domesticação do Partido”, 
ressonando com a nova era e servindo a causa 
do grande rejuvenescimento da nação chinesa. 
A China quer domar o monopólio dos gigantes 
da Internet não só por razões económicas, 
mas também para fazer destas plataformas a 
força defensora do regime, o poder mobilizador 
da opinião pública os olhos, os ouvidos e o 
porta-voz do Partido, e a capacidade de dados 
das plataformas os blocos de construção do 
sistema de governação nacional.

CHAO XIANSHENG
THE INITIUM

PONTO 
DE CITAÇÃO

CONTRA A PÓLIO. Profissional de saúde administra a vacina oral da pólio a uma criança durante uma campanha de vacinação contra a poliomielite em 

Karachi, Paquistão. Segundo a UNICEF, as repetidas imunizações têm protegido milhões de crianças da poliomielite, permitindo que quase todos os países 

do mundo se tornem livres da poliomielite, para além dos dois países endémicos do Paquistão e do Afeganistão. REHAN KHAN/EPA

“O atentado sofrido por Salman Rushdie, 33 anos 
depois da sua condenação à morte pelo ditador 
Khomeini - em cujo país a imprensa já louvou esta 
acção - convoca a que se reflicta sobre como se 
concebe esta teofilia constituída como fascismo 
islâmico, que se vem alastrando nas últimas décadas. 
Pois na Europa há uma tendência “compreensiva” do 
fenómeno, de facto desresponsabilizadora dos seus 
agentes. Esse rumo tem dois grandes dínamos: 1) o viés 
auto-punitivo da civilização ocidental, dominante nas 
correntes “identitaristas” tendentes a interpretações 
“multiculturalistas” deste fenómeno político, nas quais 
se enfatiza a relevância das suas raízes “culturais” 
- como se estas assim fossem legítimas, qual uma 
segunda natureza. No fundo, esta é a actualização da 
“obsessão antiamericana”, oriunda do conservadorismo 
oitocentista europeu, neste ambiente impulsionada 

pela sua refracção em Foucault - ele próprio arauto 
da teocracia iraniana -, um grande inspirador desta 
deriva “identitarista”; 2) o reforço do pensamento 
antiliberal, um estatismo sempre tendente a impôr 
limites à liberdade de expressão e de consciência, 
demonstrado em particular no anseio de reverter o 
direito à blasfémia e da aceitação - em primeiro lugar 
para as minorias residentes - da censura à liberdade 
de apostasia”.

Jpt
Delito de Opinião
https://delitodeopiniao.blogs.sapo.pt/

“Diz-nos o neoliberalismo – não confundir com o 
liberalismo no sentido mais amplo, que nada tem a ver 
com o culto neoliberal – que os mercados se querem 
livres, eufemismo para a selvajaria da lei do mais forte, 
que impera desde os tempos dos ultraconservadores 
Thatcher e Reagan.
Para os profetas da selva neoliberal, não é só esta 
“liberdade” que se sobrepõe a todas as outras. É 
igualmente a “liberdade” de aniquilar a regulação e 
todos os “obstáculos” que o bicho-papão, também 
conhecido por Estado, coloca no caminho da iniciativa 
privada.
E como é precisamente esta seita que domina a 
economia, logo a política e a sociedade, em todas as 
suas dimensões, somos confrontados com casos como 
o da Johnson & Johnson, que queria ser livre para 

vender produtos cancerígenos. Mas os bichos-papões 
foram atrás dela e lá se foi a liberdade. Pior que no 
tempo de Salazar, dirão alguns destes extremistas, 
profundamente convencidos de que são, de facto, 
liberais. E mais convictos ainda de que esse liberalismo 
se esgota na economia.
Durante décadas, perfeitamente consciente do mal 
que estava a causar, a farmacêutica norte-americana 
usou amianto no pó de talco para bebé, decisão 
comercial que foi directamente responsável por 
milhares de casos de cancro, que resultaram em perto 
de 40 mil queixas e processos contra a empresa.
Banido nos EUA e no Canadá, o pó de talco da 
Johnson & Johnson continuava a ser comercializado 
na UE, sinal que os lobistas da empresa em Bruxelas 
estavam a trabalhar bem. Sucede que o produto foi 
suspenso em todo o mundo, porque a conta dos 
processos judiciais se tornou pesada demais para que 
a farmacêutica continuasse a apostar no cancro como 
modelo de negócio.
A Johnson, claro, não assume responsabilidade. 
Como qualquer gangue de criminosos, que raramente 
assume os seus crimes. Mas continua a pagar milhões 
em processos, porque os perde todos. Mas não se 
deixem enganar. Isto não passa de uma cabala contra 
a iniciativa privada, perpetrada pelo “socialismo”. 
Porque o neoliberalismo, sabemos, funciona e faz 
falta”.

João Mendes
Aventar
aventar.eu

ESCRITO 
NA REDE
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 “Prémio 
Hotel Verde 
Macau 2021” 
atribuído 
a 14 hotéis

AMBIENTE

Foram 14 os hotéis que receberam o “Prémio 
Hotel Verde Macau 2021”, da Direcção dos Servi-
ços de Protecção Ambiental (DSPA). Estes hotéis 
implementaram trabalhos de protecção ambien-
tal, como conservação de energia e redução 
das emissões, gestão de resíduos alimentares e 
recolha de resíduos recicláveis. Os hotéis premia-
dos elaboraram ainda as políticas corresponden-
tes de redução de emissões para o controlo das 
emissões de gases com efeito de estufa, com 
vista a apoiar Macau na concretização da “dupla 
meta da emissão carbónica”.
O “Prémio Hotel Verde Macau” é válido por três 
anos, havendo actualmente um total de 57 hotéis 
vencedores do “Prémio Hotel Verde Macau”. 

Impulsionados pela plataforma do “Prémio Hotel 
Verde Macau”, alguns hotéis vencedores instalaram 
sistemas de aquecimento de água e equipamentos 
de produção de electricidade a energia solar.
Ao mesmo tempo, também continuaram a 
aumentar as instalações complementares para 
carregamento de veículos eléctricos, tendo já 
sido instalados equipamentos em mais de 100 
lugares de carregamento de veículos eléctricos, 
número que aumentou substancialmente 70% 
em relação a 2020. 
Além disso, a DSPA assinala que os hotéis ven-
cedores têm continuado a reduzir as emissões de 
carbono provenientes da eliminação de resíduos, 
através da redução e reciclagem de resíduos. 

De acordo com os dados de desempenho do 
“Prémio Hotel Verde Macau”, o volume acumu-
lado de resíduos reciclados pelos hotéis vence-
dores ao longo dos anos já ultrapassou as 60 
mil toneladas, o que equivale ao peso de 15 mil 
autocarros pequenos. 
Entre elas, a reciclagem acumulada de resí-
duos de papel ultrapassou as 18 mil toneladas, 
o equivalente a reduzir o corte de 300 mil 
árvores. Além disso, 70% dos hotéis vencedores 
realizaram a reciclagem de resíduos alimentares, 
com um volume total acumulado de resíduos 
alimentares a ultrapassar as 8.900 toneladas, 
o equivalente ao peso de 2.225 autocarros 
pequenos.

Coutinho diz que abstenção recorde das últimas 
eleições se deveu ao desinteresse dos jovens
Nas eleições legislativas que se realizaram no ano passado, a taxa de abstenção bateu o recorde. Mais de 57% dos eleitores 
não foram às urnas. Na opinião de Pereira Coutinho, isto deveu-se ao desinteresse dos jovens. O deputado pediu medidas ao 
Governo para incentivar os jovens a participar na vida política da região. Recorde-se que nas últimas eleições legislativas, as 
autoridades afastaram da corrida todos os candidatos democratas.

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM

“
Alto índice de abstenção nas 
eleições para a assembleia 
legislativa: Desinteresse jo-
vem ou ausência de estraté-

gia política?”. É este o título da in-
terpelação escrita enviada por José 
Pereira Coutinho ao Governo, em 
que pede medidas às autoridades 
para reverter a desmotivação dos 
jovens face à vida política da região.
Nas eleições do ano passado, recor-
de-se, registou-se uma taxa de abs-
tenção histórica em Macau, de mais 
de 57%. Na altura, quando questio-
nada sobre a situação, a Comissão 
de Assuntos Eleitorais da Assem-
bleia Legislativa (CAEAL) justificou 
o facto com a epidemia e com o mau 
tempo que se registou durante a 
manhã naquele dia. As eleições fica-
ram marcadas pela desqualificação 
de dezenas de candidatos, na sua 
maioria da ala democrata.
Para Coutinho, a taxa de abstenção 
está relacionada com o desinte-
resse dos jovens e dos cidadãos, de 
forma geral, pelas questões refe-
rentes aos trabalhos da Assembleia 
Legislativa (AL). O deputado culpa 
a “opacidade das suas comissões, e 
crónica falta de transparência, que 
resultam num desconhecimento 
por parte dos cidadãos de assuntos 
que, frequentemente, estão re-
lacionados com os seus legítimos 
interesses”.
“Este desinteresse generalizado 
estende-se a muitas escolas se-
cundárias, e de ensino superior, 
que têm demonstrado um pro-
fundo alheamento pela educação 
política, e cívica, desincentivando 
a participação dos alunos nos tra-
balhos da Assembleia Legislativa”, 
afirma.
O presidente da Associação dos 
Trabalhadores da Função Pública 
de Macau (ATFPM) alerta que a au-
sência de envolvimento dos jovens 
na vida política “terá consequên-

cias desastrosas na preparação e 
futura renovação de quadros, e no 
progresso e desenvolvimento so-
cial colectivo, onde a falta da sua 
representatividade irá contribuir 
para um maior afastamento da so-
ciedade dos assuntos políticos, que 
se reflectirá na carência de novas 
ideias para os desafios futuros do 
território”.
Assim, o deputado eleito pela via 
directa pede a aposta na educação 
política dos jovens de Macau. Edu-
cação essa que deverá, na opinião 
de Coutinho, ter como objectivo a 
preparação dos jovens para assu-

mir cargos de responsabilidade, 
como instrumentos de transfor-
mação social. “Os jovens, inde-
pendentemente do seu substrato 
social, não podem ficar arredados 
das discussões que envolvam o seu 
futuro”, salienta.
Pereira Coutinho pergunta, então, 
se o Governo tem medidas concre-
tas programadas, a nível secun-
dário e universitário, que visem 
aumentar o interesse dos jovens 
pela política. Por outro lado, o de-
putado interroga  quais as acções 
concretas a serem implementadas 
que permitam aos jovens adquirir 

conhecimento sobre os assuntos 
eleitorais, “permitindo-lhes com-
preender o processo da organiza-
ção de debates, formação de listas 
candidatas à eleição de deputados, 
campanha eleitoral e a eleição dos 
deputados, bem como a impor-
tância dos seus direitos, e deveres 
cívicos, quer por via de formação, 
simulação dos plenários, das co-
missões de trabalho e das diver-
sas comissões especializadas de 
acompanhamento da Assembleia 
Legislativa, sensibilizando-os as-
sim sobre os benefícios do seu en-
volvimento cívico, e aumentando 

a sua participação e interesse por 
assuntos políticos”.
Por último, Coutinho sugere a cria-
ção de um Parlamento Jovem nas 
escolas e universidades, públicas e 
privadas, de forma a “promover a 
educação para a cidadania, estimu-
lando o gosto pela participação cí-
vica, e política, e dando a conhecer 
o funcionamento interno da As-
sembleia Legislativa, e as regras do 
debate parlamentar, promovendo 
o debate e o respeito pela diversi-
dade de opiniões, desenvolvendo 
assim o espírito crítico e a capaci-
dade de diálogo”.
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Metro Ligeiro: Linha que ligará Portas do Cerco 
ao aeroporto poderá atrair 137 mil passageiros
Uma sessão de consulta pública sobre o Planeamento Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau foi ontem realizada. 
O Metro Ligeiro continuou a dominar o debate e muitos participantes mostraram-se preocupados com o desenvolvimento 
e progresso das obras de construção das várias infraestruturas no território. O Chefe do Departamento de Planeamento e 
Desenvolvimento de Tráfego, Lam Chi Kim, acredita que quando a linha que liga o aeroporto às Portas de Cerco entrar em 
funcionamento serão esperados cerca de 137 mil passageiros diariamente.

DINIS CHAN
DINIS.CHAN@PONTOFINAL-MACAU.COM
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A
s autoridades 
defendem que 
o baixo número 
de passageiros 

no Metro Ligeiro de Macau 
se deve ao facto de a Linha 
da Taipa ser a única linha 
existente nesta altura no 
território, e que a rede fer-
roviária e o percurso circu-
lar ainda não se formaram. 
Numa sessão de consulta 
pública sobre o Planea-
mento Geral do Trânsito e 
Transportes Terrestres de 
Macau (2021-2030) organi-
zada pela Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos de 
Tráfego (DSAT), o Chefe do 
Departamento de Planea-
mento e Desenvolvimento 
de Tráfego, Lam Chi Kim, 
disse acreditar que, à medi-
da da conclusão da obra de 
extensão da Linha da Tai-
pa até à estação da Barra, e 
da inauguração de linha de 
Hengqin e Seac Pai Van, o 
Metro Ligeiro irá começar 
a atrair mais passageiros 
para usarem este serviço. 
Referiu ainda que, quando 
a Linha Leste que liga o ae-
roporto às Portas de Cerco 
entrar em funcionamento, é 
esperado que possa atingir 
137 mil passageiros trans-
portados diariamente.
A sessão de consulta públi-
ca foi realizada ontem no 
edifício da DSAT e presidida 
pelo chefe do Departamento 
de Planeamento e Desen-
volvimento de Tráfego, Lam 
Chi Kim, chefe da Divisão de 
Coordenação, Mok Soi Tou e 
chefe da Divisão de Planea-
mento de Tráfego, Un Chao 
Wa.
Na ocasião, o Metro Ligeiro 
continuou a dominar o de-
bate e muitos participantes 
mostraram-se preocupa-

cundários no âmbito de pro-
jecto do Plano Director dos 
novos aterros urbanos.
No que toca às instalações 
de travessia diagonal, Lam 
Chi Kim observou que os 
dois sistemas têm apre-
sentado bons resultados, 
nomeadamente aqueles que 
entraram em funcionamen-
to neste ano junto à Rua da 
Serenidade e na intersecção 
entre a Avenida do Coronel 
Mesquita e a Rua de Silva 
Mendes, acreditando que 
as autoridades podem lan-
çar mais no futuro. Porém, 
salientou que as instalações 
de travessia diagonal de-
pendem ainda da intersec-
ção, circulação de peões e 
sentido de marcha.
Em torno da ligação rodo-
viária entre as zonas A e B 
dos novos aterros urbanos, 
o responsável da DSAT indi-
cou que as autoridades ain-
da estão a estudar a melhor 
solução entre a adopção de 
faixas de rodagem, ponte ou 
túnel. Frisou também que o 
teleférico que se refere no 
texto de planeamento ge-
ral serve meramente como 
uma instalação auxiliar de 
passagem para peões e a sua 
proposta foi feita para uma 
troca de ideias na comuni-
dade. Tendo em conta que 
mais de 100 mil habitan-
tes podem residir na zona 
A conforme o planeado, e 
enquanto existirem várias 
passagens superiores pe-
donais e viadutos situados 
a norte da zona, falta ain-
da uma instalação de liga-
ção para trânsito de peões. 
O governante realçou que 
o Executivo abre espaço a 
opiniões públicas, mas que 
o plano só vai ser executado 
“se valer a pena”.

DIAGNOSTICADOS SETE CASOS IMPORTADOS DE COVID-19

No domingo foram diagnosticados sete novos casos importados de infecção 
assintomática. Entre os passageiros que chegaram e testaram positivo estão 
quatro do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades compreendidas 
entre os 8 e os 63 anos, provenientes de Portugal, Canadá, França, Malásia, 
Hong Kong e Taiwan. Todos os casos acima mencionados foram encaminhados 
para isolamento médico, informou o Centro de Coordenação de Contingência do 
Novo Tipo de Coronavírus.

dos com o desenvolvimen-
to e progresso das obras de 
construção de infraestrutu-
ras no território. Um resi-
dente alertou para a dificul-
dade de apanhar o autocarro 
e para o trânsito na cidade, 
considerando o tráfego um 
dos maiores problemas em 
Macau, sugerindo a acele-
ração da construção da Li-
nha Leste do Metro Ligeiro 
tendo em conta que servirá 
a ligação entre as Portas de 
Cerco, a zona A dos novos 
aterros urbanos, até Hen-
gqin e interior da China, 
podendo criar um grande 
valor económico. Quanto à 
Linha Oeste que liga a Barra 
às Portas de Cerco, as auto-
ridades devem apostar num 
planeamento de curto e lon-

go prazo para que o metro 
possam fazer um percurso 
circular, adiantou.
Lam Chi Kim acredita que, 
após a entrada em funcio-
namento da Linha Leste que 
liga o aeroporto às Portas de 
Cerco, é esperado que o nú-
mero de passageiros trans-
portados possa aumentar 
para 137 mil por dia. O res-
ponsável acrescentou que, 
aquando da conclusão da 
construção da Linha Oes-
te mencionada no texto de 
Planeamento Geral, a linha 
que liga as Portas de Cerco à 
Barra poderá facilitar servi-
ços a uma camada maior da 
população, tendo em conta 
a linha abrange mais de 200 
mil habitantes, prevendo-se 
que mais de 240 mil passa-

geiros poderão ser transpor-
tados no Metro Ligeiro todos 
os dias.
Relativamente à Linha Oes-
te, caso a obra de construção 
seja executada por fases, é 
previsto que o movimento 
diário de público possa au-
mentar de 130 mil para 180 
mil passageiros. Em relação 
à possibilidade de dar prio-
ridade à ligação à Doca do 
Lam Mau, o governante rei-
terou que há margem para 
discussão.
Apesar de concordar com 
o planeamento da rede de 
traçado apresentado no tex-
to da consulta pública, um 
residente sugeriu a criação 
de uma via verde destina-
da ao transporte de cargas 
para potencializar o sector 

logístico. Outro residente 
recomendou o aumento das 
instalações de travessia dia-
gonal e a introdução de mais 
sistemas inteligentes. Tam-
bém houve um outro cidadão 
que se mostrou preocupado 
com a ligação rodoviária en-
tre as zonas A e B dos novos 
aterros urbanos.
Em resposta à opinião do 
público, o governante lem-
brou que não existia no 
território uma classificação 
clara entre os diferentes ti-
pos de vias rodoviárias ur-
banas, no entanto, à medida 
do desenvolvimento urbano 
e do acréscimo do fluxo de 
tráfego, as autoridades clas-
sificaram as vias rodoviárias 
em vias de trânsito rápido, 
itinerários principais e se-

SÍLVIA ALEXANDRA DIAS INÁCIO É A NOVA CÔNSUL DE PORTUGAL EM XANGAI

Sílvia Alexandra Dias Inácio substituiu no mês passado Israel Saraiva no Consulado de Portugal em Xangai, noticiou 
ontem a TDM Rádio Macau, acrescentando que a ida da nova cônsul de Portugal para Xangai deverá acontecer até 
ao final deste ano. Ainda não é conhecido, no entanto, o novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. 
Segundo a emissora, que cita fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Cunha Alves, o actual 
cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, deverá permanecer no mandato até ao final do ano. O mesmo 
deverá acontecer com o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte. Paulo Cunha Alves foi nomeado 
para Macau em 20 de Agosto de 2018 e José Augusto Duarte está há quase cinco anos em Pequim.
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ANIMA recebeu 20 pedidos de ajuda 
por dificuldades de viagem 
de animais para Portugal 
Durante o surto no território dos últimos dois meses, a ANIMA recebeu 20 pedidos de ajuda feitos por 
portugueses que não conseguiram ou tiveram dificuldades em levar os seus animais de estimação 
para Portugal. Segundo apurou o PONTO FINAL, o custo de viagem aumentou bastante durante este 
período e houve falta de lugares nos voos devido à pandemia. A Associação de Protecção dos Animais 
Abandonados lamentou que a pressão financeira causada pelo surto tenha levado mais cidadãos a optar 
por entregar os seus animais de estimação às associações voluntárias, revelando que tem havido cada 
vez menos patrocínios para os animais.

CATARINA CHAN
CATARINACHAN.PONTOFINAL@GMAIL.COM
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Sociedade Protec-
tora dos Animais 
de Macau (ANI-
MA) recebeu nos 

últimos dois meses 20 casos 
de pedidos de ajuda de cida-
dãos portugueses relativa-
mente à dificuldade ou im-
possibilidade de transporte 
dos seus animais de estima-
ção na viagem de regresso 
para Portugal devido à falta 
de lugares nos voos, bem 
como ao custo demasiado 
elevado do procedimento 
por causa do surto epidémi-
co.
Para além de ter acolhido 
mais animais abandonados 
e vadios nas suas instalações 
durante o surto de Covid-19 
no território, a ANIMA reve-
lou ao PONTO FINAL que re-
cebeu em Junho e Julho mais 
pedidos de ajuda oriundos 
da comunidade portuguesa a 
pedir o acolhimento de ani-
mais, uma vez que “os bi-
lhetes de avião tornaram-se 
muito caros devido à pande-
mia e não há possibilidade 
de os proprietários levarem 
consigo os animais de esti-
mação para casa no estran-
geiro”.
Zoe Tang, presidente da 
ANIMA, destacou que a si-
tuação é uma “grande tris-
teza”. “Recebemos por volta 
de 20 casos semelhantes nos 
últimos dois meses, nun-
ca tinha acontecido antes 
da pandemia. Basicamente 
ninguém estava preocupado 
com o processo de viagem 
com animais devido a esses 
problemas, como o elevado 
custo de bilhetes de voo ou 
falta de lugares no avião”, 
lamentou.
De acordo com a responsá-
vel, a pandemia impôs bas-
tantes obstáculos para as 
viagens dos animais dado 
que a ligação aérea sofre 
sempre alterações, e cada 
companhia aérea tem dife-
rentes políticas para ani-
mais.
“Agora o processo de trans-
porte de animais por car-
gueiro pode custar 100 mil 
patacas. E às vezes é tam-
bém difícil trazer directa-
mente o animal para a cabi-
na de avião, porque os donos 
poderão ter de trazer crian-
ças e não conseguem levar 
os animais para Portugal”, 
salientou.
A activista da ANIMA frisou 
que  entende que “é difícil 
exigir a todos os donos pagar 
um custo tão elevado para a 

OITO LARES DE IDOSOS DA CARITAS 
TERMINAM REGIME DE CIRCUITO FECHADO
A partir de ontem, os lares de idosos podem terminar o regime de 
gestão preventiva em circuito fechado e podem retomar a visita 
e as medidas de prevenção de epidemias relacionadas. Paul Pun, 

secretário-geral da Caritas, referiu que, com o fim das medidas, a 
vida em circuito fechado dos funcionários dos oito lares de idosos 
sob tutela da Caritas pode chegar ao fim. Durante a epidemia, se 
tivessem surgido casos positivos em lares de idosos, a procura por 
camas para doentes graves ia aumentar, o que inevitavelmente ia 
aumentar a pressão sobre os profissionais de saúde da linha de frente, 

apontou Paul Pun, citado do jornal Ou Mun. Actualmente, cerca de 
85% dos idosos em lares idosos receberam uma ou duas doses da 
vacina contra a covid-19 e, em seguida, os outros idosos elegíveis 
serão organizados para continuar a vacinação para aumentar a pro-
tecção e a eficácia. Além disso, os serviços de apoio vocacional para 
pessoas deficientes e centros de reabilitação voltaram a funcionar.

viagem, mas se for por esta 
razão é uma pena. Os ani-
mais abandonados vão estar 
cheios de medo porque não 
se habituam a mudanças de 
ambiente e hábitos de vida. 
É muito triste”, disse.
Zoe Tang indicou que a ANI-

MA, apesar de já ter 400 cães 
e muitos gatos, está sempre 
a tentar salvar mais animais 
no Canil Municipal, onde 
tem espaço limitado, e al-
guns animais capturados vão 
acabar por ser abatidos caso 
ninguém os queira adoptar. 

“Devido à pandemia houve 
muito menos adopções no 
canil, mas o número de cães 
e gatos capturados continua 
a subir”, referiu Tang. “Al-
guns podem estar com mau 
temperamento apenas por-
que não têm confiança no 

ser humano. Todos animais 
são iguais e merecem ser 
adoptados”, reiterou.
A Associação de Protecção 
dos Animais Abandonados 
(AAPAM) também recebeu 
mais animais recentemen-
te. O grupo ajudou a acolher 

mais animais no canil por-
que estava a reservar mais 
espaços para prestar servi-
ços de cuidados temporários 
dos animais de estimação 
aos donos em quarentena, 
mas também registou mais 
casos de abandono devido à 
pressão financeira exercida 
nos proprietários.
“Alguns donos disseram que 
já não podem tomar con-
ta dos animais por causa 
de problemas financeiros, 
ficando sem emprego e en-
frentando dificuldades no 
dia a dia. Este tipo de casos 
aumentou muito recente-
mente”, afirmou Yoko Choi, 
fundadora da AAPAM.
A também presidente da 
associação adiantou a este 
jornal que dez gatos foram 
entregues à AAPAM nos úl-
timos dois meses, contudo, 
no passado, recebiam habi-
tualmente apenas um gato 
por mês.
Quanto ao programa de pa-
drinhos de animais, Yoko 
Choi referiu que há actual-
mente menos pessoas a pa-
trocinar os bichos por má 
perspectiva da economia. 
Segundo Yoko, a situação 
não surgiu apenas nestes úl-
timos meses, mas sim desde 
o início da pandemia, sendo 
que o número de padrinhos 
tem registado uma diminui-
ção contínua.
“Estamos também desilu-
didos e a enfrentar falta do 
espaço e de pessoal de cui-
dados. O canil também está 
sempre cheio, alguns têm 
de ser abatidos para libertar 
mais espaço porque há ani-
mais vadios e abandonados 
na rua todos os dias”, la-
mentou.
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Creches subsidiadas 
retomam o funcionamento 

CUIDADOS 

As creches subsidiadas e os lares de idosos retomaram ontem o normal 
funcionamento e os serviços. Segundo o jornal Ou Mun, muitas creches 
destacaram que, em conformidade com as exigências de prevenção de 
epidemia do Governo, pais e crianças que entram na creche têm de mos-
trar os códigos de saúde e medir a temperatura.
Nas creches, há divisórias instaladas nas salas de aula, as crianças são se-
paradas para comer e brincar, e há também pessoal fixo para tomar conta 
das crianças que realizam actividades em grupo, como, por exemplo, no 
recreio, onde elas devem dividir-se em grupos e brincar em diferentes 
áreas. Actualmente, conforme as exigências das autoridades, todos os 
funcionários de creches são obrigados a fazer teste de ácido nucleico a 
cada sete dias. 
Cerca de 340 crianças regressaram às creches que pertencem à União 
Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM). Cheong Un Si, 
vice-directora do Gabinete de Serviços Sociais da UGAMM, referiu que 
um total de 151 famílias foram atendidas pelos serviços da instituição. En-
quanto as creches estiveram encerradas devido à epidemia, a associação 
recebeu muitos telefonemas de pais a questionar quando seriam retoma-
dos os serviços.
Alguns pais apontaram que as crianças ficavam em casa durante a epi-
demia e as suas actividades foram bastante reduzidas, e esperam que as 

crianças voltem à vida colectiva, acrescentou Cheong Un Si. Actualmente, 
com o retomar das actividades normais, os serviços das creches podem 
reduzir a pressão nos pais. Por outro lado, como as crianças pequenas 
entrarão na escola no próximo mês, os pais desejam que elas voltem às 
creches para que se possam adaptar à vida escolar com antecedência. 
Cheong Un Si pede que o Governo ajuste as medidas de prevenção epi-
démica nas creches oportunamente. Para famílias com crianças menores 
de três anos, os cuidadores devem ser vacinados o mais rápido possível, 
salientou a responsável da UGAMM. Hong Kong e outras regiões vizinhas 
já começaram a vacinação para crianças de seis meses ou mais. Cheong 
Un Si sugeriu que as autoridades consultem os dados relevantes e consi-
derem a vacinação para bebés e crianças pequenas para reduzir o risco de 
infecção.

A.C.

Ella Lei questiona iluminação 
pública inteligente
Ella Lei quer saber qual está a ser a aplicação prática dos postes de iluminação inteligentes colocados 
em Macau pela CEM. Numa interpelação escrita, a deputada questiona os dados obtidos após ter sido 
instalada a iluminação pública inteligente em algumas artérias da cidade, em 2019. 

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM

equipamentos como lâmpa-
das LED, sensores ambien-
tais, WIFI, sensores para 
monitorização da circulação 
de pessoas, fluxo do tráfego 
e dispositivo de monitoriza-
ção de velocidade, câmaras, 

estação micro base de 4G/5G 
para comunicações, monitor 
de visualização de informa-
ções ao público, ecrã inte-
ractivo de informação turís-
tica e mini-altifalante para 
informação ao público, etc.

Na interpelação, Ella Lei co-
meça por salientar que a ilu-
minação pública inteligente 
“tem-se tornado cada vez 
mais popular entre os resi-
dentes e uma componente 
importante da cidade inte-

ligente”. Porém, a deputa-
da ligada à Federação das 
Associações dos Operários 
de Macau (FAOM) pergunta 
qual tem sido a eficácia des-
te sistema em Macau e quais 
os planos para a utilização 

A 
deputada Ella Lei 
quer detalhes so-
bre os resultados 
práticos do siste-

ma inteligente de iluminação 
pública, que começou a ser 
testado em Macau em 2019. 
Numa interpelação escrita, 
Ella Lei questiona o Governo 
sobre os dados obtidos a par-
tir deste sistema e qual tem 
sido a aplicação prática.
Segundo explica a CEM na 
sua página electrónica, o 
sistema de iluminação pú-
blica inteligente não só exa-
mina o consumo de energia, 
como também recolhe da-
dos em tempo real sobre a 
cidade, como, por exemplo, 
tráfego em tempo-real, da-
dos de monitorização, qua-
lidade do ar, monitorização 
da temperatura, e assim por 
diante, “fornecendo desta 
forma dados importantes 
para a cidade”.
“A iluminação pública in-
teligente pode monitorizar 
e gerir em geral a qualida-
de ambiental da cidade, a 
segurança de zonas públi-
cas, bem como publicitar 
mensagens instantâneas 
de forma a melhorar o ní-
vel de desenvolvimento da 
nova cidade inteligente e, 
ao mesmo tempo, dar apoio 
para a construção de uma 
rede perceptiva”, explica a 
CEM.
Em meados de 2019, foi 
instalada iluminação pú-
blica inteligente na Rua D. 
Belchior Carneiro, Aveni-
da da Saúde no Campus da 
Universidade de Macau em 
Hengqin e Avenida da Ami-
zade. Cada iluminação pú-
blica é multifuncional, com 

dos resultados obtidos. 
A deputada eleita pela via 
directa aborda também a 
questão da privacidade. “A 
crescente popularidade da 
tecnologia inteligente é de 
facto propícia ao desenvol-
vimento urbano e à melho-
ria da vida dos residentes, 
mas tem de ser encontrado 
um equilíbrio em termos de 
privacidade”, alerta. Assim, 
Ella Lei questiona: “Que 
considerações e orientações 
foram tomadas pelas auto-
ridades em relação à locali-
zação, operação e manuten-
ção da iluminação pública 
inteligente, no que toca à 
configuração e selecção de 
sensores, ao limite da reco-
lha de dados, à autorização e 
partilha de dados, ao arma-
zenamento, etc.?”.
No site da CEM, a empresa 
diz que, “durante os testes, a 
instalação, activação e teste 
de equipamentos sensíveis 
só foram efectuados após a 
obtenção da aprovação da 
autoridade competente, de 
modo a cumprir com as nor-
mas e disposições referentes 
à Lei de Protecção de Dados 
Pessoais de Macau”.
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Promotores de jogo autorizados podem, 
em nome do cliente, depositar fundos na conta 
Apesar de o Governo ter reiterado ontem que cabe às concessionárias a competência exclusiva para a criação de uma conta 
para depósito de fundos junto à tesouraria do casino, Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente, ressalvou 
a existência de uma excepção: o diploma legal permite aos promotores de jogo e colaboradores autorizados depositarem 
fundos em nome dos clientes, sem violar o crime de aceitação ilícita de depósito. Quanto ao crime de aceitação ilícita 
de depósito, além do promotor de jogo, sociedade gestora e colaborador, as concessionárias também são submetidas a 
penalidades segundo a regra prevista no diploma legal, tendo em conta que as concessionárias são entidades sujeitas a 
fiscalização, salientou Chan Chak Mo.

DINIS CHAN
DINIS.CHAN@PONTOFINAL-MACAU.COM
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comissão espera que o es-
clarecimento possa aliviar a 
preocupação de promotor de 
jogo e colaborador.

No que diz respeito ao crime 
de aceitação ilícita de depó-
sito, a comissão que analisa 
a proposta de lei questionou 

a razão pela qual os sujeitos 
submetidos às regras só in-
cluem o promotor de jogo, 
sociedade gestora e colabo-

rador. Chan Chak Mo, ci-
tando o Executivo, afirmou 
que como nunca existiram 
quaisquer normas destina-

EXECUÇÃO 
DO PIDDA 
NO ÚLTIMO 
TRIMESTRE DE 
2021 PERTO 
DOS 100%

A Comissão de 
Acompanhamento 
para os Assuntos 
de Finanças Públi-
cas assinou ontem 
o relatório do Plano 
de Investimentos e 
Despesas de Desen-
volvimento da Ad-
ministração (PIDDA), 
relativo ao quarto tri-
mestre de 2021, no-
ticiou ontem a TDM 
Rádio Macau. A pre-
sidente da comissão, 
a deputada Wong Kit 
Cheng, revelou que a 
taxa de execução do 
PIDDA no último tri-
mestre do ano pas-
sado esteve próxima 
dos 100%.

Taxa de ocupação 
dos hotéis de cinco estrelas 
caiu 12,2 pontos percentuais

HOTELARIA

Em Junho, a taxa de ocupação média dos quartos dos hotéis de Macau foi de 39,1%, ou seja, 
menos 6,3 pontos percentuais em comparação com o mês de Junho do ano passado. Por outro 
lado, a taxa de ocupação média dos quartos de hotéis de cinco estrelas foi de 31,9%, menos 
12,2 pontos percentuais em termos anuais
A informação foi revelada ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) no 
relatório sobre as excursões e ocupação hoteleira no mês de Junho. Os dados revelam também 
que, em Junho, existiam 121 estabelecimentos hoteleiros que prestaram serviços de alojamento 
ao público, mais seis face ao mês homólogo de 2021. Esses estabelecimentos hoteleiros disponi-
bilizavam um total de 37 mil quartos de hóspedes, mais 5,5% em termos anuais.
No mês em análise, os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 421 mil indivíduos, menos 
10,3%, em termos anuais. A DSEC realça também que o número de hóspedes do interior da 
China foi de 315 mil, caindo 11,9%. O número de hóspedes locais foi de 78 mil, revelando 
também uma queda de 5,6%. O período médio de permanência dos hóspedes correspondeu a 
1,8 noites, mais 0,1 noites.
No primeiro semestre de 2022 a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos esta-
belecimentos hoteleiros foi de 37,6%, menos 12,8 pontos percentuais, relativamente ao idêntico 

semestre do ano anterior. Os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 2.624.000 indivíduos, 
menos 22,3%, face ao mesmo semestre de 2021, e o período médio de permanência dos 
hóspedes manteve-se em 1,8 noites.
Em Junho de 2022 o número de visitantes que participaram em excursões locais foi de 1.800, 
menos 72,3% face ao mês homólogo de 2021, e o de residentes de Macau que adquiriram 
nas agências de viagens serviços para viajarem ao exterior, como, serviços de transportes, de 
alojamento, de visitas aos pontos turísticos, entre outros., correspondeu a 3.600, menos 82,8%. 
No primeiro semestre de 2022 o número de visitantes em excursões locais equivaleu a 18 mil, 
menos 35,8%, face ao mesmo semestre de 2021, e o de residentes de Macau que adquiriram 
nas agências de viagens serviços para viajarem ao exterior fixou-se em 20 mil, menos 79,6%.

A 
proposta de lei do 
regime da acti-
vidade de explo-
ração de jogos de 

fortuna ou azar em casino 
continuou ontem a ser dis-
cutida na reunião de 2.ª Co-
missão Permanente da As-
sembleia Legislativa. Desta 
vez, o crime da aceitação ilí-
cita de depósito tornou-se o 
foco de debate.
No novo texto apresenta-
do pelo Governo sobre as 
actividades dos ‘junkets’ é 
referido que a competência 
para abertura de uma conta 
de depósito sem juros recai 
exclusivamente às conces-
sionárias. Chan Chak Mo, 
presidente da 2.ª Comis-
são Permanente, destacou a 
existência de uma excepção 
caso exista uma autorização 
dada pelos clientes de forma 
explícita e inequívoca. As-
sim, será permitido aos pro-
motores de jogo e colabora-
dores depositarem fundos 
na conta da concessionária 
sem violar a disposição legal 
relativa ao crime da acei-
tação ilícita de depósito. A 

das a esta questão, no novo 
texto apresentado pelas au-
toridades o Governo adop-
tou uma rectificação para 
esclarecer, de forma clara, 
que as concessionárias de 
jogo também fazem parte de 
sujeitos submetidos à fisca-
lização. 
Adiantou ainda que solici-
tar, angariar ou aceitar, di-
rectamente ou através de 
terceiros, depósitos em nu-
merário, de fichas ou de ou-
tros fundos fornecidos por 
outrem, através de qualquer 
meio, pode constituir em 
crime de aceitação ilícita.
Quanto à forma de como 
definir o número de pro-
motores de jogo de cada 
concessionária, o deputado 
que preside à comissão afir-
mou que o valor máximo de 
promotores de jogo com os 
quais cada concessionária 
pode celebrar contrato de 
promoção de jogo no ano 
seguinte deve ser fixado 
anualmente até 30 de No-
vembro pela Direcção de 
Inspecção e Coordenação de 
Jogos (DICJ). 
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“The Violin Case”, a primeira 
longa-metragem de Max Bessmertny, 
começa a ser rodada em Setembro
Começa a ser filmado em Setembro “The Violin Case”, a primeira longa-metragem da autoria de Maxim 
Bessmertny. O objectivo é fazer com que o filme esteja pronto em 2023, para que possa ser distribuído 
nos festivais de cinema internacionais. Um filme totalmente feito em Macau, que se centra em Theo, um 
pintor estrangeiro que perde o seu violino num táxi e embarca numa odisseia à sua procura. 

ANDRÉ VINAGRE
ANDRE.VINAGRE@PONTOFINAL-MACAU.COM

T
heo, um pintor es-
trangeiro que quer 
começar a construir 
a sua carreira a par-

tir do exotismo de Macau, 
tem um revés: esquece-se 
de uma das suas obras mais 
especiais – um violino pin-
tado – no banco de um táxi. 
Sem conseguir encontrar o 
táxi que levou a peça, o artista 
envolve-se numa odisseia em 
Macau à procura do violino.
É esta a premissa da primeira 
longa-metragem de Maxim 
Bessmertny, que tem como 
inspiração uma história que 
aconteceu a Konstantin Bes-
smertny, pintor sediado em 
Macau e pai de Max. Há seis 
anos, em Hong Kong, depois 
de deixar uma das suas obras 
num táxi, Konstantin e Max 
iniciaram uma aventura à 
procura da peça, mas em vão.
“Só depois de quase quatro 
anos a tentar, depois de es-
crever cinco ou seis guiões 
para longas-metragens que 
queria desenvolver mas que 
caíram, é que  finalmente 
disse que esta é a história 
e que ia fazê-la seja como 
for», contou o cineasta de 
Macau ao PONTO FINAL, 
acrescentando: “Só comecei 
a pensar na história mais 
tarde. Quando isto aconte-
ceu, em 2016, eu só tinha es-
crito dois guiões que poten-
cialmente podiam ser feitos 
em Macau, mas eram de ou-
tro género. Esta história só 
me veio à cabeça no segundo 
dia de pandemia”.
O filme será todo ele rodado 
em Macau. “Não há estú-
dios, não há ‘green screens’, 
estamos a criar tudo local-
mente”, sublinhou o reali-
zador. Maxim Bessmertny 
explicou que o objectivo é 
começar a filmar a 1 de Se-

FDC RECEBE APOIOS PEDIDOS DE APOIO 
FINANCEIRO A PARTIR DE HOJE

O Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC) receberá, a partir 
de hoje e até 14 de Outubro, os pedidos para o “Plano de Apoio 
Financeiro para a Promoção de Marcas - Exposições e Espectá-
culos Culturais no ano de 2022”. Segundo o FDC, o plano visa 
“impulsionar a realização dos espectáculos de Macau, incluindo 
a ópera chinesa, o teatro, a dança, a música e a magia, nos 
mercados do exterior, especialmente nas regiões da Grande Baía 
e de ‘Uma faixa, uma rota’, no intuito de aumentar a visibili-

dade e popularidade das marcas nos mercados fora de Macau, 
promovendo assim a industrialização do sector”. Os candidatos 
devem ser empresários comerciais, pessoa colectiva constituída 
legalmente na RAEM, com mais de 50% do seu capital social 
detido por residentes da RAEM, ou empresário comercial, pessoa 
singular. As empresas que foram beneficiárias por mesmo plano 
no ano de 2020 só podem apresentar o novo pedido após a en-
trega do relatório final do projecto financiado, acrescenta o FDC. 
O plano apoia a realização de espectáculos no exterior por obras 
completas com direitos de propriedade intelectual, devendo mais 
de 50% do pessoal da equipa principal ser residente de Macau. 
O projecto candidato deve ser espectáculo comercial, realizado 

nas cidades fora de Macau pelo menos três vezes, podendo o 
candidato obter uma parte proporcional das receitas de bilhetes 
vendidas. A duração do espectáculo é não inferior a 60 minutos, 
no local público com 100 ou mais lugares, e o candidato deve 
apresentar um plano detalhado sobre o espectáculo, um plano 
de divulgação e um eventual acordo de intenção assinado com 
a entidade organizadora do espectáculo. A modalidade do apoio 
financeiro deste plano é por subsídio, até 10 beneficiários e com 
o prazo máximo de 18 meses, sendo o valor máximo a conceder 
de 80% das despesas orçamentais do projecto candidato, até ao 
limite de 800 mil patacas. Os interessados devem fazer o pedido 
através da página electrónica do FDC (www.fdc.gov.mo).
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tembro para que o filme es-
teja pronto no final do ano. 
O objectivo é colocar “The 
Violin Case” no mercado e 
em festivais de cinema in-
ternacionais em 2023. Até 
lá, a equipa de Max Bess-
mertny vai tentar encontrar 
parceiros para a pós-produ-
ção e distribuição.
A equipa ainda tentou uma 
campanha de angariação de 
fundos na plataforma Kicks-

tarter. A meta era chegar aos 
50 mil dólares norte-ameri-
canos, mas o objectivo não 
foi alcançado, o que fez que 
todas as doações feitas até 
então fossem devolvidas. No 
entanto, Max Bessmertny 
ressalvou que a iniciativa foi 
importante para dar a co-
nhecer o projecto ao mundo. 
“Pessoas que estão na in-
dústria há muitos anos con-
seguiram ficar a conhecer o 

filme e isso é tão importante 
quanto o valor financeiro em 
si, termos connosco pessoas 
que ajudam e acreditam no 
projecto. Ajudou a divulgar o 
projecto”, reiterou.
Idealmente, o orçamento 
global do filme seria de pelo 
menos um milhão de dóla-
res norte-americano, afir-
mou Bessmertny. “Mas nós 
estamos a fazer por um or-
çamento muito mais baixo, 

estamos a fazer pelo mínimo 
que podemos”, referiu, fri-
sando que o projecto “é um 
esforço colectivo” da equi-
pa. “Estamos a tentar res-
peitar ao máximo o cinema e 
as pessoas com quem traba-
lhamos, que têm entendido 
que é um projecto de paixão 
e que tem de ser tratado as-
sim”, reforçou, concluindo: 
“Vejo um belo futuro para o 
filme”.
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 Já vi Judas Priest 
em Singapura e 

Metallica em Hong Kong, 
gosto muito de música ao 
vivo. Anseio pelo regresso 
e pelo crescimento da cena 
musical ao vivo na Ásia”

CULTURA

As recomendações de...

Glenn McCartney 

Professor Universitário

Joe Chan
Ambientalista

Talvez um filme antigo, 
de 1993, mas o conceito 
é ainda aplicável à nossa 

educação. É um filme baseado na 
história verdadeira de um rapaz genial 
que gosta de jogar xadrez. Os seus 
pais descobrem o seu talento e guiam 
o seu filho na viagem. Especialmente 
recomendo este filme a todos os pais 
e professores, por vezes tentamos 
transformar intencionalmente os nossos 
filhos da forma que queremos, mas em 
vez de ajudá-los estamos a destruí-
los. Do filme (não se preocupem, tem 
um final feliz) há uma grande reflexão 
sobre a arte de aprender. Recomendo 
vivamente que o vejam com os filhos e 
lhes perguntem sobre o que eles amam 
e sonham”

•

•
SÉRIE: 

"Stranger 

Things"

FILME: 

"Searching 

for Bobby 

Fischer"

•
FILME: 

"Tomorrowland"

•
LIVRO: 

"Calvin and Hobbes"

Diria que é 
perfeito para 
uma leitura leve 

junto à piscina”

“Não vou estragar o filme explicando 
a história. Simplesmente se estiverem 
interessados em mudar a vossa vida, 

construir os seus sonhos ou proteger o nosso ambiente, 
este é definitivamente um filme que deve ver”

•
MÚSICA: 

Foo Fighters

Nirvana

Green Day

Five Finger Death Punch

Judas Priest

Metallica
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Banco Popular da China reduz taxas 
de juros para novos mínimos históricos

Advertisement

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana 

EDITAL
Edital n.º : 7 /E-OI/2022
Processo n.º : 117/OI/2016/F
Assunto : Demolição de obras não autorizadas pela infracção às disposições do Regulamento Geral de Construção Urbana (RGCU)
Local : Estrada dos Cavaleiros n.ºs 103 a 109, Edf. Arco Íris, parque de estacionamento, Macau.

Mak Tat Io, Subdirector da Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU), no uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 05/
DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 de Abril de 2022, faz saber que ficam notificados os donos das obras ou seus  
mandatários, bem como os utentes dos locais acima indicados, cujas identidades se desconhecem, do seguinte:

1. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-se que no local acima indicado realizaram-se as seguintes obras não autorizadas, as quais 
infringiram o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 79/85/M (RGCU) de 21 de Agosto, alterado pela Lei n.º 6/99/M de 17 de Dezembro e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009 de 3 de Agosto, pelo que as mesmas são consideradas ilegais: 

Obra

1.1 Fechamento dos lugares n.ºs 1 e 2 do parque de estacionamento para veículos do edifício (n.º policial 103) com paredes em alvenaria de tijolo e instalação 
de elementos salientes na parede exterior.

2. De acordo com os artigos 93.º e 94.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M de 11 de Outubro, foi realizada, 
no seguimento de notificação por edital publicado nos jornais em língua chinesa e em língua portuguesa de 15 de Fevereiro de 2019, a audiência escrita 
dos interessados, mas não foram carreados para o procedimento elementos ou argumentos de facto e de direito que pudessem conduzir à alteração do 
sentido da decisão de ordenar a demolição das obras não autorizadas acima indicadas.

3. Assim, nos termos do artigo 52.º do RGCU e no uso das competências delegadas pela alínea 4) do n.º 1 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 de Abril de 2022 e por despacho do signatário de 11 de Agosto de 2022 exarado sobre a informação 
n.º4111/06148/DUR/2022, ordena aos donos das obras ou seus mandatários que procedam, por sua iniciativa, no prazo de 15 dias contados a partir da 
data da publicação do presente edital, à respectiva demolição e à reposição dos locais afectados, bem como à remoção de todos os materiais e equipamentos 
neles existentes e à sua desocupação, devendo, para o efeito e com antecedência, apresentar nesta DSSCU o pedido de demolição da obra ilegal, cujos 
trabalhos só podem ser realizados depois da sua aprovação. A conclusão dos referidos trabalhos deverá ser comunicada à DSSCU para efeitos de vistoria. 
Nos termos do artigo 53.º do mesmo decreto-lei, os donos das obras poderão apresentar à DSSCU, no prazo de 8 (oito) dias contados a partir da data de 
publicação do presente edital, os projectos de legalização das mesmas juntamente com os elementos necessários, com vista à avaliação da possibilidade 
da sua legalização.

4. Findo o prazo estipulado, não será aceite qualquer pedido de demolição ou de legalização das obras acima mencionadas. De acordo com o n.º 2 do artigo 
139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M de 11 de Outubro, notifica-se ainda que nos termos do artigo 
56.º do RGCU, findo o prazo referido, a DSSCU, em conjunto com outros serviços públicos e com a colaboração do Corpo de Polícia de Segurança Pública, 
procederá à execução dos trabalhos acima referidos, sendo as despesas suportadas pelos infractores, sem prejuízo da aplicação de multas ao abrigo das leis 
aplicáveis e da eventual responsabilidade civil ou criminal a imputar aos mesmos. Além disso, findo o prazo da demolição e da desocupação voluntárias, 
a DSSCU dará início aos respectivos trabalhos, os quais, uma vez iniciados, não podem ser cancelados. Os materiais e equipamentos deixados nos locais 
acima indicados serão depositados num local a indicar à guarda de um depositário a nomear pela Administração. Findo o prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data do depósito e caso os bens não tenham sido levantados, consideram-se os mesmos abandonados e perdidos a favor do governo da RAEM, 
por força da aplicação do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 6/93/M de 15 de Fevereiro.

5. Nos termos do n.º 1 do artigo 65.º do RGCU, os infractores são sancionáveis com multa de 1 000,00 a 20 000,00 patacas.
6. Nos termos dos artigos 145.º e 149.º do Código do Procedimento Administrativo, os interessados podem apresentar reclamação no prazo de 15 (quinze) 

dias contados a partir da data da notificação.
7. Nos termos do n.º 1 do artigo 59.º do RGCU e do n.º 16 do Despacho n.º 05/DIR/2022, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 15, II série, de 13 

de Abril de 2022, da decisão referida no ponto 3 do presente edital cabe recurso hierárquico necessário para o Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, a interpor no prazo de 15 dias contados a partir da data da notificação.

RAEM, 11 de  Agosto  de 2022           
Pelo Director dos Serviços

O Subdirector
Mak Tat Io

PUB

vel e suficiente no sistema 
bancário”, e que as operações 
anunciadas “satisfazem ple-
namente as necessidades das 
instituições financeiras”.

As “repos” são usadas pelo 
banco central da China para 
injetar liquidez de curto 
prazo no sistema bancário, 
enquanto as MLF são a sua 

principal ferramenta para fi-
nanciar os bancos, e também 
servem de guia para as taxas 
de juros referenciais, deno-
minadas LPR (taxa de refe-

O Banco Popular 
da China reduziu 
ontem as taxas 
de juro, pela 
primeira vez desde 
Janeiro passado, 
para mínimos 
históricos, face 
ao abrandamento 
da economia, 
suscitado pela 
política de ‘zero 
casos’ de covid-19.

E
m comunicado, o 
Banco Popular da 
China (banco cen-
tral) confirmou a 

redução em 10 pontos base 
das linhas de crédito de mé-
dio prazo (MLF) para um ano 
e dos acordos de recompra 
reversos (“repos”) para sete 
dias, colocando ambas as ta-
xas em novos mínimos his-
tóricos.
A injecção de liquidez ascende 
a 400.000 milhões de yuans 
via MLF, por um ano, com ju-
ros de 2,75%, e outros 2.000 
milhões de yuans, através de 
“repos” em sete dias, com 
juros de 2%. O banco central 
garantiu que a decisão visa 
“manter uma liquidez razoá-

rência para créditos).
Julian Evans-Pritchard, ana-
lista da consultora britânica 
Capital Economics, consi-
derou que a redução das ta-
xas de juros de ontem é uma 
“surpresa”, já que a maioria 
dos especialistas previu que 
Pequim as manteria intactas.
Nos últimos meses, o Banco 
Popular da China manteve a 
relutância em reduzir as ta-
xas, apesar do abrandamen-
to económico causado pelos 
confinamentos e outras me-
didas de prevenção epidémi-
ca altamente restritivas, no 
âmbito da política de ‘zero 
casos’ de covid-19.
A recusa do banco central de-
veu-se a temores de riscos de 
dívida, maior pressão negati-
va sobre o yuan e aumento do 
índice de preços ao consumi-
dor, diz a Capital Economics, 
que acredita que essa revira-
volta se deve à “fraca inércia” 
dos indicadores económicos 
para Julho e à desaceleração 
do crescimento do crédito.
Evans-Pritchard esclareceu 
que os cortes anunciados on-

tem não implicarão uma mu-
dança notável nas condições 
de liquidez porque as taxas 
interbancárias já estão abaixo 
das do Banco Popular da Chi-
na, pelo que as entidades não 
apresentam grande procura 
de financiamento junto do 
banco central.
O especialista antecipou uma 
redução da LPR - a próxima 
actualização está prevista 
para a próxima segunda-fei-
ra, 22 de Agosto -, que vai 
baixar os juros dos emprésti-
mos existentes e o preço dos 
novos créditos, aliviando as-
sim parte da pressão das em-
presas mais endividadas.
No entanto, na sua opinião, 
os cortes nas taxas de juro 
podem não ser suficientes 
para relançar a recuperação 
do crédito, uma vez que a fra-
gilidade atual é “parcialmen-
te estrutural”, derivada da 
“perda de confiança no mer-
cado imobiliário e da incer-
teza provocada pelas cons-
tantes perturbações causadas 
pela estratégia ‘covid zero’ da 
China”
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PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 
SOBE 3,5% 
NOS PRIMEIROS 
SETE MESES

A produção industrial 
de valor agregado da 
China, um importante 
indicador económico, 
subiu 3,5% em termos 
anuais nos primeiros 
sete meses deste ano, 
revelam dados do De-
partamento Nacional 
de Estatísticas (DNE) 
divulgados nesta se-
gunda-feira. Em Julho, 
o crescimento da pro-
dução industrial regis-
tou 3,8% em termos 
anuais e foi 0,38% 
maior do que no mês 
anterior, segundo o 
DNE. A produção in-
dustrial é usada para 
medir a actividade das 
grandes empresas com 
volume de negócios 
anual de pelo menos 
20 milhões de yuans.

China emite alerta máximo 
devido a onda de calor extremo

TEMPERATURA

A Administração Meteorológica da China emitiu ontem um alerta vermelho devido ao 
calor extremo, após a temperatura ter ultrapassado os 40 graus em várias partes do 
país, informou a imprensa estatal. O calor extremo afectou áreas de 11 províncias e 
regiões da China. Os especialistas descreveram a onda de calor como a “mais longa e 
intensa” dos últimos 60 anos.
A instituição previu que temperaturas acima dos 40 graus vão continuar a ser regista-
das em várias partes do território chinês, afectando sobretudo as províncias centrais de 
Sichuan, Shaanxi, Henan, Hubei, Hunan ou Jiangxi.
O aviso, divulgado ontem marca o 26.º dia consecutivo de alerta para altas tempera-
turas no país asiático, o que alarmou alguns especialistas: “Esta onda de calor é a mais 
intensa e mais longa desde que os registos oficiais começaram em 1961”, explicou o 
pesquisador da Administração Meteorológica da China Sun Shao, citado pelo jornal 
oficial Global Times. Sun alertou que o calor extremo pode durar mais uma semana.
Esses períodos de calor intenso podem tornar-se no “novo normal” no país asiático, 
sob o “efeito das alterações climáticas”, destacou Chen Lijuan, especialista do Centro 
Meteorológico Nacional da China, citado pela imprensa local. “As altas temperaturas 
começam a ser registadas cada mais cedo e terminam cada vez mais tarde. Isto vai 
tornar-se mais óbvio no futuro”, apontou.
O calor também traz consigo um aumento na procura pela eletricidade. O consumo 
de eletricidade na cidade de Xangai, que registou temperaturas recordes nas últimas 

semanas, atingiu um crescimento homólogo de 38,41% em Julho e de 40,2% na 
primeira semana de Agosto.
Existem algumas restrições no consumo de energia nas províncias mais atingidas pelo 
calor, incluindo em Zhejiang (leste), onde o uso da energia em certas indústrias e do 
ar condicionado em cinemas foi limitado, segundo a imprensa local.

África tornou-se mercado “lucrativo” 
para empresas chinesas de segurança 
privada, diz investigador

As empresas 
chinesas de 
segurança privada 
encontraram 
em África um 
“lucrativo nicho 
de mercado”, 
através da 
prestação de 
serviços de 
protecção a 
executivos, locais 
de construção e 
navios chineses, 
disse à Lusa um 
investigador.

E
m Angola, Repúbli-
ca Democrática do 
Congo, Mali, Sudão 
do Sul ou Nigéria, 

antigos membros da polí-
cia paramilitar chinesa e do 
Exército de Libertação Po-
pular, as Forças Armadas 
chinesas, estão a assumir 
funções de segurança pri-
vada, contou Alessandro 
Arduino, um dos poucos in-
vestigadores nesta área, à 
agência Lusa.
A procura pelos serviços de 
segurança privada aumen-
tou no âmbito da iniciativa 
“Uma Faixa, Uma Rota”, o 
gigantesco plano de infraes-
truturas internacional lan-
çado por Pequim, em 2013, 
e que inclui a construção de 
autoestradas, linhas ferro-
viárias, aeroportos e cen-
trais eléctricas no continen-
te africano.
“Em nações como a Repú-
blica Democrática do Congo, 
Sudão ou Sudão do Sul, existe 

carência de serviços de segu-
rança prestados pelo Gover-
no, devido à contínua insta-
bilidade política”, descreveu 
Arduino, que é investigador 
na Universidade Nacional de 
Singapura. “A dependência 
da China destes países para 
obter recursos explica por 
que Pequim está mais preo-
cupada com a segurança em 
África”, observou.
Trabalhadores e executivos 

chineses são frequente-
mente vítimas de sequestro 
em África, em parte devido 
à perceção de que têm muito 
dinheiro em mão ou traba-
lham para empresas chine-
sas dispostas a pagar altos 
resgates.
No início deste ano, três 
cidadãos chineses que tra-
balhavam na barragem Si-
no-Hydro, no Níger, foram 
sequestrados por homens 

armados e dois dos seus co-
legas locais foram mortos. 
No ano passado, homens ar-
mados sequestraram quatro 
chineses que trabalhavam 
na construção de linhas fer-
roviárias e mataram a sua 
escolta policial, no estado 
nigeriano de Ogun. “Na úl-
tima década, a China reco-
nheceu que confiar apenas 
no desenvolvimento econó-
mico dos países africanos 

não é suficiente para pro-
teger os seus trabalhadores 
e projectos”, apontou o in-
vestigador.
A retirada de dezenas de mi-
lhares de chineses durante os 
conflitos na Líbia e no Iémen 
ilustrou já o aumento da ca-
pacidade das Forças Arma-
das chinesas de protegerem 
cidadãos no exterior. Mas o 
princípio de não-intervenção 
continua a constituir uma pe-

dra basilar da política externa 
chinesa, limitando a atuação 
do exército chinês para pro-
teger alvos individuais, lem-
brou o investigador.
Arduino notou que a emer-
gência das empresas chi-
nesas de segurança privada 
em África surge também 
durante um período em que 
a arquitetura de segurança 
global está em “transição”. 
“Os Estados Unidos estão 
a deixar de ser o polícia do 
mundo para assumir uma 
posição mais balanceada, na 
qual usam as suas alianças 
estratégicas e intervêm para 
proteger os seus interesses 
no exterior apenas quando é 
necessário”, afirmou.
O investigador frisou a ne-
cessidade de a China e os 
países africanos negocia-
rem acordos bilaterais e 
multilaterais para o setor 
da segurança privada. No 
seu entender, “são pre-
cisos códigos de conduta 
para supervisão, regulação 
e cooperação”. “A ausência 
de regulamentos pode levar 
a repercussões negativas, 
com as empresas de segu-
rança privada a abusarem da 
autoridade ou a deixarem de 
operar de acordo com dire-
trizes claras, ou ao surgir de 
mercenários irresponsáveis 
e milícias estrangeiras de-
sonestas”, frisou.
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PIB DO JAPÃO 
CRESCE 0,5% 
NO SEGUNDO 
TRIMESTRE

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do Japão aumentou 
0,5% entre abril e junho 
em relação ao trimestre 
anterior, de acordo com a 
primeira estimativa do in-
dicador publicada ontem 
pelo Governo nipónico. Em 
comparação com o mes-
mo trimestre em 2021, o 
PIB japonês cresceu 1,1%. 
Em termos reais e com as 
estatísticas ajustadas à in-
flação, os dados mostram 
três trimestres consecutivos 
de ganhos para a terceira 
maior economia do mundo, 
que permanece na senda 
do crescimento após o a 
crise causada pelo impacto 
da pandemia de covid-19 e 
pela guerra na Ucrânia. O 
principal motor do PIB ja-
ponês entre Abril e Junho 
foi o consumo interno, que 
representa mais de metade 
da economia nacional.

SISMO 
DE MAGNITUDE 
5,7 AO LARGO 
DA INDONÉSIA, 
SEM ALERTA 
DE TSUNAMI

Um sismo de magnitude 5,7 
na escala de Richter ocorreu 
no mar ao largo da província 
de Norte Sulawesi, no leste 
do país, avançou a Agência 
de Meteorologia, Climatolo-
gia e Geofísica da Indonésia. 
Segundo um comunicado da 
agência, o abalo aconteceu 
a cerca de 10 quilómetros 
de profundidade mas não 
houve até ao momento 
registo de danos graves ou 
vítimas. O Serviço Geoló-
gico dos Estados Unidos 
(USGS, na sigla em inglês), 
que monitoriza a atividade 
sísmica em todo o mundo, 
disse que o epicentro se si-
tuou a 158 quilómetros da 
aldeia costeira de Laikit. O 
arquipélago indonésio, que 
inclui a ilha de Timor, divi-
dida entre Timor-Leste e a 
Indonésia, fica no Anel de 
Fogo do Pacífico, onde o 
encontro de placas tectó-
nicas causa alta actividade 
sísmica. Em 27 de Maio, o 
Serviço de Alerta de Tsuna-
mi do Pacífico decretou um 
aviso de tsunami – retirado 
poucas horas depois – para 
os países banhados pelo Ín-
dico por causa de um sismo 
de magnitude 6,1 ao largo 
da costa de Timor-Leste. O 
abalo ocorreu a uma profun-
didade de 51,4 quilómetros 
ao largo da ponta leste de 
Timor-Leste. Em Fevereiro, 
um terremoto de magnitu-
de 6,2 no norte de ilha de 
Samatra matou pelo menos 
oito pessoas. Em 2004, um 
terremoto de magnitude 9,1 
atingiu a costa de Samatra 
e desencadeou um tsunami 
que matou 220 mil pessoas 
em toda a região, incluindo 
cerca de 170 mil na Indo-
nésia.

Coreia do Sul quer oferecer 
ajuda à Coreia do Norte 
em troco da desnuclearização

PENÍNSULA COREANA

O Presidente sul-coreano anunciou ontem que vai oferecer um importante pacote 
de ajuda a Pyongyang em troca da desnuclearização, um tipo de oferta há muito 
desprezada pela Coreia do Norte. Yoon Suk-yeol afirmou que a desnuclearização 
é “essencial” para uma paz duradoura na península e explicou que a oferta inclui 
alimentos e energia, mas também melhorias em infraestruturas tais como portos, 
aeroportos e hospitais.
O plano “irá melhorar significativamente a economia da Coreia do Norte e o nível de 
vida do seu povo, por fases, se o Norte deixar de desenvolver o seu programa nu-
clear e se envolver num genuíno e substancial processo de desnuclearização”, disse 
Yoon, num discurso que assinala o aniversário do fim do domínio colonial japonês 
em 1945.
Na semana passada, Pyongyang ameaçou “erradicar” funcionários sul-coreanos, 
acusando Seul de estar por trás do surto de covid-19 no país.
Em Julho, o líder norte-coreano Kim Jong-un disse estar “pronto a mobilizar” as 
suas capacidades nucleares em caso de guerra com os Estados Unidos ou a Coreia 

do Sul.
Os peritos regionais dizem que as hipóteses de Pyongyang aceitar a oferta mencio-
nada no discurso inaugural de Yoon são escassas, uma vez que a Coreia do Norte, 
que investe uma grande parte do Produto Interno Bruto no programa de armamen-
to, há muito que deixou claro que não celebraria um tal acordo.
A Coreia do Norte realizou uma série recorde de testes de armas este ano, incluindo 
o lançamento de um míssil balístico intercontinental de alcance total, o primeiro 
desde 2017. Washington e Seul advertiram repetidamente nos últimos meses que a 
Coreia do Norte se preparava para realizar outro ensaio nuclear, que seria o sétimo 
da sua história.

E
P
A

Aung San Suu Kyi condenada 
a mais seis anos de prisão

anos, apareceu em boa saú-
de no tribunal e não fez de-
clarações após a leitura da 
sentença, de acordo com 
fonte próxima do processo, 
citada pela agência France-
-Presse.
Detida na sequência do golpe 
militar de 1 de Fevereiro de 
2021, que pôs fim a uma dé-
cada de transição democrá-
tica em Myanmar, Suu Kyi 
foi colocada em isolamento 
numa prisão de Naypyidaw 
em finais de Junho.
O julgamento, que começou 
há mais de um ano, decorre 

à porta fechada num tribu-
nal instalado no centro pe-
nitenciário onde Suu Kyi se 
encontra presa. Os seus ad-
vogados estão proibidos de 
falar à imprensa e a organi-
zações internacionais.
A ex-dirigente é acusada de 
diversas infracções, nomea-
damente violação de uma lei 
sobre os segredos de Estado 
que data do tempo colonial, 
fraude eleitoral, sedição ou 
corrupção.
Vários observadores denun-
ciam no entanto um pro-
cesso apenas motivado por 

questões políticas, que vi-
sam afastar definitivamente 
da política birmanesa Aung 
San Suu Kyi, filha do herói 
da independência e grande 
vencedora das eleições de 
2015 e 2020.
Vários políticos próximos da 
Nobel de 1991 já foram con-
denados a penas pesadas. 
Um antigo deputado do seu 
partido foi executado em Ju-
lho e três outros militantes 
pró-democracia foram con-
denados à morte.
Aung San Suu Kyi passou 
mais de quinze anos em pri-

são domiciliária sob as ante-
riores ditaduras militares. O 
golpe de Estado de Fevereiro 
de 2021 fez mergulhar o país 
no caos. Quase 2.100 civis 
foram mortos pelas forças 
de segurança e 15.000 foram 
detidos, segundo uma orga-
nização local.
O exército tomou o poder 
pela força sob o pretexto de 
fraude nas eleições de 2020, 
que foram ganhas com vasta 
maioria pelo partido de Suu 
Kyi. A junta militar prome-
te um novo escrutínio em 
2023. Lusa

A ex-dirigente 
birmanesa Aung 
San Suu Kyi foi 
ontem condenada 
a mais seis anos 
de prisão, que 
se juntam aos 
onze anos de 
detenção a que 
já estava sujeita, 
noticiaram 
ontem agências 
internacionais.

A
ung San Suu Kyi, 
Nobel da Paz e 
líder de facto do 
Governo deposto 

em Fevereiro de 2021 pelas 
forças armadas, foi conde-
nada ontem a mais seis anos 
de prisão, que se juntam 
aos onze anos de detenção 
a que já estava sujeita. Suu 
Kyi foi condenada por quatro 
acusações de corrupção re-
lativas à actividade de uma 
organização não-governa-
mental.
As autoridades acusam-na 
de provocar perdas para o 
Estado de mais de 24,2 mil 
milhões de kyats (11,3 mi-
lhões de euros) por ceder 
terrenos públicos a preços 
baixos à Fundação Daw Khin 
Kyi, que tem o nome da mãe 
de Suu Kyi.
Com a pena ontem anuncia-
da, Suu Kyi acumula conde-
nações no total de 17 anos de 
prisão e a lista poderá con-
tinuar a aumentar, já que há 
outros processos penden-
tes. As sentenças anteriores 
motivaram protestos contra 
a junta militar.
Aung San Suu Kyi, de 77 
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António Félix 
da Costa 
torna-se 
piloto oficial da 
Porsche 
na Fórmula E

AUTOMOBILISMO

O piloto português António Félix da 
Costa assinou um contrato com o 
construtor Porsche para alinhar com os 
carros alemães no Mundial de Fórmula 
E a partir de 2023, foi ontem anuncia-
do. O piloto, de 30 anos, representou 
a DS Techeetah durante os últimos 
três anos e assume, agora, um novo 
desafio, fazendo equipa com o alemão 
Pascal Wherlein. O contrato tem a 
duração de, pelo menos, três anos.
“Representar oficialmente uma marca 
como a Porsche é um sonho que tenho 

CLÁSSICO 
DE MACAU 
MARCADO 
PARA 25 
DE AGOSTO

A Liga de Elite es-
tará de regresso no 
dia 25 de Agosto 
com o clássico local 
entre o Benfica de 
Macau e o Sporting 
de Macau, marca-
do para as 19h00, 
no campo do Caní-
dromo. Depois, às 
21h00, será a vez 
do CF Benfica de 
Macau defrontar o 
Monte Carlo. Com 
duas jornadas por 
disputar, e já com o 
Chao Pak Kei cam-
peão e a Casa de 
Portugal relegada 
para a segunda divi-
são, está ainda por 
garantir o segundo 
lugar da tabela. Os 
‘canarinhos’, com 
33 pontos, estão 
em melhor posição, 
mas as ‘águias’ es-
tão apenas a um 
ponto de distância. 

Benfica à procura dos ‘milhões’ 
da Liga dos Campeões em derradeira 
eliminatória com Dinamo Kiev
O Benfica inicia amanhã a decisiva eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de 
futebol, visitando o Dinamo Kiev, em ‘casa emprestada’, na primeira mão do ‘play-off’.

desde criança, que se torna agora 
realidade. Desde pequeno que olho 
com muito respeito e admiração para 
a Porsche e este convite era impos-
sível de rejeitar. Partilhamos 100% 
dos mesmos valores e ADN, uma 
mentalidade vencedora e acredito que 
juntos vamos elevar o nome Porsche 
bem alto. Estou muito contente com 
este desafio e desejoso de começar a 
trabalhar com os engenheiros e toda a 

equipa Tag Heuer Porsche, para pre-
pararmos da melhor forma o inicio da 
temporada 2023, onde vamos estrear 
o novo carro Gen3 e queremos lutar 
por vitórias e títulos na Fórmula E”, 
disse o piloto português.
Félix da Costa disputa o Mundial de 
Fórmula E desde o seu início, em 
2014, tendo sido campeão em 2020. 
Nesta categoria para carros eléctricos 
tem 96 corridas disputadas, com sete 

D
epois de se impo-
rem sem proble-
mas de maior os 
dinamarqueses 

do Midtjylland, com triun-
fos por 4-1 (primeira mão) 
e 3-1 (segunda) na terceira 
pré-eliminatória, os en-
carnados terão agora pela 
frente um adversário de 
maior valia, com o qual se 
cruzaram na época passada, 
então na fase de grupos da 
prova ‘milionária’, regis-
tando um ‘nulo’ em Kiev 
(0-0) e uma vitória na Luz 
(2-0).
Face à guerra na Ucrânia, o 
encontro da primeira mão 
do ‘play-off’ terá lugar em 
Lodz, na Polónia, onde a 
formação de Roger Schmi-
dt tentará não só manter 
o pleno de vitórias na pre-
sente temporada, como dar 
um passo importante que 
lhe permita, na próxima se-
mana, em Lisboa, assegu-
rar um lugar entre a ‘elite’ 
europeia, em que já estão o 
campeão nacional FC Porto 
e o ‘vice’ Sporting.
Em quatro jogos oficiais em 
2022/23, as ‘águias’ somam 
outros tantos triunfos, sen-
do que, além dos encontros 
com o Midtjylland, também 
venceram as duas partidas 
já disputadas para o cam-
peonato, a primeira com o 
Arouca (3-0) e, no sábado, 
com o Casa Pia, em que lhes 
valeu um golo solitário de 
Gonçalo Ramos (1-0).
O avançado tem sido a 
principal arma ofensiva do 
Benfica, com quatro golos 
assinados até ao momen-

chega a esta fase preliminar 
depois de eliminar os tur-
cos do Fenerbahçe, de Jor-
ge Jesus, e os austríacos do 
Sturm Graz, em ambos os 
casos ‘carimbando’ a pas-
sagem com recurso ao pro-
longamento.
Na segunda pré-elimina-
tória, os ucranianos empa-
taram 0-0 em Lodz e ven-
ceram por 2-1 na Turquia, 
e na terceira pré-elimina-
tória triunfaram por 1-0 na 
primeira mão e por 2-1 na 
Áustria.
Benfica e Dinamo Kiev jo-
gam na quarta-feira, a partir 
das 20h00 (03h00 em Ma-
cau), em Lodz, na primeira 
mão do ‘play-off’, enquanto 
o encontro da segunda mão 
está agendado para 23 de 
Agosto, à mesma hora, no 
Estádio da Luz, em Lisboa.
O ‘play-off’ de acesso à 
fase de grupos da Liga dos 
Campeões inclui ainda os 
duelos Bodo/Glimt-Dinamo 
Zagreb, Copenhaga-Tra-
bzonspor, Rangers-PSV, 
Qarabag-Viktoria Plzen e 
Maccabi Haifa-Estrela Ver-
melha. Lusa

to – três dos quais diante 
dos nórdicos -, sendo bem 
secundado pelo médio ar-
gentino Enzo Fernández, 
que se tem destacado não 
só pelos tentos (três) apon-
tados nesta primeira expe-
riência fora da Argentina, 
como pela forma como já se 
assumiu, claramente, como 

o ‘motor’ do meio-campo 
benfiquista.
O brasileiro David Neres, 
que vinha sendo outro dos 
destaques ‘encarnados’, 
falhou as duas últimas par-
tidas, devido a problemas 
físicos, mantendo-se a dú-
vida sobre a sua utilização 
em Lodz. De resto, a ausên-

cia do extremo fez-se notar 
na Dinamarca e, sobretudo, 
em Leiria, tendo em conta a 
capacidade de desequilíbrio 
que o internacional ‘canari-
nho’ oferece pela faixa.
Com o adiamento do encon-
tro com o Paços de Ferreira, 
da terceira jornada da I Liga, 
para 30 de agosto, o Benfica 

vai enfrentar os dois jogos 
do ‘play-off’ de forma ‘fol-
gada’, sem qualquer partida 
pelo meio, o mesmo suce-
dendo com o Dinamo Kiev, 
uma vez que o campeonato 
ucraniano apenas deverá 
arrancar no final deste mês.
A equipa comandada pelo 
experiente Mircea Lucescu 

vitórias, 16 pódios e oito pole ‘posi-
tions’.
Florian Modlinger, director da equipa 
Porsche na Fórmula E, diz que todos 
na formação alemã estão “muito an-
siosos para começar a trabalhar com o 
António”. “Conheço-o há muitos anos, 
de várias categorias e tenho muito 
respeito por ele, tanto como piloto 
como a nível pessoal. É incrível o que 
ele já conquistou na Fórmula E. Do 
nosso lado tudo faremos para lhe dar 
um carro da Gen3 competitivo, que 
ele possa lutar por vitórias e títulos”, 
disse.
Em 2023, para além do Mundial de 
Fórmula E, António Félix da Costa 
espera competir, também, no Mundial 
de Resistência, encontrando-se em 
negociações com várias equipas.
O piloto natural de Cascais conta ainda 
no seu currículo com duas vitórias 
no histórico GP de Macau em 2012 e 
2016, nas 24 horas de Le Mans, além 
de triunfos no Mundial de Resistência, 
Fórmula 3, GP3 Series, World Series by 
Renault 3.5, DTM e Stock Car Brasil.
Félix da Costa fez parte do programa 
“Red Bull Junior Team”, tendo posterior-
mente sido promovido a piloto de testes 
e reserva de F1 da Red Bull durante 
quatro anos, até 2016. Desde aí, o 
português tem feito carreira no Mundial 
de Fórmula E e também no campeonato 
mundial de resistência (WEC).
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CARNEIRO
Carta do Dia: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversi-
dade. 
Amor: Os seus sentimentos 
podem ser postos à prova. 
Terá força para dar a volta à 
situação e reencontrar a paz.
Saúde: Fortaleça os seus os-
sos tomando um suplemento 
de cálcio.
Dinheiro: Controle as compras 
por impulso. Os tempos são 
de poupança. 
Números da Sorte: 9, 16, 18, 
25, 26, 47

TOURO
Carta do Dia: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de 
Vida. 
Amor: O seu par poderá jul-
gar as suas atitudes. Aprenda 
com os erros e comece um 
novo ciclo de vida.
Saúde: Se gosta de petiscar 
entre as refeições opte por 
fruta.
Dinheiro: Ótima altura para 
desenvolver projetos. Arris-
que.
Números da Sorte: 9, 19, 26, 
28, 29, 37

GÉMEOS
Carta do Dia: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportuni-
dades.
Amor: Dê mais atenção às 
pessoas que ama. Deve ser 
sempre uma prioridade.
Saúde: Faça exames de roti-
na para verificar se está tudo 
bem com a saúde.
Dinheiro: Pode ter uma boa 
oportunidade inesperada. Não 
a perca por desleixo, agarre-
-se aos seus sonhos!
Números da Sorte: 12, 18, 
21, 26, 32, 42

CARANGUEJO
Carta do Dia: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso.
Amor: Estime o seu par. Evite 
uma rutura. Diga-lhe palavras 
bonitas e tudo correrá pelo 
melhor.
Saúde: Coma mais fruta. 
Escolha as da época. Reforce 
as defesas.
Dinheiro: Cuidado com as 
distrações. O seu trabalho 
pode sofrer com elas.
Números da Sorte: 4, 16, 25, 
38, 39, 47

LEÃO
Carta do Dia: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade. 
Amor: Para que a sua relação 
seja duradoura e muito feliz 
aposte no romantismo. 
Saúde: O cálcio é importante 
para os ossos. Beba mais 
leite e coma iogurtes.
Dinheiro: Hoje pode con-
cretizar um desejo no plano 
material. Força!
Números da Sorte: 7, 18, 21, 
29, 38, 42

VIRGEM 
Carta do Dia: 2 de Copas, 
que significa Amor.
Amor: Se está sozinha em 
breve encontrará o amor da 
sua vida. Se está acompa-
nhada, viverá novas alegrias.
Saúde: Saúde estável. Agra-
deça a Deus e continue a 
cuidar de si. 
Dinheiro: São perfecionis-
tas. Tudo correrá bem neste 
campo.
Números da Sorte: 1, 18, 23, 
27, 38, 46

BALANÇA  
Carta do Dia: Rainha de 
Copas, que significa Amiga 
Sincera.
Amor: Um amigo pode pedir-
-lhe um conselho. Seja acima 
de tudo muito sincera.
Saúde: Para ter mais energia 
tome um bom pequeno-al-
moço logo pela manhã.
Dinheiro: Poderá receber um 
prémio pela sua dedicação ao 
trabalho. Parabéns!
Números da Sorte: 4, 7, 21, 
29, 36, 47

ESCORPIÃO
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Paus, que significa Viagem 
Longa, Partida Inesperada. 
Amor: Aproveite todos os 
momentos que tem para 
estar com o seu amor. Forta-
leçam os laços.
Saúde: Pode sentir-se mais 
cansada. Se possível tire uns 
dias de férias.
Dinheiro: Poderá ter de fa-
zer uma viagem inesperada. 
Prepare-se!
Números da Sorte: 1, 15, 19, 
23, 26, 41 

SAGITÁRIO
Carta do Dia: 9 de Ouros, 
que significa Prudência.
Amor: Acordará bem-disposta 
e com vontade de fazer a 
cara-metade feliz. Prepare 
uma surpresa.
Saúde: Mexer-se é importan-
te para a saúde! Faça uma 
caminhada por dia. 
Dinheiro: Deve ter maior 
cuidado com a realização das 
suas tarefas. Seja prudente.
Números da Sorte: 1, 13, 19, 
29, 35, 49

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: Valete de Es-
padas, que significa Vigilante 
e Atento.
Amor: Esteja atenta aos sinais 
do seu coração, oiça o que 
ele lhe diz.
Saúde: Poderá sofrer de do-
res de cabeça. Tome chá de 
camomila.
Dinheiro: Momento positi-
vo. Conseguirá fazer mais e 
melhor.
Números da Sorte: 4, 16, 26, 
35, 37, 42

AQUÁRIO
Carta do Dia: 4 de Ouros, 
que significa Projetos.
Amor: Cuidado com os falsos 
amigos. Confie mais no sexto 
sentido.
Saúde: Pode surgir uma 
infeção urinária. Procure o 
médico e tome chá de pés 
de cereja.
Dinheiro: Possível concretiza-
ção de um projeto novo. Está 
no bom caminho.
Números da Sorte: 9, 13, 21, 
24, 29, 31

PEIXES
Carta do Dia: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, 
Agitação. 
Amor: Trate a pessoa ama-
da com carinho. Seja mais 
atenciosa.
Saúde: Pode andar agitada. 
Faça uma massagem rela-
xante. 
Dinheiro: Trace planos obje-
tivos para a carreira. Alcance 
um futuro seguro.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 
29, 34, 37

EXPOSIÇÃO DE 
CERÂMICAS DE SHIWAN
Shiwan é uma região situada na cidade de Foshan 
no Sul da província de Guangdong. Durante o 
século XVI, a produção cerâmica foi influenciada 
pela tecnologia proveniente das províncias 
centrais da China. As figuras humanas da 
cerâmica de Shiwan apresentam muitas vezes 
vidrado apenas na zona das vestes, surgindo as 
zonas em que o corpo da figura está descoberto 
sem qualquer vidrado. A colecção de cerâmica de 
Shiwan do Museu de Arte de Macau pertenceu a 
Manuel da Silva Mendes (1867–1931), advogado e 
homem de negócios português que encomendou 
aos melhores artistas contemporâneos – Pan 
Yushu e Chen Weiyan – obras exclusivas feitas 
em barro e de grandes dimensões, o que faz deste 
conjunto um espólio único. A exposição estará 
patente no Museu de Arte de Macau até 13 de 
Novembro

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.

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

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  RTPi Directo
17:30  Ouro Verde Sr.2
18:15  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 - Fim
22:30  TDM News
23:05  Escapadela no 

Campo de Férias - 
Fim

23:50  Telejornal 
(Repetição)

00:35  TDM News 
(Repetição)

01:10  RTPI Directo

/ t
el

ev
is

ão

/ s
ug

es
tã

o

hbo

/ cinema
UA GALAXY CINEMA

Mama’s Affair
12h20; 14h40; 17h; 19h20; 21h40
Crayon Shinchan : the Tornado Legend of Ninja Mononoke
13h20; 15h30
Sumikkogurashi: The Little Wizard in the Blue Moonlight
10h40; 12h
Thor: Love and Thunder
10h50; 12h30; 13h15; 17h25; 19h; 19h20; 21h30; 21h45
Bullet Train
14h45; 17h05; 18h30; 19h30; 21h05; 21h50
Chilli Laugh Story
19h25; 21h50
Minions: The Rise of Gru
10h35; 15h35; 17h25
Doraemon The Movie: Nobita’s Little Star Wars 2021
15h15; 17h20
DETECTIVE VS. SLEUTHS
11h25; 19h40
Detective Conan Movie: The Bride of Halloween
13h25
Top Gun : Maverick
20h; 21h15
LIGHTYEAR
10h30

CINEMATECA PAIXÃO

The Good Boss
19h
Just Remembering
21h30

CINETEATRO MACAU

Doraemon The Movie: Nobita’s Little Star Wars 2021
14h; 17h45
Minions: The Rise of Gru
16h; 19h45
Chilli Laugh Story
21h30
Mama’s Affair
14h30; 19h15; 21h30
Crayon Shinchan : the Tornado Legend of Ninja Mononoke
16h45
Thor: Love and Thunder
14h15; 19h15; 21h30
Sumikkogurashi: The Little Wizard in the Blue Moonlight
16h30; 17h45

TDM Desporto

09:15  2022 Beijing Winter Paralympic Games 
Highlight 2

11:00  Sports Memory 4
11:10  School Basketball Competition - Men A Final
12:50  J. League 2022 : Kawasaki Frontale vs Kyoto 

Sanga FC (Repeat)
14:50  Sports Weekly Highlight
15:00  All England Open Badminton Championships 

2022 : Men’s Single - Semi Final
16:20  All England Open Badminton Championships 

2022 : Women’s Single - Final
17:15  Sports Memory 4
17:30  La Liga 2022/2023 : Almería vs Real Madrid 

(Repeat)
19:30  2022 Archery World Cup Highlights
20:00  La Liga 2022/2023 Highlight
20:50  Sport News
21:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 2022TM : USA 

vs Netherlands (Taped)
22:50  Sport News
23:00  FIFA U-20 Women’s World Cup 2022TM : 

France vs Canada (Taped)
01:00  2021/2022 School Volleyball Competition - 

Women A Final
02:30  Life Sport 2
02:55  UEFA Champions League 2022/2023 : 

Rangers vs PSV Eindhoven - Play-off 1st Leg 
(Live)

TDM Entretenimento

12:00  Mr. Housework 2
13:40  The colorful life of Macau people
13:55  Small World Big Stories
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
22:40  Our People, Our Life
23:00  The Firsts in Life
00:10  Home For Summer (Repeat)
01:00  Singing Out Loud (Repeat)
02:20  Singing China (Repeat)
02:45  Authentic China
02:55  UEFA Champions League 2022/2023 

:Copenhagen vs Trabzonspor - Play-off 
1st Leg (Live)

CITY OF LIES – 18H30

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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China retoma manobras militares 
em redor de Taiwan

VEREDICTO 
DO DERRUBE 
DO VOO MH17 
SERÁ CONHECIDO
EM 17 
DE NOVEMBRO

O veredicto do processo do der-
rube do voo MH17, da Malaysia 
Airlines, que em 2014 provocou 
a morte de 298 pessoas sobre o 
leste da Ucrânia, será conheci-
do em 17 de Novembro, anun-
ciou ontem o tribunal holandês. 
Quatro homens, três russos e um 
ucraniano, todos oficiais superio-
res dos separatistas pró-russos do 
leste da Ucrânia, são acusados 
de terem abatido o avião com 
um míssil terra-ar. A procuradoria 
holandesa pediu prisão perpétua 
para os russos Oleg Pulatov, Igor 
“Strelkov” Girkin e Sergey Du-
binsky, e para o ucraniano Leo-
nid Kharchenko, que considerou 
“totalmente responsáveis” e “cul-
pados” do “homicídio” dos 298 
passageiros, um crime que pro-
vocou a “comoção internacional 
que ainda continua”. Pulatov foi 
o único acusado que reconheceu 
o processo judicial, enviando uma 
equipa de advogados para defen-
dê-lo em tribunal, mas conside-
rou-se inocente e acusou a pro-
curadoria de “não ter o objectivo 

SEIS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS 
ENTRE AS MIL MELHORES DO MUNDO

Seis universidades portuguesas foram incluídas entre as mil me-
lhores do mundo no Ranking de Xangai, ontem publicado, com 
Harvard a aparecer no topo da lista, dominada pelos Estados 
Unidos. A Universidade de Lisboa e Universidade do Porto sur-
gem entre as 201.ª e 300.ª melhores do mundo. Seguem-se a 
Universidade de Aveiro e Universidade do Minho, entre as 400 
e 500 melhores, e a Universidade Nova de Lisboa e a Universi-
dade de Coimbra entre os 500.º e 600.º lugares. Com Harvard 
em primeiro lugar pelo 20.º ano consecutivo, as universidades 
norte-americanas continuam no topo do ‘ranking’. Tal como no 
ano passado, as instituições anglo-saxónicas continuam entre as 
dez melhores: oito universidades norte-americanas e duas britâ-
nicas estão no topo da edição de 2022 deste ranking global das 
melhores instituições de ensino superior, que tem sido levado a 
cabo desde 2003 pela empresa independente Shanghai Ranking 
Consultancy. No topo da lista, Harvard está mais uma vez à frente 
da também norte-americana Stanford. Este ano, outra universidade 
norte-americana, o Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
ficou em terceiro lugar no pódio, relegando a britânica Cambridge 
para quarto lugar. Seguem-se as universidades norte-americanas 
Berkeley (5.ª) e Princeton (6.ª) e a britânica Oxford (7.ª). No total, 
39 universidades norte-americanas aparecem entre as 100 me-
lhores. A primeira instituição não anglo-saxónica, a universidade 
francesa Paris-Saclay, está em 16.º lugar. O Ranking de Xangai tem 
em conta seis critérios, incluindo o número de medalhas Nobel e 
Fields - o Nobel da Matemática - entre estudantes e professores 
de pós-graduação, o número de investigadores mais citados na sua 
especialidade e o número de publicações nas revistas Science and 
Nature. Este ano, mais de 2.500 instituições foram examinadas 
para estabelecer a classificação.

O exército chinês anunciou que 
realizou ontem manobras milita-
res no espaço aéreo e marítimo 
em torno de Taiwan em resposta 
à visita de cinco congressistas 
norte-americanos à ilha.
“Em 15 de Agosto, o Exército de 
Libertação do Povo Chinês rea-
lizou uma patrulha conjunta de 
prontidão de combate e exercí-
cios de combate no mar e no es-
paço aéreo ao redor de Taiwan”, 
disse o coronel Shi Yi, porta-voz 
do Comando de Operações do 
Teatro Oriental, adiantando que 
o Exército Popular de Libertação 
(EPL) tomará as medidas neces-
sárias para “defender resoluta-
mente a soberania nacional”. 
Também ontem, o ministério 
da Defesa de Taiwan informou 
que um total de 22 aviões e seis 
navios militares chineses fize-
ram no domingo incursões em 
áreas à volta da ilha, que tem 
independência de facto, mas faz 

formalmente parte da China. As 
incursões, de acordo com o co-
municado citado pela agência 
noticiosa taiwanesa CNA, coin-
cidiram com a chegada de uma 
delegação de congressistas nor-
te-americanos que tem previstas 
reuniões com representantes do 
Governo local e pouco dias de-
pois de uma visita da presidente 
da Câmara dos Representantes 
do Congresso dos Estados Uni-

dos, Nancy Pelosi.
Segundo o Ministério da Defesa, 
dez dos aviões chineses atra-
vessaram uma linha no Estreito 
de Formosa que tem funcio-
nado como uma fronteira não 
oficial tacitamente respeitada 
por Taipé e Pequim nas últi-
mas décadas, mas atravessada 
nas últimas semanas pelas for-
ças chinesas durante manobras 
militares. A força aérea da ilha 

monitorizou a situação com 
patrulhas aéreas de combate e 
navais e activação de sistemas 
de mísseis terrestres, disse o 
ministério. A China respondeu 
à visita de Pelosi, a que chamou 
“farsa” e “deplorável traição”, 
com sanções comerciais impos-
tas à ilha e exercícios militares 
nas imediações de Taiwan, que 
Taipé descreveu como um “blo-
queio”. 

de conhecer a verdade, mas sim 
de conseguir uma condenação”. 
Os outros três acusados estão em 
paradeiro desconhecido, embora 
se pense que estão escondidos 
na Rússia, que se negou a en-
tregá-los aos Países Baixos, pelo 
que o julgamento se realizou à 
revelia. O julgamento começou 
em Março de 2019 no tribunal de 
alta segurança de Schipol, de-
pois de uma equipa de investi-
gadores internacional recolher as 
provas que permitiram identificar 
os suspeitos, que no momento 
da tragédia ocupavam cargos-
-chave nos grupos rebeldes que 
lutavam no leste da Ucrânia, 
onde se despenhou o avião. Em 

17 de Julho de 2014, o voo MH17 
da Malaysia Airlines - que partiu 
de Amesterdão com destino a 
Kuala Lumpur - caiu enquanto 
sobrevoava o leste da Ucrânia, 
provocando a morte dos 283 
passageiros e 15 tripulantes a 
bordo. Entre os mortos esta-
vam 196 cidadãos holandeses 
e 38 australianos ou residentes 
naqueles países. Uma equipa 
internacional de investigadores 
afirmou que a aeronave foi der-
rubada por um míssil trazido de 
uma base militar russa, na região 
onde estão baseados os sepa-
ratistas pró-russos na Ucrânia. 
Moscovo sempre negou qualquer 
envolvimento no caso.
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