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MNE EM MACAU DESTACA 
UNIÃO DO POVO CHINÊS ATRAVÉS DO PCC

O Partido Comunista da China (PCC) “uniu o povo chinês, levando-o 
a alcançar a independência nacional e a libertação popular, seguindo o 
rumo certo à prosperidade e ao fortalecimento”, disse o comissário do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da China em Macau. As 
declarações de Liu Xianfa foram feitas no Seminário Temático sobre a 
Modernização Socialista da China e o Desenvolvimento das Relações entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorreu na Universidade 
Cidade de Macau.•Última

Os desafios 
e oportunidades 
da abundância das 
salas de espectáculos 
no Cotai
•P. 10-12
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RELATÓRIO APLAUDE 
INTEGRAÇÃO DE MACAU 
NO DESENVOLVIMENTO 
DO PAÍS

Foi divulgado ontem o 
relatório do Índice de 
Desenvolvimento de 
Infra-estruturas dos Países 
abrangidos pela Iniciativa 
Faixa e Rota (2022), no 13.º 
Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção 
de Infra-estruturas (IIICF). 
O documento diz que Macau 
tem articulado os seus 
recursos com a iniciativa 
‘Uma Faixa, Uma Rota’ 
e se tem empenhado na 
celebração de acordos.•P. 2

PROJECTO DO PÁTIO 
DA CLARIDADE VAI SER 
REAVALIADO PELO IC

O Instituto Cultural (IC) 
vai reavaliar as restrições 
de construção no Pátio 
da Claridade, na zona da 
Barra. A planta de condições 
urbanísticas da zona foi 
analisada ontem na reunião 
plenária do Conselho do 
Planeamento Urbanístico 
(CPU) e vários membros 
pediram às autoridades para 
flexibilizar as restrições 
de construção de forma a 
permitir o desenvolvimento 
turístico. Assim, o CPU 
devolveu o projecto ao IC 
que deverá ter em conta as 
opiniões do organismo bem 
como do proprietário.•P. 3

SEMINÁRIO ABORDA PROBLEMAS 
DE IDENTIDADE DAS COMUNIDADES 
MACAENSE E PORTUGUESA

As rápidas alterações que têm ocorrido em Macau nos 
últimos anos estão a fazer com que as comunidades 
macaense e portuguesa estejam a sofrer crises de 
identidade, dizem Carlos Piteira e Vanessa Amaro. Os 
dois investigadores vão participar hoje num seminário 
organizado pela Universidade de São José e o Instituto do 
Oriente do ISCSP-ULisboa.•P. 5
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Relatório elogia esforços de Macau 
para a integração no desenvolvimento do país

Foi divulgado ontem 
o relatório do Índice
de Desenvolvimento 
de Infra-estruturas 
dos Países abrangidos 
pela Iniciativa Faixa 
e Rota (2022), no 13.º 
Fórum Internacional 
sobre o Investimento 
e Construção de 
Infra-estruturas 
(IIICF). O documento 
diz que Macau tem 
articulado os seus 
recursos com a 
iniciativa ‘Uma Faixa, 
Uma Rota’ e tem-
se empenhado na 
celebração de acordos 
nomeadamente com 
os países de língua 
portuguesa. 

N
o 13.º Fórum 
Internacio-
nal sobre o 
Investimento 
e Construção 

de Infra-estruturas (IIICF), 
foi divulgado o relatório 
sobre o Índice de Desenvol-
vimento de Infra-estrutu-
ras dos Países abrangidos 
pela Iniciativa Faixa e Rota 
(2022). O relatório aplaude 
os esforços de Macau para 
a integração na conjuntura 
geral de desenvolvimento 
do país.

O documento apon-
ta que, tendo em conta a 
construção da Grande Baía e 
o desenvolvimento da Zona 
de Cooperação Aprofundada 
entre Guangdong e Macau 
em Hengqin, “Macau tem 
articulado os seus próprios 

recursos com a iniciati-
va ‘Uma Faixa, Uma Rota’, 
empenhado na celebração, 
com mais países de língua 
portuguesa e países abran-
gidos pela iniciativa ‘Uma 
Faixa, Uma Rota’, acordos 
em matéria fiscal e manti-
do uma relação estável com 
os aludidos países enquanto 
seus parceiros comerciais, 
fazendo uso constante das 
suas vantagens regionais de 
‘Um Centro, Uma Platafor-
ma e Uma Base’”.

Na conferência de im-
prensa, o presidente da As-
sociação dos Construtores 
Civis Internacionais da Chi-
na, Fang Qiuchen, explicou 
o conteúdo do relatório e 
salientou que se observou 
uma subida do índice geral 
de desenvolvimento de in-

fra-estruturas dos países 
abrangidos pela iniciativa 
‘Uma Faixa, Uma Rota’, o 
qual aumentou de 113 em 
2021 para 114.

Por outro lado, referiu o 
responsável, continuou a ser 
melhorado o ambiente polí-
tico e empresarial dos países 
da Associação de Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN), 
“que estiveram entre os 
melhores conforme a clas-
sificação referente ao índice 
de desenvolvimento de in-
fra-estruturas”. Os países 
lusófonos, por seu turno, 
aceleraram o seu ritmo de 
desenvolvimento de infra-
-estruturas e subiram para o 
segundo lugar.

Além disso, Fang Qiu-
chen indicou que o desen-
volvimento do sector dos 

XXX 1 de Dezembro de 2017
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SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MACAU

Felicitações à 

República Popular da China 

pela Passagem do seu 

73o Aniversário
LINHA ABERTA 
DA DSEDT EM 
FUNCIONAMENTO 
NOS FERIADOS DO 
DIA NACIONAL

A Direcção dos Serviços de 

Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico (DSEDT) anunciou 

ontem, em nota de imprensa, 

que vai disponibilizar uma 

linha aberta (6811 6833) nos 

feriados da Implantação da 

República Popular da China (de 

1 a 5 de Outubro), com vista 

a prestar ajuda aos residentes 

no tratamento de problemas 

relacionados com a segurança 

dos produtos e a rotulagem dos 

géneros alimentícios. A linha 

disponível servirá para quaisquer 

dúvidas sobre a segurança dos 

produtos, ou encontrarem, nos 

estabelecimentos comerciais, 

situações como a alteração 

ou supressão de indicações 

da rotulagem dos géneros 

alimentícios e a venda dos 

produtos alimentares fora do 

prazo de validade, podem ligar 

para a linha aberta, das 9h às 

18h.

PUB

transportes está a ganhar 
ímpeto, e as áreas de co-
municações, água e saúde 
pública apresentam carac-
terísticas novas de “inte-
lectualização tecnológica”, 
“miniaturização da escala” 
e “socialização de investi-
mentos”, entre outras.

Por fim, e em respos-
ta às mudanças climáticas 
globais, “acelerou-se o rit-
mo de transformação eco-
lógica das infra-estruturas 
nos países abrangidos pela 
iniciativa” e a “cooperação 
transfronteiriça e intersec-
torial contribuiu para au-
mentar a capacidade e a efi-
cácia do desenvolvimento 
de infra-estruturas”.

O IIICF arrancou na ter-
ça-feira, no Venetian, con-
tando com a participação de 
1.300 convidados, incluindo 
entidades governamentais 
de vários locais do mundo, 
20 instituições financeiras, 
70 de empreiteiros interna-
cionais de TOP 250 do mun-
do e líderes e Executivos de 
mais de 600 empresas de 
indústrias e de cadeias in-
dustriais. 

A.V.
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IC vai reavaliar restrições para permitir 
desenvolvimento turístico do Pátio da Claridade

O Instituto Cultural 
(IC) queria limitar o 
desenvolvimento do 
Pátio da Claridade, 
na Barra, de forma 
a preservar o 
património. No 
entanto, a planta de 
condições urbanísticas 
da zona foi analisada 
ontem na reunião 
plenária do Conselho 
do Planeamento 
Urbanístico (CPU) 
e foram vários os 
membros que pediram 
às autoridades 
para flexibilizar 
as restrições de 
construção de 
forma a permitir o 
desenvolvimento 
turístico. Depois de 
ouvir as opiniões dos 
membros do CPU, o 
IC prometeu reavaliar 
as restrições. Rui 
Leão, arquitecto 
que trabalha com 
o proprietário do 
espaço, mostrou-se 
satisfeito e salientou 
que o Governo deve 
dar condições aos 
proprietários para 
desenvolverem os seus 
projectos de forma 
rentável.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com
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O 
Instituto Cul-
tural (IC) vai 
reavaliar as 
restrições de 
construção no 

Pátio da Claridade, na zona 
da Barra. A garantia foi dada 
ontem na reunião plenária 
do Conselho do Planeamen-
to Urbanístico (CPU), onde 
vários membros pediram 
ao Governo mais condições 
para renovar e permitir o de-
senvolvimento turístico da 
zona.

Este pátio contém um 
bairro de habitação para fa-
mílias de baixo rendimento, 
feito por investimento pri-
vado, no virar do século XIX 
para o século XX. Agora, o 
proprietário pretende reabi-
litar o bairro e desenvolver 
projectos turísticos e comer-
ciais. Esse objectivo esbarra-
va nas limitações impostas 
pelo Governo na construção 
em altura, apesar de o pátio 
em causa não fazer parte da 
zona de protecção nem da 
zona tampão. 

Na reunião de ontem do 
CPU, foram vários os con-
selheiros que pediram um 
maior relaxamento das li-
mitações de construção no 
local, de forma a permitir um 
maior desenvolvimento co-
mercial e turístico da zona. 

“Eu acho que, mesmo que se 
queira preservar a zona, po-
de-se tomar medidas de re-
vitalização e não devem ha-
ver tantas restrições”, disse 
um dos membros. “Esta é 
uma propriedade privada e o 
desenvolvimento tem de es-
tar conforme a vontade dos 
proprietários, temos de pen-
sar como é que devemos de-
senvolver de forma adequada 
e ao mesmo tempo preservar 
esta zona”, disse outro con-
selheiro.

Perante a insistência dos 
vários membros do CPU, os 
representantes do IC acaba-
ram por concordar em rever 
as disposições relativamente 
ao pátio, contactando nova-
mente com o proprietário do 
espaço. Assim, o presidente 
do CPU deu como encerrada 
a discussão, adiando nova 
reunião para debater as es-
pecificações daquele local.

RUI LEÃO SATISFEITO 

Rui Leão é o arquitecto que 
está a trabalhar com o pro-
prietário do espaço. Após a 
reunião do CPU, mostrou-
-se satisfeito: “É muito po-
sitivo o que aconteceu hoje 
[ontem] no plenário porque 
demonstra que a maioria 
dos vogais do conselho tem 

consciência de que não per-
mitir nenhum tipo de revisão 
do terreno e permitir que se 
reconstrua apenas aquelas 
casas - que são casas popu-
lares de há 100 anos - não dá 
condições suficientes para 
se montar uma recuperação 
que seja economicamente 
viável».

Salientando que, para 
haver uma reabilitação deste 
tipo de espaços, é necessário 
que eles sejam rentáveis, Rui 
Leão salientou que o Governo 
deve “criar condições para 
que seja possível aos priva-
dos implementarem projec-
tos nos seus terrenos”. “Não 
existe um sistema de con-
trapartidas e o Governo tem 
de ter consciência de que, 
enquanto não tiver isso, não 
pode colocar os proprietários 
numa condição em que não 
podem desenvolver os ter-
renos”. 

Aos jornalistas, Rui Leão 
comentou que o proprietá-
rio quer “potenciar a oferta 
de turismo e de restaura-
ção de qualidade, hotelaria, 
etc.”. “A cidade não precisa 
de mais salinhas de leituras 
nem de mais galeriazinhas 
de arte. É preciso restau-
rantes de qualidade, hotéis 
de charme, coisas ligadas ao 
‘lifestyle’”, sugeriu.
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Inscrições em doutoramento da UM 
em Administração Pública muito requisitadas

SOCIEDADE

de gestão, fornecendo novas 
ideias para o trabalho e con-
tribuindo para o país”, disse.

Ainda durante a cerimó-
nia, quatro alunos da primeira 
turma do programa DPA par-
tilharam os seus resultados de 
aprendizagem e investigação 
com os novos alunos. Li Hai-
ming, Xie Xuyang, Lei Choi 
Hong e Zhang Xinyu referi-
ram que trabalharam, essen-
cialmente, em quatro tópicos, 
respectivamente, “Teoria 
da Gestão Pública e Práticas 
Atuais”, “Novo Desenvol-
vimento da Administração 
Pública na China”, “Desen-
volvimento da Zona Franca 
de Guangdong para a Gran-
de Baía de Guangdong-Hong 
Kong-Macau - Implicações 
para a Diversificação Econó-
mica de Macau” e “Análise 
das Organizações Sociais em 
Macau”.

Considera a UM que o 
principal objectivo de douto-
ramento em Administração 
Pública é o de “formar profis-
sionais de alto nível da admi-
nistração pública que possam 
combinar teoria e prática para 
Macau, na Grande Baía e em 
todo o espaço da Grande Chi-
na”. “O programa também 
visa capacitar investigadores 
de políticas públicas e analis-
tas de ‘think tanks’, uma vez 
que as disciplinas do progra-
ma cobrem uma ampla gama 
de tópicos, como administra-
ção pública e análise de políti-
cas, teoria e prática da admi-
nistração pública, adminis-
tração pública na China, Hong 
Kong e Macau e assuntos pú-
blicos”, refere a universidade, 
acrescentando que “as aulas 
são ministradas aos fins-de-
-semana de forma intensiva 
para acomodar o horário de 
trabalho dos alunos”.

A Faculdade de 
Ciências Sociais da 
Universidade de 
Macau (UM) realizou 
recentemente uma 
cerimónia para a 
segunda turma de 
alunos do programa. 
Lançado em 2021, 
tornou-se muito 
popular entre os 
estudantes e o 
número de candidatos 
aumentou 77% 
em relação ao ano 
passado. O curso 
procura “formar 
profissionais de alto 
nível da administração 
pública que possam 
combinar teoria e 
prática para Macau, na 
Grande Baía e em todo 
o espaço da Grande 
China”.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com A 
Faculdade de 
Ciências Sociais 
da Universidade 
de Macau (UM) 
realizou, por es-

tes dias, uma cerimónia para 
a segunda turma de alunos 
do programa de doutoramen-

to em Administração Pública 
(DPA, na sigla inglesa), anun-
ciou ontem o estabelecimento 
de ensino superior em nota de 
imprensa. 

Lançado em 2021, o pro-
grama DPA tornou-se “muito 
popular entre os estudantes”, 
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AEROPORTO 
DE MACAU 
CONSIDERADO 
MELHOR AEROPORTO 
DA ÁSIA PELA 
ASIA CARGO NEWS

O Aeroporto Internacional 

de Macau (MIA, na sigla 

inglesa) voltou a vencer o 

prémio “Melhor Aeroporto 

- Ásia” (menos de 1 milhão 

de toneladas), o que sucede 

há cinco anos consecutivos, 

na cerimónia “2022 Asian 

Freight, Logistics & Supply 

Chain Awards (AFLAS)”, 

organizada pela Asia Cargo 

News e realizada em Hong 

Kong, foi anunciado em nota de 

imprensa. Os vencedores são 

indicados e votados por mais 

de 15 mil leitores e assinantes 

de notícias electrónicas, entre 

outros utilizadores de serviços, 

para reconhecer o excelente 

desempenho em liderança, 

qualidade de serviço, inovação, 

atendimento ao cliente e 

confiabilidade. “Este prémio veio 

afirmar a qualidade do serviço e 

o potencial de desenvolvimento 

dos serviços de transporte aéreo 

do Aeroporto Internacional 

de Macau”, sublinhou a 

CAM. Devido à pandemia de 

Covid-19, o Aeroporto de Macau 

“respondeu proactivamente 

introduzindo mais serviços de 

carga”. Em 2021, o volume 

total de carga no MIA atingiu 

48 mil toneladas, das quais 

79% foram transportadas aviões 

de carga, aeronaves como 

B737, B767, A330, B777 e 

B747, explicou a CAM. A rede 

de rotas de carga foi desde a 

Ásia até à Europa, passando 

por África e pelas Américas. 

“O Aeroporto Internacional de 

Macau continuará a trabalhar 

arduamente preocupado com os 

valores de segurança, eficiência 

e eficácia em mente, no 

sentido de prestar serviços de 

carga de qualidade e contribuir 

para a promoção da economia 

da Grande Baía e para o 

desenvolvimento diversificado 

da economia de Macau”, pode 

ainda ler-se na mesma nota.

Advertisement

Felicitações à 
República Popular da 

China 
pela Passagem do seu 

73o Aniversário 

programa de doutoramento 
profissional, orientado para a 
prática, e é o primeiro progra-
ma de doutoramento profis-
sional em administração pú-
blica leccionado em chinês em 
Macau e também no mundo”. 

Ainda segundo o mesmo 
responsável, a universidade 
“está totalmente comprome-
tida em entregar o programa, 
apesar dos desafios que en-
frenta em termos de design 
curricular e da diversidade de 
origens dos alunos”. “Enco-
rajo os alunos do programa a 
adquirir diferentes experiên-
cias internacionais, teorias e 
métodos através do progra-
ma, bem como a reflectir e 
aprimorar a sua experiência 

tendo o número de candidatos 
aumentado 77% em relação 
ao ano anterior. Para este ano 
lectivo, o programa admitiu 
28 novos alunos “que vêm de 
diferentes sectores e actuam 
em diversos cargos, incluindo 
funcionário público, executi-
vo de empresa, administrador 
de empresas estatais, advoga-
do e jornalista”.

Perante a grande pro-
cura, o reitor da UM afirmou 
que “tanto o Governo Central 
como o Governo da RAEM es-
peram que a universidade seja 
globalmente orientada para 
servir as necessidades dos 
profissionais de todas as es-
feras da vida”. Yonghua Song 
explicou que a UM “lançou um 
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As rápidas alterações 
que têm ocorrido em 
Macau nos últimos 
anos estão a fazer com 
que as comunidades 
macaense e 
portuguesa estejam 
a sofrer crises de 
identidade, dizem 
Carlos Piteira e 
Vanessa Amaro. Os 
dois investigadores 
vão participar hoje 
num seminário 
organizado pela 
Universidade de São 
José e o Instituto do 
Oriente do ISCSP-
ULisboa. Carlos 
Piteira, que se foca 
na comunidade 
macaense, diz 
que “Macau está 
fragilizada e, se Macau 
está fragilizada, os 
macaenses também 
estão fragilizados”. 
Vanessa Amaro 
aborda “a crise” dos 
portugueses, que 
encaram as mudanças 
em Macau com “uma 
certa mágoa”.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

C
o n f r o n t a d a s 
com as rápidas 
alterações que 
têm ocorrido em 
Macau nos úl-

timos anos, as comunidades 
portuguesa e macaense pa-
recem estar a sofrer de uma 
crise de identidade. A ideia é 
partilhada por Carlos Pitei-
ra e Vanessa Amaro, que vão 
participar num seminário da 
série “Bridges” (pontes, na 
tradução para português), 
do Xavier Research Centre 
for Memory and Identity, 
da Universidade de São José 
(USJ), organizado em conjun-
to com o Instituto do Oriente 
do ISCSP-ULisboa. Esta ses-
são vai decorrer hoje no cam-
pus da USJ, entre as 18h30 e 
as 20h30. 

O objectivo da iniciativa 
é “estimular o intercâmbio 

Os problemas de identidade e as fragilidades 
das comunidades macaense e portuguesa

RAEM não é o mesmo que o 
modo de vida de Macau, du-
rante a governação portu-
guesa e com aspectos de li-
gação muito mais directa das 
lógicas de relacionamento”. 
Outro aspecto que poderá 
alterar o futuro de Macau, e 
consequentemente dos ma-
caenses, é a estrutura popu-
lacional da região. “Cada vez 
menos portugueses, cada vez 
menos macaenses e cada vez 
mais chineses”, aponta.

Finalmente, há as mu-
danças na “ligação da comu-
nidade à portugalidade”. “Há 
os macaenses que nasceram 
em Macau até 74, em terri-
tório português sob admi-
nistração portuguesa; de 74 
a 99 nasceram em território 
chinês sob administração 
portuguesa; e depois de 99 
nascem em território chinês 
sob administração chinesa. 
Os nossos futuros filhos de 
macaenses vão nascer numa 
condição territorial, política, 
jurídica, diferente daquela 
que foi o nosso processo an-
terior. Isto é um facto inevi-
tável e isso vai-lhes dar um 
enquadramento do ponto de 
vista político-jurídico com-
pletamente diferente do que 
foi a das gerações anterio-
res”.

Carlos Piteira abordou a 
proposta de Lok Po, repre-
sentante de Macau na As-
sembleia Popular Nacional 
que defendeu que a comuni-
dade macaense deveria ser 
integrada na família de et-
nias chinesas. O antropólogo 
diz que a proposta “não faz 
sentido do ponto de vista da 
essência da comunidade ma-
caense”, já que a comunidade 
“é um grupo distinto de ori-
gem miscigenada e com todo 
um processo em que basica-
mente se afirmaram como 
luso-asiáticos”.

“Esse conceito de fra-
gilidade da comunidade e do 
grupo étnico dos macaen-
ses tem a ver com a própria 
fragilidade de Macau. Macau 
é que se encontra num pro-
cesso de fragilização relati-
vamente àquilo que quer ser 
no futuro. Macau está à pro-
cura do seu enquadramento 
nesta nova realidade que é a 
RAEM e das dinâmicas do seu 
processo de integração na 
República Popular da China, 
nomeadamente com os gran-
des desafios da Grande Baía, 
Faixa e Rota, e os pressupos-
tos que isso traz no reenqua-
dramento do papel de Macau 
enquanto núcleo dessa abor-
dagem”, explica o investiga-
dor ao PONTO FINAL.

“O processo [de integra-
ção de Macau na República 
Popular da China] era para 
ser lento, gradual, integrativo 
e se calhar com menos con-
vulsões até 2049. Não tem 
sido assim. Essa é a questão 
central, um ponto de ruptura 
que leva Macau a estar tam-
bém fragilizado”, nota.

Assim, diz, esta fragili-
dade é também transportada 
para a comunidade macaen-
se enquanto etnia. “A fra-
gilidade da identidade dos 
macaenses está inserida na 
própria fragilidade da iden-
tidade da Macau do futuro”, 
sublinha. “O que é que Macau 
vai ser? Qual o seu modo de 
vida? Aqui é que Macau está 
fragilizada e, se Macau está 
fragilizada, os macaenses 
também estão fragilizados. 
Vão ter de se reinventar neste 
novo processo”, aponta o in-
vestigador.

“Como é que acha que 
os macaenses se vão integrar 
numa nova configuração? Há 
factores que vão pesar”, diz, 
dando o exemplo do modo 
de vida: “O modo de vida da 

Advertisement

Amaro. A investigadora as-
sinala que alguns dos portu-
gueses que abandonaram a 
região sentiram-se “empur-
rados” dadas as transforma-
ções no território.

Outra característica em 
comum entre os portugue-
ses que saíram da região nos 
últimos anos é a dificuldade 
de ajustamento a uma outra 
realidade. “Tendem a for-
mar grupos de amigos e de 
pessoas que viveram em al-
gum momento em Macau. As 
pessoas saem de Macau, mas 
Macau não sai delas”, frisa.

Estará a comunidade a 
sentir uma crise identitária? 
“Acho que sim. Tem tudo a 
ver com essas condicionan-
tes, estas pequenas relações 
com o poder que se vão per-
dendo, deve-se ao facto de 
os portugueses não saberem 
qual é que deve ser o seu pa-
pel em Macau neste momen-
to”, responde a investiga-
dora, concluindo que “este 
esvaziamento da comunidade 
traz muita fragilidade”.

AS FRAGILIDADES 

DA COMUNIDADE MACAENSE

É precisamente sobre fragi-
lidades que Carlos Piteira vai 
falar neste seminário. Nes-
te caso, as fragilidades da 
comunidade macaense que 
acompanham as fragilidades 
e as novas configurações de 
Macau. Mas «fragilidade é 
diferente de fraqueza», res-
salva o antropólogo e investi-
gador do Instituto do Oriente 
do ISCSP-ULisboa. 

intelectual entre académicos 
em Macau (China) e Portu-
gal sobre temas relaciona-
dos com a sustentabilidade 
cultural”, diz a organização, 
acrescentando que este ano 
as sessões centram-se em 
três conceitos-chave: identi-
dade, transições e poder. 

Na sessão de hoje, Va-
nessa Amaro vai abordar os 
problemas da comunidade 
portuguesa ao longo dos úl-
timos dez anos, com uma 
intervenção que tem como 
título “O que se segue para a 
nossa ‘mobília’? Revisitando 
o papel da comunidade por-
tuguesa na RAEM na última 
década”. Já Carlos Piteira vai 
focar a sua intervenção na 
comunidade macaense, com 
uma intervenção intitulada 
“Fragilidades da Identidade 
Macaense: Reflexão sobre o 
tema”.

O DESALENTO SENTIDO PELA 

COMUNIDADE PORTUGUESA

Vanessa Amaro, investiga-
dora e professora do Centro 
de Estudos Portugueses da 
Universidade Politécnica de 
Macau (UPM), fala sobre a 
“mobília” de Macau, metá-
fora usada para falar sobre a 
comunidade portuguesa no 
território. Na sua interven-
ção, irá actualizar os dados 
recolhidos entre 2012 e 2015 
no âmbito da sua tese de dou-
toramento, quando falou com 
60 portugueses a viver em 
Macau para perceber quais os 
desejos e aspirações da co-
munidade na região.

“Tenho feito uma re-
trospectiva, tenho revisto 
os dados recolhidos naquele 

período e agora estou a vol-
tar a falar com as pessoas e a 
perguntar o que é que acon-
teceu com elas nos últimos 
dez anos, o que aconteceu em 
Macau, etc”, explica a inves-
tigadora em declarações ao 
PONTO FINAL, acrescentan-
do que a ideia é “tentar situar 
qual o lugar da comunidade 
portuguesa em Macau”. Até 
porque este “é um momento 
crítico de transformação da 
comunidade; há um certo es-
vaziamento na comunidade 
e é altura de reflexão sobre o 
futuro, sobre qual o papel dos 
portugueses, sobre o que é 
que podem fazer”.

A primeira constatação a 
que chegou depois de tentar 
contactar aqueles que tinha 
contactado há dez anos foi de 
que cerca de 60% das pessoas 
já não vivem em Macau. Va-
nessa Amaro dá o exemplo de 
um dos entrevistados que, em 
2014 tinha garantido que não 
iria sair de Macau nem depois 
de se reformar. Porém, hoje 
já não vive no território.

Além disso, há um senti-
mento de mágoa e desalento: 
“O mais comum é as pessoas 
que foram embora dizerem 
que viraram a página. En-
cerraram, não querem falar 
sobre Macau e nem sequer 
sentem saudades, porque a 
Macau de que eles têm sau-
dades já não existe e não vai 
voltar a existir nunca mais”. 
Por outro lado, há um senti-
mento de perda de influên-
cia por parte da comunidade 
portuguesa em Macau, me-
nos apoio das autoridades, 
menos médicos portugueses, 
por exemplo. “Há uma certa 
mágoa”, sublinha Vanessa 
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Xi Jinping volta a surgir em público em exposição 
que celebra os feitos da sua governação

PARTIDO COMUNISTA

O Presidente chinês, Xi Jinping, 

surgiu, na quarta-feira, pela 

primeira vez em público, desde 

que visitou a Ásia Central em 

meados de Setembro, numa 

exibição sobre as “conquistas” 

realizadas pela China durante os 

seus dois primeiros mandatos. 

Esta visita é o mais recente marco 

de uma longa campanha que visa 

elevar o estatuto de Xi Jinping, 

que deve quebrar com a tradição 

política do país ao assumir um 

terceiro mandato em Outubro, 

durante o 20º Congresso do 

Partido Comunista Chinês (PCC).

Foi a primeira aparição pública do 

líder chinês, desde que participou 

de uma cimeira sobre segurança 

regional, onde se reuniu com 

o homólogo russo, Vladimir 

Putin, em 15 de setembro, no 

Uzbequistão. A rara ausência 

coincidiu aproximadamente com 

o período de quarentena de 10 

dias imposta a quem chega à 

China vindo do exterior, ao abrigo 

da política de ‘zero casos’ de 

covid-19. O nome de Xi dominou 

as primeiras páginas dos principais 

jornais e noticiários dos órgãos 

PUB

estatais.

A exposição em Pequim mostra 

as conquistas realizadas pela 

China desde o final de 2012. A 

exposição inclui os esforços de 

Xi para revitalizar a economia, 

modernizar as Forças Armadas 

e combater a pandemia da 

covid-19, de acordo com a 

imprensa oficial.

As autoridades devem 

“divulgar amplamente as 

medidas estratégicas, práticas 

transformadoras, progressos 

revolucionários e conquistas 

marcantes dos últimos 10 anos”, 

disse Xi aos membros do Comité 

Permanente do Politburo, a 

cúpula do poder na China, que 

o acompanharam na visita. 

Wang Huning, o quinto mais 

alto quadro do PCC, marcou 

o tom para o próximo mês na 

inauguração da exposição. “A 

liderança de Xi Jinping (…) é a 

razão fundamental pela qual estas 

conquistas e mudanças históricas 

se realizaram”, disse Wang, citado 

ACTIVISTA PRÓ-DEMOCRACIA 
CONDENADO À REVELIA POR 
TRIBUNAL EM HONG KONG

O ex-deputado de Hong Kong e figura do movimento 

pró-democracia Ted Hui foi condenado ontem à revelia 

a três anos e meio de prisão por um tribunal local por 

ter enganado as autoridades para sair do país e exilar-

se no estrangeiro. O opositor também enfrenta várias 

acusações devido a sua participação nas manifestações 

pró-democracia de 2019, bem como por organizar 

protestos que interromperam as sessões do Conselho 

Legislativo de Hong Kong. O juiz Andrew Chan 

declarou que Hui enganou a polícia e o tribunal para 

obter o levantamento das restrições de viagem antes 

do seu julgamento, apresentando documentos falsos 

relacionados a uma visita oficial à Dinamarca. Hui “fez 

pouco do sistema de justiça”, disse o juiz, acrescentando 

que a farsa foi “cuidadosamente orquestrada”. 

Reagindo nas redes sociais à sentença, Hui criticou o 

juiz por “cumplicidade com a tirania” e afirmou que 

essa sentença destacaria “a loucura e o absurdo” das 

autoridades de Hong Kong. “Os tribunais de Hong Kong 

tornaram-se tribunais do Partido Comunista (chinês) 

e julgamentos políticos e sentenças que visam a 

dissidência tornaram-se um espetáculo banal”, escreve 

Hui. Em Dezembro de 2020, Ted Hui anunciou no 

final da sua viagem à Dinamarca que se estava a exilar 

devido à repressão de Pequim aos dissidentes em 

Hong Kong. Desde então, o activista mudou-se para 

a Austrália e continua a ser um crítico das autoridades 

em Hong Kong e Pequim. O ex-deputado é um dos 

seis activistas no exílio procurados pelas autoridades do 

território por ter incentivado a população a votar em 

branco nas eleições legislativas, após a imposição por 

Pequim de um novo sistema eleitoral. A maioria das 

figuras do movimento pró-democracia está agora na 

prisão, desistiu da política ou fugiu para o estrangeiro 

depois de Pequim ter imposto uma nova lei de 

segurança nacional no território em 2020.

pela agência noticiosa oficial 

Xinhua.

No último congresso do PCC, 

realizado em Outubro de 2017, 

Xi não nomeou um sucessor 

óbvio e a Constituição foi 

posteriormente alterada pela 

Assembleia Nacional Popular, 

para permitir que ele cumprisse 

três ou mais mandatos como 

chefe de Estado.

As autoridades e a imprensa 

estatal intensificaram uma 

campanha de exaltação a Xi nos 

últimos meses. Desde Abril, o 

Partido Comunista organizou 

dezenas de conferências de 

imprensa para promover o 

histórico de governação do 

líder chinês, parte de uma série 

intitulada “China na última 

década”. Antes da recentralização 

do poder que definiu os dois 

primeiros mandatos de Xi, havia 

uma separação formal das 

funções do governo e do Partido 

e um ênfase numa liderança 

partidária “coletiva”. Sob a 

direção de Xi, no entanto, o 

Partido Comunista Chinês voltou 

a penetrar na vida política, social 

e económica da China, enquanto 

o poder político se centrou na 

sua figura.
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No Cotai, há cinco arenas 
para eventos. Por cada 
quilómetro quadrado do 
Cotai, há uma destas salas 
de espectáculos de grandes 
dimensões. Fazendo as 
contas a todas as salas de 
espectáculos naquela área, 
são mais de 60 mil lugares 
em apenas cinco quilómetros 
quadrados. Haverá mercado 
para tanta capacidade num 
futuro pós-pandemia? A 
resposta poderá estar em 
Hengqin.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com
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Os desafios e as oportunidades da grande 
concentração de salas de espectáculo no Cotai

gerida pelo Instituto do Desporto 
(ID). Construída para os Jogos da 
Ásia Oriental, em 2005, o Gover-
no investiu um total de 1,3 mil mi-
lhões de patacas para edificar este 
pavilhão multiusos. O orçamento 
previsto inicialmente era de 640 
milhões. Edmund Ho, então Chefe 
do Executivo, presidiu a cerimónia 

C
inco grandes arenas para 
espectáculos em cinco 
quilómetros quadrados. 
É esta a realidade no Co-
tai. Na ‘strip’ o forte são 

os casinos, que cresceram ao lon-
go das últimas décadas de um lado 
e do outro da Estrada do Istmo, mas 
as operadoras de jogo quiseram dar 
outras opções aos visitantes que vi-
nham a Macau. Para impulsionar o 
sector não-jogo, foram construídas 
três grandes arenas para espectácu-
los e há outras duas que deverão estar 
operacionais até ao final de 2022. No 
fim deste ano, o número de lugares 
nas salas de espectáculos do Cotai 
deverá ser superior a 60 mil.

Para já, há a Nave Desportiva 
dos Jogos da Ásia Oriental de Macau 

- conhecida como Macau Dome -, 
a Cotai Arena e o Studio City Event 
Center. Até ao final deste ano, deve-
rão entrar em funcionamento tam-
bém a Londoner Arena e a Galaxy 
Arena. Entre cada uma destas are-
nas, a distância não é maior que três 
quilómetros. Estando em qualquer 
uma delas, é possível chegar a outra 
em menos de seis minutos de carro.

As concessionárias não revela-
ram ao PONTO FINAL quantas pes-
soas receberam essas arenas desde 
a sua inauguração nem quais são 
os planos para o futuro. Além dis-
so, não foram disponibilizados da-
dos sobre o investimento feito pe-
las operadoras especificamente em 
cada uma destas arenas.

A excepção é a Macau Dome, 

de inauguração no dia 5 de Julho de 
2005.

Este espaço tem um pavilhão 
principal, com uma capacidade de 
4.000 lugares fixos mais 3.000 mó-
veis, que pode ser usado para todos 
os tipos de actividades. Tem tam-
bém um pavilhão secundário - des-
tinado à realização de competições 

1- Macau Dome
Inauguração: 2005
Investimento: 1,3 mil milhões de patacas
Capacidade máxima: 11 mil lugares
Morada: Avenida da Nave Desportiva 

2- Cotai Arena
Inauguração: 2007

Investimento: Não divulgado
Capacidade máxima: 15 mil lugares

Morada: Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança
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ram também organizados eventos 
desportivos, como torneios de ténis 
e basquetebol e o combate de boxe 
entre Manny Pacquiao e Zou Shi-
ming. A Sands também não quis re-
velar quais os planos concretos que 
tem para o futuro da Cotai Arena.

A Melco, por sua vez, inaugurou 
o Studio City Event Center em 2015, 
um espaço que tem uma lotação to-
tal de cinco mil lugares. Tal como a 
Sands China, também a Melco Re-
sorts disse não ter valores sobre o 
investimento específico nesta are-
na multiusos. Segundo foi noticiado 
na altura, o investimento global da 
operadora no ‘resort’ do Studio City 
foi de cerca de 3,2 mil milhões de 
dólares norte-americanos. 

A concessionária também não 
quis detalhar planos para o futuro 
do Studio City Event Center, lem-
brando apenas que já actuaram na-
quele espaço nomes como Madon-
na, GOT7, Aaron Kwok e BTS. “Re-
pleto de equipamentos e de técnicos 
topo de gama, o Studio City Event 
Center proporciona uma experiên-
cia única tanto para os intérpretes 
como para o público. Oferece luga-
res de primeira classe para aqueles 
que querem gastar um pouco mais 
para obter a melhor vista para o 
concerto”, sublinhou a Melco.

Já a Galaxy Arena deverá ser 
inaugurada até ao final deste ano, 
acompanhando o projecto de ex-
pansão do ‘resort’ da Galaxy no 
Cotai, chamado “Fase 3”. O investi-
mento global dos planos de expan-
são da “Fase 3” e “Fase 4” da Galaxy 
Entertainment Group deverá custar 
entre 40 e 50 mil milhões de dóla-
res de Hong Kong. Esta arena terá 16 
mil lugares e a operadora ainda não 
revelou detalhes sobre os planos 
que tem para o espaço. 

Além da Cotai Arena, a Sands 
China terá uma outra grande sala de 
espectáculos: a Londoner Arena. O 
espaço, com seis mil lugares, deve-
rá ser inaugurado durante o segun-
do semestre deste ano. O complexo 
Londoner custou, no total, 15,2 mil 
milhões de patacas à Sands China, 
que também não adianta porme-
nores sobre os planos para a nova 
arena.

Além destas cinco arenas que o 
Cotai vai ter até ao final deste ano, 
com um total de 53 mil lugares, o 
aterro tem outras salas de espec-
táculos mais pequenas. Há o Tea-
tro Broadway, com 2.500 lugares; o 
Teatro Venetian, com 1.800; o tea-
tro que era usado para o espectácu-
lo “House of Dancing Water”, com 
capacidade para 2.000 pessoas; o 
MGM Theatre, também com 2.000 
lugares; o Londoner Theatre, com 
1.700 lugares; e também o Parisian 
Theatre, com 1.200 lugares. No to-
tal, as salas mais pequenas do Cotai 

de boxe, judo e artes marciais, por 
exemplo - com capacidade para 
2.000 lugares, e um outro pavilhão 
polivalente - para treinos e outras 
competições, ou até exposições, 
reuniões e banquetes - que pode re-
ceber mais 2.000 pessoas. No total, 
a Macau Dome tem 11 mil lugares.

Ao PONTO FINAL, o ID explicou 
que a Nave Desportiva é utilizada 
para treinos das modalidades como 
basquetebol, ciclismo em recinto 
coberto, badminton, ténis de mesa, 
esgrima e ténis. A Macau Dome 
tem também sido aproveitada para 
a realização de eventos oficiais de 
grande escala, como a cerimónia 
de tomada de posse do Governo da 

3- Londoner Arena
Inauguração: Segundo semestre 
de 2022 (previsão)
Investimento: Não divulgado
Capacidade máxima: 6 mil lugares
Morada: Estrada do Istmo

4- Studio City Event Center
Inauguração: 2015
Investimento: Não divulgado
Capacidade máxima: 5 mil lugares
Morada: Estrada Flor de Lótus

RAEM, a eleição do Chefe do Exe-
cutivo, a Reunião Ministerial do 
Fórum para a Cooperação Econó-
mica e Comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa, por 
exemplo.

“No futuro, este Instituto con-
tinuará a proporcionar bons espa-
ços e boas condições para o treino 
de atletas, bem como a organizar a 
utilização da Nave Desportiva em 
articulação com a realização dos 
grandes eventos”, garante o ID, 
sem dar mais pormenores.

Recentemente, o Executivo uti-
lizou a Macau Dome como hospital 
de campanha, face ao surto de Co-
vid-19 na região. As autoridades in-
dicaram na altura que o espaço es-
tava preparado para receber 6.700 
pacientes, disponibilizando 4.430 
camas. Durante o recente surto, 
vários infectados foram colocados 
neste espaço de forma provisória.

A Cotai Arena, que pertence à 
operadora Sands China, foi inau-

gurada em 2007. A concessionária 
não revelou quanto foi investido na 
construção da arena, uma vez que o 
orçamento está englobado no mon-
tante de todo o ‘resort’ integrado do 
Venetian. A Sands investiu na to-
talidade do complexo - que inclui a 
arena, o hotel e o centro comercial, 

por exemplo - cerca de 2,4 mil mi-
lhões de dólares norte-americanos. 

A Sands China não revelou ao 
PONTO FINAL quais as receitas e as 
perdas da Cotai Arena ao longo dos 

anos nem indicou ao certo quantas 
pessoas o espaço recebeu. A opera-
dora disse apenas que, desde 2007, 
todos os seus espaços de espectácu-
los receberam mais de 4,6 milhões 
de espectadores. A Cotai Arena pode 
receber um total de 15 mil pessoas.

No passado, a arena já rece-

beu concertos dos Rolling Stones, 
Beyoncé, Celine Dion, Justin Bieber, 
Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, Ja-
cky Cheung, Eason Chan, Jay Chou 
e Sammi Cheng, entre outros. Fo- >>
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ARENAS CHEIAS, 
APESAR DA PROXIMIDADE

Nos Estados Unidos, por exemplo, 

as duas arenas mais próximas – 

o Barclay’s Center e o Madison 

Square Garden – distam 8,5 

quilómetros uma da outra. O 

Barclay’s Center é actualmente a 

casa da equipa da NBA Brooklyn 

Nets e dos New York Islanders, 

de hóquei no gelo. O Barclay’s 

Center, inaugurado em 2012 e com 

capacidade para 17 mil pessoas, 

também recebe regularmente 

concertos e outros espectáculos. 

Até ao final deste ano está prevista 

a realização de 43 eventos neste 

recinto em Nova Iorque, entre 

jogos da NBA, hóquei no gelo e 

concertos. Já o Madison Square 

Garden tem uma longa história na 

cidade de Nova Iorque. Inaugurado 

em 1879 e refundado em 1968, 

tem capacidade para mais de 20 

mil pessoas. Actualmente é casa 

dos New York Rangers, da NHL, e 

dos New York Nicks, da NBA. Até 

ao final deste ano o recinto vai 

receber 99 eventos. Anualmente, 

o Madison Square Garden recebe, 

no total, mais de 1,1 milhões de 

espectadores.

Em St. Louis, também nos EUA, há 

dois estádios de futebol separados 

por 1,1 quilómetros. São eles o 

Dome at America’s Center e o 

Busch Stadium. A Dome de St 

Louis abriu pela primeira vez em 

1992 e foi renovada em 2010. Esta 

arena tem capacidade para mais 

de 67 mil pessoas e é actualmente 

a sede da equipa de futebol 

americano St. Louis BattleHawks. 

O Busch Stadium tem capacidade 

para perto de 50 mil pessoas e 

actualmente serve de casa aos St. 

Louis Cardinals e St. Louis Blues. 

Em Philadelphia, há quatro arenas 

em menos de 600 metros, no 

chamado South Philadelphia Sports 

Complex: O Citizens Bank Park; 

o Lincoln Financial Field; o Wells 

Fargo Center; e o Xfinity Live!. 

Também cada uma destas arenas 

é palco de dezenas de eventos 

por mês, desde jogos de futebol a 

concertos.  

No Reino Unido, a situação é 

semelhante. Os estádios de futebol 

estão espalhados por todo o país 

e todos os fins-de-semana estão 

cheios para ver as partidas. No que 

toca a outras arenas multiusos, a 

situação não é muito diferente. 

Em Londres, a O2 Arena, por 

exemplo, tem capacidade para 20 

mil pessoas e foi a arena que mais 

bilhetes vendeu a nível mundial 

só no ano de 2017, com mais de 

1,4 milhões bilhetes vendidos. 

Mais a Norte, a Manchester Arena, 

com capacidade para 21 mil 

espectadores, vende anualmente 

1,07 milhões de bilhetes. Números 

semelhantes tem a OVO Hydro, 

em Glasgow, na Escócia, com 

1,02 milhões. Em Colónia, na 

Alemanha, a Lanxess Arena vende 

mais de 930 mil bilhetes para 

eventos anualmente, e o mesmo 

acontece na Arena Monterrey, no 

México.

GRANDE PLANO

têm lugar para 11.200 espectado-
res. Assim, juntando arenas e salas 
mais pequenas, o Cotai conta com 
64.200 lugares em salas de espec-
táculos.

A RESPOSTA 

PODE ESTAR EM HENGQIN

Como é que se enchem 64.200 
lugares em salas de espectáculo 
tão próximas umas das outras? A 
resposta a esta questão pode es-
tar em Hengqin e na Grande Baía. 
De acordo com Glenn McCartney, 
professor da disciplina de ‘Resor-
ts’ Integrados e Gestão Turística da 
Faculdade de Gestão de Empresas 
da Universidade de Macau (UM), 
no futuro pós-pandemia, as ope-
radoras e as autoridades terão de 
apostar na Ilha da Montanha e na 
Grande Baía.

Glenn McCartney recorda que, 
em 2005, aquando da construção 
da Macau Dome, colocou a mes-
ma questão: “Como é que vamos 
usar isto depois de os Jogos da Ásia 
Oriental acabarem?”. O académico 
lembra, em declarações ao PONTO 
FINAL, que, entretanto, foram or-
ganizados vários tipos de eventos 
na Macau Dome, mas não o sufi-
ciente para encher os lugares de 
forma regular.

E porque é que as operadoras 
decidem construir infraestrutu-
ras tão grandes para espectáculos, 

ainda que seja difícil lotá-las? A 
culpa é do desejo de diversificação 
da economia por parte do Governo. 
No programa do concurso públi-
co para a atribuição de licenças de 
jogo de 2001, o Governo pedia às 
operadoras a “valorização dos lo-
cais e recintos onde funcionam os 
casinos, designadamente quando 
contribuam para a diversificação 
do produto turístico oferecido”. No 
programa do concurso deste ano, o 
Governo vai mais longe e exige uma 
aposta forte no segmento não-jo-
go, com as sociedades interessadas 

a terem de apresentar planos de-
talhados sobre vários projectos e 
actividades não relacionadas com 
jogo, desde as convenções e expo-
sições, entretenimento, eventos 
desportivos, artes e cultura, saúde e 
bem-estar, gastronomia e turismo 
comunitário, entre outros.

“Todos os ‘resorts’ integra-
dos, quando são construídos, têm 
de ter um inventário de infraestru-
turas não-jogo. Devem ter centros 
comerciais, salas de exposição, 
etc. Têm também de ter salas de 
espectáculos, ou arenas. Isto tem 

estas estruturas para actividades 
não-jogo, as condições de Macau 
não permitem que as salas de es-
pectáculo estejam cheias. Para que 
isso aconteça, “é preciso recorrer a 
Hengqin”, afirma Glenn McCart-
ney. “Temos um desafio, que é ter 
muita capacidade nas salas de es-
pectáculo. É óbvio. Actualmente 
estão vazias. Mesmo antes de 2019 
tínhamos muitos lugares vazios”, 
lembra, sugerindo a construção 
de estabelecimentos hoteleiros na 
Ilha da Montanha, de forma a que 
mais turistas possam aproveitar as 
infraestruturas do território.

Segundo dados da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Cen-
sos (DSEC), existem actualmente 
121 estabelecimentos hoteleiros 
em Macau, com um total de 37 mil 
quartos. Ou seja, há 64.200 lugares 
em salas de espectáculos e apenas 
37 mil quartos de hotel. “Vejo for-
mas de encher as salas de espectá-
culo, mas é preciso trabalhar com 
Hengqin e com a Grande Baía. É 
assim que vamos conseguir atrair 
mais público para encher as are-
nas. Isso seria muito útil”, frisa.

O desafio em Macau é fazer 
com que os visitantes fiquem pe-
ríodos de tempo mais longos na 
região para que aproveitem mais 
as infraestruturas não-jogo, con-
sidera o académico. “Estes ‘resor-
ts’ integrados são feitos para que 
as pessoas fiquem mais tempo. O 
não-jogo serve para isso”, afir-
ma Glenn McCartney, concluindo: 
“Temos tantas arenas e salas de 
espectáculo incríveis, têm tudo, as 
melhores no mundo. Mas será pre-
ciso uma ‘task force’ para abordar 
esta questão e perceber como é que 
se pode rentabilizar isto no mundo 
pós-Covid”.

de fazer parte do complexo dos 
‘resorts’ integrados”, confirma o 
académico, reiterando que a cons-
trução deste tipo de infraestrutura 
é fulcral para o cumprimento dos 
contratos das operadoras com o 
Governo.

Apesar de estarem edificadas 

>>

5- Galaxy Arena
Inauguração: Final de 2022 (previsão)

Investimento: Não divulgado
Capacidade máxima: 16 mil lugares

Morada: Avenida da Cidade Nova
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Notificação n.o 003/DCN/DZVJ/2022

 (Aviso para desenvolvimento de processo administrativo sancionatário
 e comparência na instrução)

O Instituto para os Assuntos Municipais, nos termos das competências conferidas 
no n.º 1 do Artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 40/2004 (Controlo Sanitário e 
Fitossanitário), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 15/2022, vai iniciar o pro-
cesso administrativo sancionatório ao indivíduo, suspeito de haver infringido o referido 
regulamento; considerando que não se revela possível notificar directamente, nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 49.º da Lei n.º 7/2003 (Lei do Comércio Externo), aplicável por 
remissão do artigo 20.º do mesmo regulamento administrativo, e do n.º 1 do artigo 72.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro, o interessado, pessoalmente, por ofício, telefone, ou outra forma, para o 
efeito de participação no inquérito, fica, pela presente, notificado, nos termos da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 7/2003 e do n.º 2 do artigo 72.º e artigo 73.º do Código 
do Procedimento Administrativo, o interessado abaixo mencionado, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar do dia seguinte ao da publicação desta notificação, comparecer, 
pessoalmente, no Posto de inspecção sanitária e fitossanitária da área de inspecção de 
carga de chegada do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a fim de se 
proceder ao respectivo processo de instrução, e/ou, apresentar por escrito, a fim de auscultar 
a opinião do interessado, sem prejuízo do disposto no artigo 74.º do mesmo Código. Caso 
o interessado não compareça, a fim de se proceder ao respectivo processo de instrução, 
ou não apresente por escrito, no prazo acima referido, não constitui isso motivo para 
adiamento do processo de instrução nem afecta a decisão do IAM de deduzir acusação 
nos termos legais, no pressuposto de existirem indícios suficientes de infracção da lei.

Nome do 
interessado 

Tipo e n.o do 
documento de 
identificação

N.o do processo e 
data da infracção Infracção suspeita

丘慧超
IAO, WAI 

CHIO

B.I.R. da 
R.A.E.M.

7342XXX(X)

001/DCN/DZVJ/2022
17/12/2021

O interessado é suspeito de ter 
infringido o n.º 1 do artigo 15.º 
do Regulamento Administra-
tivo n.º 40/2004, alterado pelo 
Regulamento Administrativo 
n.º 15/2022, conjugado com o 
n.º 3 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 209/2021 e  seu 
Anexo III, ao não transportar 
mercadorias provenientes de 
fora da RAEM que devem ser 
sujeitas ao controlo sanitário 
e  fitossanitário  para  o  local 
onde este se realiza e, de 
acordo com o n.o 2 do artigo 
15.º do mesmo regulamento, 
o infractor é sancionado com 
multa de montante igual ao 
valor das mercadorias em 
causa, não podendo a mesma 
ser inferior a MOP 1,000.00 
(mil patacas) ou superior a 
MOP 500,000.00 (quinhentas 
mil patacas).

徐兆本
XU, ZHAO-

BEN

Salvo-Conduto 
da R.P.C. para 
deslocação a 
Hong Kong e 

Macau
CC364XXXX

002/DCN/DZVJ/2022
23/12/2021

Por outro lado, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
52/99/M, de 4 de Outubro, os infractores não residentes da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, depois de identificados, devem prestar ao IAM uma caução de valor 
correspondente ao valor mínimo da multa aplicável, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
do dia seguinte ao da publicação desta notificação, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei acima referido.

Os interessados ou quaisquer outros particulares que provem ter interesse legítimo 
em conhecer informações dos processos poderão invocar o direito à informação, dentro 
do horário de expediente. Para marcação prévia da data e hora de comparência à instrução 
ou outras informações, queiram ligar para a linha de consulta da inspecção fitossanitária 
das plantas de decoração: 6222 8993, dentro do horário de expediente.

Aos 19 de Setembro de 2022.

Chefe do Departamento de Zonas Verdes e Jardins
Chio Wai Meng

澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

房屋局
Instituto de Habitação

Anúncio【51/2022】

Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro e de 
acordo com as competências subdelegadas pela alínea 2) do n.º 6 do Despacho n.º 78/IH/2022, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2022, são notificados, por este meio, os candidatos a habitação social constantes do anexo I:

Após apreciação, dado que os candidatos não preenchiam os requisitos de candidatura relativos às habitações sociais, o Presidente do Instituto 
de Habitação (IH) proferiu despachos nas respectivas propostas e decidiu indeferir as candidaturas apresentadas pelos candidatos a habitação social 
constantes do anexo I, com base nos fundamentos de facto e de direito constantes do referido anexo e de acordo com o artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013.

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

Também é notificada a reclamante constante do anexo II:
O Secretário para os Transportes e Obras Públicas proferiu o despacho na respectiva proposta e decidiu manter o indeferimento da dispensa da 

satisfação do requisito que impede a beneficiária da bonificação de se candidatar a habitação social, e indeferiu também a sua reclamação, com base 
nos fundamentos de facto e de direito constantes do anexo II.

Caso não concorde com a decisão do indeferimento da dispensa da satisfação do requisito impediente, pode apresentar recurso contencioso ao 
tribunal competente, no prazo de 30 dias, a contar da data de recepção do Ofício n.º 2202100071/DHS, nos termos do artigo 25.º do Código do 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

Instituto de Habitação, aos 26 de Setembro de 2022.
A Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, Subst. a,

Wu Lai Fong

Anexo I

Nome do 
candidato

N.º do boletim 
de 

candidatura 

N.º do 
processo N.º da proposta

Data da 
tomada

 de decisão
Fundamento de facto e de direito

LEONG CHI FONG 31202003284 11/EC-HS/2022 Prop.0653/DAJ/2022 22/03/2022

O candidato não apresentou os documentos 
complementares no prazo fixado;
de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º, n.os 2 e 3 
do artigo 4.º, da alínea 1) dos n.os 1, 2 e 3 do 
artigo 6.o do Regulamento Administrativo n.º 
30/2020 (Regulamentação do Regime jurídico 
da habitação social).

LAO CHI KONG 31202002038 353/EC-HS/2021 Prop.2327/DAJ/2021 23/11/2021

O total do património líquido do candidato 
ultrapassa o limite estabelecido por Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 162/2020;
de acordo com a alínea 2) do artigo 3.º e o n.º 1 
do artigo 7.º da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico 
da habitação social), e com a alínea 1) do n.º 3 
do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 
30/2020 (Regulamentação do Regime jurídico da 
habitação social).

XUAN JINFANG 31202003167 370/EC-HS/2021 Prop.0694/DAJ/2022 25/03/2022

TOU HENG IN 31202001604 153/EC-HS/2021 Prop.0654/DAJ/2022 22/03/2022

Os candidatos foram concessionários de terreno 
de domínio privado, proprietários, compropri-
etários,  promitentes-compradores ou co-pro-
mitentes-compradores de prédio urbano, fracção 
autónoma ou terreno, na RAEM, nos cinco anos 
anteriores à data da apresentação do boletim de 
candidatura e até à data da assinatura do contrato 
de arrendamento com o Instituto de Habitação;
de acordo com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º 
da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico da habitação 
social) e a alínea 1) do n.º 3 do artigo 6.º do Reg-
ulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulam-
entação do Regime jurídico da habitação social).

CHEANG HOI 
LONG 31202001854 63/EC-HS/2022 Prop.1179/DAJ/2022 16/05/2022

MARIA CRISTINA 
GRINDULO  
GONZALES 

PEREIRA

31202003178 381/EC-HS/2021 Prop.0593/DAJ/2022 16/03/2022

A candidata foi concessionária de terreno de 
domínio privado, proprietária, comproprietária,  
promitente-compradora ou co-promitente-com-
pradora de prédio urbano, fracção autónoma ou 
terreno, na RAEM, nos cinco anos anteriores à data 
da apresentação do boletim de candidatura e até 
à data da assinatura do contrato de arrendamento 
com o Instituto de Habitação;
de acordo com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º 
da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico da habitação 
social) e a alínea 1) do n.º 3 do artigo 6.º do Reg-
ulamento Administrativo n.º 30/2020 (Regulam-
entação do Regime jurídico da habitação social).
O total do rendimento mensal da candidata 
ultrapassa o limite estabelecido por Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 162/2020;
de acordo com a alínea 2) do artigo 3.º e o n.º 1 
do artigo 7.º da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico 
da habitação social), e com a alínea 1) do n.º 3 
do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 
30/2020 (Regulamentação do Regime jurídico da 
habitação social).

Anexo II

Nome do 
reclamante

N.º do boletim 
de 

candidatura 

N.º do 
processo N.º da proposta

Data da 
tomada

 de decisão
Fundamento de facto e de direito

CHEONG UN MEI 31202003222 101/RCM/2022 Prop.0808/DAJ/2022 07/04/2022

A reclamante não comprovou que se enquadrava 
nas situações mencionadas no n.o 2 do artigo 
8.o da Lei n.º 17/2019 (Regime jurídico da 
habitação social);
de acordo com o n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 
17/2019 (Regime jurídico da habitação social).
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Empresa portuguesa 
vence concurso 
de inovação 
e empreendedorismo 
em Macau
Com uma proposta que combina a realidade virtual 
com a neurociência, a Virtuleap é a grande vencedora 
da segunda edição do Concurso de Inovação 
e Empreendedorismo (Macau) para as Empresas 
de Tecnologia do Brasil e de Portugal, que teve lugar 
ontem, no Centro de Convenções do Centro 
de Ciência de Macau.

C
om os olhos pos-
tos, não só na área 
da Grande Baía, mas 
também em toda a 
Grande China, a ‘star-

t-up’ Virtuleap arrecadou o pri-
meiro lugar no Concurso de Inova-
ção e Empreendedorismo (Macau) 
para as Empresas de Tecnologia do 
Brasil e de Portugal, que vai na sua 
segunda edição. 

O projecto da empresa por-
tuguesa, criado no sector de ‘Big 
Health’, combina a neurociência 
com a realidade virtual para “aju-
dar a aumentar os níveis de aten-
ção, lidar com doenças cognitivas 
e desafios de aprendizagem, bem 
como retardar o início de distúr-
bios cognitivos, como a doença 
de Alzheimer”. “Demorámos três 
anos para criar a nossa solução. 
Pensámos no mercado chinês logo 
desde o primeiro instante e co-
meçámos a procurar os parceiros 
ideais. Espero, muito em breve, 
começar a trabalhar em estreita li-
gação com Macau e com o mercado 
chinês”, começou por dizer Amir 
Bozorgzadeh, director-executivo 
da Virtuleap, em entrevista online.

A solução da Virtuleap tem 
uma versão em mandarim e, por 
isso, tem sido mais fácil chegar até 
este lado do mundo, onde já há al-

neste momento, e penso que isso 
se deve a termos uma versão da 
nossa solução em mandarim, dis-
se ainda o mesmo responsável, 
acrescentando que, neste momen-
to, o mais importante é encontrar 
um parceiro que ajuda a empresa a 
fixar-se no país.

Também do sector de ‘Big 
Health’ é a empresa que ficou em 
segundo lugar. Do Brasil, chega a 
W3.Care, uma ‘start-up’ que com-
bina telemedicina com inteligência 

mos agora começar a estabelecer 
parcerias com as empresas locais 
para começar a construir coisas”, 
admitiu André Cardoso.

O prémio grande potencial 
para se desenvolver na área da 
Grande Baía foi atribuído à empre-
sa brasileira ByMyCell, devido à sua 
plataforma de análise genómica 
microbiana.

MACAU DEVE “VENDER-SE” 

COMO PORTA DE ENTRADA 

PARA A GRANDE BAÍA

À margem do “Concurso de Inova-
ção e Empreendedorismo (Macau) 
para Empresas de Tecnologia do 
Brasil e Portugal 2022”, o presi-
dente do Banco Nacional Ultrama-
rino (BNU) defendeu que a RAEM 
tem “todas as condições para 
atrair ‘holdings’ multinacionais” e 
que “deve vender-se” como porta 
de entrada para a Grande Baía.

Carlos Cid Álvares sublinhou 
que os encargos fiscais em Macau 
“são mais baixos, numa compara-
ção regional, algo que por si só é um 
elemento de atractividade para a fi-
xação destas empresas, o que teria 
óbvio impacto na criação de empre-
go”.

O presidente do BNU sublinhou 
que a Macau devia apresentar-se 
“não como um território de menos 
de 700 mil habitantes, mas cuja 
escala de potenciais clientes para 
as empresas fica mais perto dos 80 
milhões”, considerando que o terri-
tório “tem ligações fortes com estas 
cidades e porque está inserido numa 
região de aceleração rápida a nível 
económico e financeiro”.

Por seu turno, o chefe do de-
partamento de Tecnologia da Di-
recção dos Serviços de Economia 
e Desenvolvimento Tecnológico 
(DSEDT) admitiu que “muito se 
aprendeu com a primeira edição”. 
“No ano passado tínhamos três 
grandes áreas e este ano reduzi-
mos para duas. Este ano, depois 
de atribuídos os prémios, ocorreu 
uma bolsa de contactos e uma ex-
posição de tecnologia, onde as em-
presas chinesas podem falar di-
rectamente com estas ‘start-up’. 
O meu desejo é que estas empre-
sas possam vir a Macau ou à China 
continental”, considerou.

Che Wong Keong referiu ainda 
que este ano uma das áreas intro-
duzidas foi a ‘Big Health’. “Acha-
mos que temos muito a aprender 
com os países de língua portuguesa, 
uma vez que têm projectos muito 
inovadores, com diversos ensaios 
clínicos já realizados”, notou.

Recorde-se que esta iniciati-
va, pretende “descobrir mais pro-
jectos de destaque dos países de 
língua portuguesa, e promover a 
interação entre a China e os países 
de língua portuguesa na inovação, 
empreendedorismo e intercâmbio 
tecnológico”.

artificial. “Mostrar o nosso produ-
to e as nossas soluções ao mundo, 
bem como tentar iniciar alguns 
contactos em Macau e na China. 
Gostaríamos muito de ter ganho, 
mas a nossa expectativa é procurar 
disseminar a nossa tecnologia no 
mundo, para salvar mais vidas. A 
China é o maior marcado do mundo 
e Macau é uma excelente porta de 
entrada, até porque é um local onde 
se fala português”, afirmou Jamil 
Cade, responsável da empresa.

A Yosen, também do Brasil, ar-
recadou o terceiro lugar. Para Gus-
tavo Oliveira, que representa uma 
empresa especialista em nanotec-
nologia, o momento é de celebração, 
numa altura em que a sua empresa 
“está a contruir a internacionaliza-
ção”. “Muito possivelmente, este 
prémio pode abrir portas na Ásia. 
Esse é o nosso desejo. O mercado 
na China é muito grande devido ao 
número de consumidores. Temos 
diferentes modelos de negócio para 
podermos dar ao mercado o negócio 
certo. Seria interessante garantir 
parceiros e investidores na China, 
confesso”, referiu.

O prémio grande potencial para 
valor de transferência de tecnologia 
foi entregue à empresa portuguesa 
R5m Marine Solutions, uma ‘start-
-up’ preocupada em protecção am-
biental. “Portugal tem muitas tra-
dições com Macau e foi muito im-
portante participar neste concurso. 
Trabalhamos nas costas dos países 
e o tamanho da costa chinesa é um 
grande atractivo para nós. Quere-

gumas parcerias criadas. “Temos 
uma parceria com a Universidade 
de Peking e com outras empresas 
chinesas. Vencemos, há duas se-
manas, uma competição em Hong 
Kong. Há muita coisa a acontecer 
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““A União Europeia acredita que as 
fugas detectadas na segunda-feira 
nos oleodutos Nord Stream foram 
provavelmente causadas por sabotagem. 
(...) A UE não nomeou um potencial 
perpetrador ou sugeriu uma razão para 
tal (...) os incidentes arruinaram qualquer 
expectativas que restassem de que a 
Europa pudesse receber combustível via 
Nord Stream 1 antes do Inverno”, noticia 
a Reuters. 
O gasoduto Nord Stream está inutilizável 
quando a União Europeia - e não a Rússia 
- mais precisa dele.
“Um vencedor emergiu à medida que 
a Europa sofre as consequências da 
guerra na Ucrânia e regista preços 
recorde de gás natural: a economia 

dos Estados Unidos”, afiança o The 
Wall Street Journal, enquanto informa: 
“Elevados preços do gás natural levam os 
fabricantes europeus a mudarem para os 
EUA”. 
Vitória aquela que custará empregos 
na União Europeia. Muitos empregos. 
Na Alemanha, por exemplo, há quem 
antecipe que o efeito da guerra sobre o 
crescimento do país ascenda a 5 pontos 
percentuais do PIB.
Não devemos, nunca, esquecê-lo: “A 
luta das forças progressistas pelo pleno 
emprego é (...) uma forma de prevenir a 
recorrência do fascismo”. 
Como se sabe, numa guerra, a 
informação é sempre uma, senão a 
primeira, das baixas. Por isso, tenho para 
mim que dificilmente teremos provas 
irrefutáveis de quem sabotou o gasoduto. 
Mas isso, a meu ver, não deve impedir-
nos de de fazer a pergunta: Quem ganha 
com a sabotagem? 
E, já agora, o que dizia Biden acerca do 
assunto a 7 de Fevereiro último?
Pres. Biden: Se a Rússia invadir... então 
deixará de haver um Nord Stream 2. 
Acabaremos com ele.
Repórter: Mas como fará isso, 
exatamente, uma vez que… o projeto 
está sob o controlo da Alemanha? 
Biden: Prometo-vos que o conseguiremos 
fazer.”

PAULO COIMBRA
Ladrões de Bicicletas
http://ladroesdebicicletas.blogspot.com/

“Há uma tendência ressurgente nas 
sociedades actuais.
A tendência de misturar e confundir 
políticos e frades franciscanos.
Os políticos, ao contrário dos frades 
franciscanos, não fizeram nenhum voto 
de pobreza.
Essa confusão, e a exigência da mesma 
resultante, são perigosas.
Os titulares de cargos públicos não só não 
fizeram nenhum voto de pobreza como, e 
bem pelo contrário, devem ser muito bem 
remunerados.
Porque são responsáveis pela tomada 
de decisões que a todos afectam, que 
definem o presente e o futuro das 
sociedades, e porque lidam com fundos 
públicos.
Grandes quantias de dinheiro, dinheiro 
fácil, facilmente acessível.
E porque, não sendo frades franciscanos, 
a tentação do pecado será ainda maior e 
mais difícil de combater.
O titular de cargos públicos não deverá 
ter qualquer razão ou desculpa para 
sucumbir a essa tentação.
E uma das formas de conseguir vencer 
essa batalha é remunerar a pessoa 
condignamente.
Políticos ricos não são um problema.
O problema são, aliás como em todas 
as profissões, os desonestos e os 
incompetentes”.

PEDRO COIMBRA
Devaneios a Oriente
https://devaneiosaoriente.blogspot.com
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PREVISÃO DE CHUVAS MODERADAS A FORTES COM TROVOADAS EM TAMIL NADU. Uma mulher protege-se com uma capa de 
plástico durante um episódio dechuva forte, em Chennai, na Índia. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) previu chuvas moderadas a 
fortes com trovoadas em alguns lugares em Tamil Nadu e arredores de Chennai durante os próximos dias – Idrees Mohammed/EPA

“Uma jovem do Curdistão iraniano foi brutalmente 
morta pela polícia da moralidade no Irão, porque 
o seu hijab estava mal posto. Tanto vos queremos 
que vos perdemos. Uma coisa simples como o 
cabelo, que mais sabe a um detalhe ridículo, pouco 
importante. As agências noticiosas também 
dão conta da brutalidade policial contra os 
protestantes e da consternação pública que esta 
morte suscitou. Deste confronto veio mais morte, 
não veio a transformação social ou política. Nestes 
anos complicados, de configurações geopolíticas 
dolorosas e difíceis, faz-se o luto pelo mundo 
que não existe e que julgámos existir. Fazer o 
luto implica acalmar a nossa angústia. Permite 
respirar antes do confronto, evita uma luta sem 
fôlego absolutamente nenhum e tenta dar alento à 
sensação de desespero”.

TÂNIA DOS SANTOS

Colunista
Hoje Macau

“O tempo, aliado à brevidade da vida humana, 
e o que está para além geram inquietações que 
ficam interiorizadas na existência temporal, 
onde está impregnado o passado projetado num 
espaço concreto. A poetisa Cecília Meireles referia 
também que o “drama da história” era uma fonte 
de inspiração que propiciava uma busca constante, 
quer a nível particular, quer a nível civilizacional; 
assim, conjugando estes dados, podemos transpô-
los para uma melhor perceção e compreensão da 
evolução de Macau. E, tal como as aventuras de 
Quinhentos despertaram a gente lusa em busca 
de um “Oceano”, de forma análoga, no tempo 
da globalização e da geração viajante, se procura 
o espaço da legenda – que pode gerar alguma 
nostalgia e saudade, adormecidas no esquecimento 
– fitando o momento ideal para renascer. Macau já 
é… mas espera-se muito mais”.

JÚLIA SERRA

Docente
Jornal Tribuna de Macau

“Muitos observadores chegaram à conclusão de que 
Xi finalmente rompeu com Putin sobre a Ucrânia. 
Isto reflecte um mal-entendido do que a parceria 
“sem limites” entre a Rússia e a China realmente 
significa. Apesar dos seus muitos conflitos de 
interesse na Ucrânia e noutros locais, a Rússia e 
a China continuam a estar unidas. Tipicamente 
concentramo-nos em factores geopolíticos como a 
percepção das ameaças dos EUA e dos seus aliados, 
a necessidade de segurança ao longo da sua longa 
fronteira e a sua crescente parceria energética. 
Mas, sob Xi e Putin, a dimensão normativa também 
tem sido significativa - ambos vêem a segurança 
do regime como a sua principal prioridade e estão 
determinados a moldar a ordem internacional de 
modo a que os Estados autoritários possam ser 
legisladores”.

ELIZABETH WISHNICK

Politóloga
South China Morning Post
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PRETÉRITO IMPERFEITO

•

HUGO PINTO

Jornalista

OPINIÃO

chineses compunham já a larga 
maioria. Dominavam todas as acti-
vidades, sobretudo comerciais, in-
cluindo as mais lucrativas, como o 
tráfico de cules. Multiplicavam-se 
os homens de colossais fortunas.

Um deles era Vong-choi, que a 
“Gazeta de Macau e Timor” descre-
ve como um “abastado negociante 
china”. Quão abastado? O jornal dá 
um exemplo. Para aliviar os “chinas 
que têm cadeirinhas de aluguer” 
do “bastante penoso” encargo de 
pagarem o imposto que tinha sido 
lançado recentemente pela câmara 
municipal, Vong “foi à câmara de-
clarar que se prontificava a pagar 
as licenças exigidas, e se responsa-
bilizava pelo seu pagamento todos 
os anos”. Mas estes não eram actos 
inéditos. Havia conhecimento de 
que, pelo menos, um outro chinês 
endinheirado se tinha comprome-
tido igualmente com o pagamento 
de todas as licenças aos vendedores 
ambulantes. Tal larga e abnegada 
filantropia despertava admiração, 
mas também cobiça.

No dia 23 de Novembro de 1872, 
a mesma “Gazeta” dá notícia de que 
foram presos “alguns chinas que 
pretendiam agarrar Vong-choi e 

levá-lo numa embarcação a Hion-
-san, a fim talvez de pô-lo a res-
gate para lhe extorquirem alguns 
milhares de patacas. Foi também 
presa uma grande embarcação que 
se achava fundeada fora do porto 
pronta a receber o preso. A embar-
cação estava guarnecida com três 
peças armadas em rodízios, e es-
pingardas e chuços, e tinha a bordo 
quarenta e seis tripulantes, que to-
dos se acham presos”. 

O caso dominou as atenções 
na cidade e a “Gazeta” dedicou-lhe 
ampla cobertura. Tratava-se, desig-
nava o jornal, do “mistério da Rua 
da Felicidade”.

Para a publicação, levantava-se 
uma questão primordial: “Quem 
foram os verdadeiros autores e pro-
motores desta trama?”

As hipóteses, mais do que me-
ros exercícios de criminologia bási-
ca, apontavam para o clima de des-
confiança que havia entre comuni-
dades e o mal-estar causado pela 
crescente vigilância dos mandarins 
sobre Macau. Questionava a “Gaze-
ta”: “Foram os mandarins que qui-
seram prender o Vong-choi por ser 
interessado na emigração chinesa? 
Foram os anciões duma aldeia vizi-

“O mistério da Rua da Felicidade”

Na segunda 
metade 

do século XIX, 
o crime parecia 
estar em toda 
a parte. Nada 
nem ninguém 
escapava”

N
uma das cidades 
mais seguras do 
mundo é difícil ima-
ginar que já se te-
nha sido outra coisa 

completamente diferente, mas, em 
Macau, terra de ciclos e contraciclos, 
estes exercícios tendem a tornar-se 
mais simples assim que o tempo vai 
passando e com ele as certezas e os 
receios vão alternando sucessiva-
mente. 

Devido às constantes transfor-
mações, não é por isso preciso re-
cuar muito para encontrar um polo 
oposto ao presente despreocupado 
com as questões de segurança (ex-
cepto as de carácter “nacional”) – 
basta andar para trás até à década 
de 1990 (se bem que as autoridades 
dessa época diriam que o perigo 
afectava apenas quem andava meti-
do no submundo das seitas, e, como 
os sicários tinham boa pontaria – 
garantiam –, a população em geral 
nada tinha a temer e podia levar a 
vida sem problemas).

Na segunda metade do século 
XIX, todavia, a realidade era outra. O 
crime parecia estar em toda a parte. 
Nada nem ninguém escapava.

Em Outubro de 1873, a “Gazeta 
de Macau e Timor” dava conta de 
um “roubo audacioso”. Era dizer o 
mínimo. O local do crime tinha sido, 
nada mais, nada menos, que o quar-
to do governador, onde uma caixa 
cheia de objectos de prata tinha sido 
arrombada e todo o seu conteú-
do desaparecera. Suspeitou-se dos 
funcionários do palácio, que foram, 
um a um, interrogados, e “todos 
protestaram pela sua inocência, ne-
gando toda e qualquer cumplicidade 
com o ladrão”.

Alguém se lembrou, todavia, 
de “um cule de cadeira de sua ex.ª 
que havia sido despedido por fazer 
mau serviço, alguns dias antes”. 
Eventualmente, num exemplo da 
estreita cooperação judiciária que 
havia entre Macau e o continente, o 
homem foi encontrado na sua aldeia 
natal, próximo do território portu-
guês, para onde foi levado já preso 
depois de ter passado pelo manda-
rim da Casa Branca. “Sem nenhuma 
dificuldade”, conta o jornal, “con-

nha que deste modo quiseram vin-
gar-se do Vong-choi? Ou foi só uma 
empresa particular que não tinha 
outro fim senão extorquir dinheiro? 
Tais são as diversas versões que se 
dão sobre a origem deste crime, mas 
nada se sabe ao certo. É um mistério 
como tantos outros que se têm dado 
em Macau, e que nunca se chegou a 
decifrar, porque a astúcia dos chinas 
consegue fazer desaparecer todos os 
vestígios da verdade”.

Este “mistério da Rua da Feli-
cidade” (o plano era raptar Vong na 
“rua chamada do Fan-tan, que nes-
ta cidade corresponde ao Chiado de 
Lisboa”) suscitou, ainda, um debate 
sobre a reforma penal. 

A “Gazeta” deplorava o “mo-
mento de enfraquecimento do 
senso moral” que levara Portugal a 
abolir a pena de morte. Em Macau, 
comparando com os castigos dos 
tribunais chineses, os piratas eram 
“duplamente audazes nos crimes 
que cometem onde se lhes afigura 
que, mesmo quando mal sucedidos, 
encontrarão uma impunidade rela-
tiva”. 

O jornal clamava pela “repres-
são severa e implacável” e rejubi-
laria, por isso, quando os crimino-
sos conheceram o “indispensável” 
castigo: “Às 8 horas da manhã, no 
largo do Mata-Pau, achavam-se 
formadas em quadrado, uma força 
da corveta Palmela, uma dita da po-
lícia do mar, e uma dita do corpo de 
infantaria do batalhão de linha (...). 
Imenso povo pelas ruas laterais, ja-
nelas e telhados, mostravam ansie-
dade e percorriam com a vista a rua 
principal do bazar. À última badala-
da das 8 horas, chegou uma força do 
corpo de polícia (a qual completou o 
quadrado), conduzindo uns sessen-
ta chinas, dos quais vinham assistir 
ao castigo que se ia infligir quarenta 
e tantos, e dezassete vinham rece-
bê-lo”. E “ali, no centro do quadra-
do formado, receberam o número de 
varadas que a sentença lhes marca-
va (...)”. Só o chefe dos salteadores 
sofreu 300, “sem um ai, sem se bolir 
e como se as não sentisse”. 

fessou que fora o autor do roubo de 
prata do palácio”. Caso resolvido.

Mas se a onda de criminalidade 
não poupava nem os aposentos do 
governador, também era verdade 
que aparentava haver um alvo pre-
dilecto dos amigos do alheio: os chi-
neses mais ricos. 

Naquele tempo, Macau estava já 
repleta deles. A abertura dos portos 
chineses ao comércio estrangei-
ro atraíra um número crescente de 
mercadores de todas as paragens 
que estavam obrigados a permane-
cer no território português, à es-
pera da abertura da época de feira 
em Cantão. Em Macau, eram mais 
os portugueses que partiam do que 
os que ficavam ou chegavam. Os 
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CARNEIRO
Carta do Dia: Valete de Espadas, 
que significa Vigilante e Atento.
Amor: Prepare um jantar para os 
amigos. Cultive a alegria na sua 
casa.
Saúde: Pratique exercício físico. É 
importante para a saúde que se 
mexa.
Dinheiro: Possíveis oportunidades 
de negócio. Fique atenta.
Números da Sorte: 9, 14, 16, 25, 
27, 39

TOURO
Carta do Dia: O Mágico, que 
significa Habilidade.
Amor: Lembre-se que o amor é 
construído com pequenos gestos. 
Seja carinhosa com o seu par.
Saúde: Comer ameixas frescas 
ajuda a tratar a gota. 
Dinheiro: Controle os impulsos. 
Gira a carteira com habilidade.
Números da Sorte: 11, 14, 25, 34, 
47, 48

GÉMEOS
Carta do Dia: Cavaleiro de 
Ouros, que significa Pessoa Útil, 
Maturidade.
Amor: Pode ser útil a um amigo 
que atravessa um problema.
Saúde: É conveniente que perca 
alguns quilos. Faça uma pequena 
dieta. 
Dinheiro: Concentre-se nas suas 
funções e desempenhe-as com 
prazer. O trabalho correrá melhor. 
Números da Sorte: 7, 16, 23, 25, 
37, 42

CARANGUEJO
Carta do Dia: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Poderá romper com o 
passado e iniciar um novo ciclo de 
vida a nível amoroso.
Saúde: Possíveis dores musculares. 
Faça um emplastro de gengibre 
com álcool.
Dinheiro: Será elogiada pelo seu 
trabalho e dedicação.
Números da Sorte: 2, 5, 25, 28, 
31, 39 

LEÃO
Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, 
que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Vai passar momentos 
bastante agradáveis junto da 
pessoa amada.
Saúde: Evite abusar dos doces. 
Previna a diabetes.
Dinheiro: Bom período para fazer 
uma aplicação no banco. Pode 
receber uma proposta vantajosa.
Números da Sorte: 10, 14, 27, 34, 
38, 45

VIRGEM 
Carta do Dia: 5 de Paus, que 
significa Fracasso. 
Amor: Converse com o seu par. O 
diálogo é essencial para evitar o 
fracasso da relação.
Saúde: Faça caminhadas diárias. 
Previna doenças do coração.
Dinheiro: Fase estável a nível 
profissional.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 
25, 49

BALANÇA  
Carta do Dia: 6 de Ouros, que 
significa Generosidade.
Amor: Trate a sua cara-metade 
com muito carinho. Há que dar 
para receber.
Saúde: É provável a fadiga se 
apodere de si. Alimente-se bem. 
Coma bananas. 
Dinheiro: Seja generosa com os 
seus colegas. Deus recompensa-a.
Números da Sorte: 1, 12, 16, 31, 
38, 42

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Bom ambiente familiar 
e sentimental. Tudo está em 
harmonia.
Saúde: Possíveis dores de 
garganta. Tome chá de limão, 
gengibre e mel.
Dinheiro: É provável que receba 
uma promoção. Parabéns!
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 
26, 41

SAGITÁRIO 
Carta do Dia: O Eremita, que 
significa Procura, Solidão.
Amor: Evite julgar a pessoa 
amada. Seja mais compreensiva.
Saúde: Tendência para isolar-se. 
Descanse mais e ganhe forças.
Dinheiro: Possível oportunidade 
de concretizar novas ideias no 
emprego.
Números da Sorte: 8, 21, 26, 32, 
38, 40

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 3 de Ouros, que 
significa Poder.
Amor: Um familiar pode precisar 
de conforto. Dê-lhe palavras de 
esperança.
Saúde: Possíveis dores de coluna. 
Se puder faça Pilates.
Dinheiro: Se pensa trocar de 
casa ou comprar carro verá essa 
oportunidade chegar. Terá poder 
para isso. 
Números da Sorte: 7, 16, 27, 38, 
41, 47

AQUÁRIO
Carta do Dia: O Carro, que 
significa Sucesso.
Amor: Quebre a rotina fazendo 
um programa romântico com o 
seu amor.
Saúde: Combata a preguiça e o 
desânimo. Faça uma caminhada 
por dia. 
Dinheiro: Tome conta das suas 
tarefas. Seja responsável e 
conhecerá o sucesso.
Números da Sorte: 17, 26, 27, 39, 
42, 44

PEIXES
Carta do Dia: A Temperança, que 
significa Equilíbrio.
Amor: Evite dar ouvidos a 
terceiros. Ouça mais o seu 
coração. 
Saúde: Observe a natureza e 
recupere a harmonia interior.  
Dinheiro: Período equilibrado no 
trabalho. Desfrute desta fase.
Números da Sorte: 7, 9, 14, 17, 
25, 39/ h
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“Desperdício” de 
Tchusca Songo 
na galeria Hold 
On to Hope
A artista angolana Tchusca Songo tem 

patente a partir de 18 de Setembro na 

galeria Hold On to Hope, na aldeia de 

Nossa Senhora em Ká-Hó, a exposição 

individual “Desperdício”. Promovida 

pela Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau (ARTM), 

“Desperdício” é a 16.ª exposição do 

projecto que nasceu nas casas amarelas 

da antiga leprosaria. As criações da 

mostra são feitas principalmente a 

partir de objectos encontrados na praia 

de Hac-Sá, em Coloane. Os materiais 

vão desde o plástico, esferovite, redes 

de pesca, troncos de árvores, madeiras 

à deriva nas correntes oceânicas, 

garrafas, sapatos, brinquedos de praia, 

ou, ainda, diversos objectos perdidos 

ou desenterrados durante tempestades. 

As peças apresentadas são criadas 

e transformadas com o intuito de 

promover reutilizar, reciclar e reduzir – 

três acções que, em Macau, segundo a 

artista, “ainda têm muito trabalho pela 

frente”. 

ANTÓNIO ZAMBUJO
9/10 | 20H
CASAS DA TAIPA - ANFITEATRO
ENTRADA COM BILHETE GRATUITO

AFA apresenta “Fake Art-ism” de Leong Chon

Cerâmicas 
de Shiwan 
no Museu 
de Arte 
de Macau
ATÉ 13 DE NOVEMBRO

29/10  | 19H45
CENTRO CULTURAL DE MACAU – PEQUENO AUDITÓRIO
MOP 200, 150

O CONTEMPORÂNEO ENCONTRA A TRADIÇÃO
AGRUPAMENTO DE MÚSICA CANTONENSE

PROGRAMA PIANO DE RUA
10/10-20/11 | 10 - 20H

PARQUE DR. CARLOS 
D’ASSUMPÇÃO
10/10-23/10

ZONA DE LAZER CONTÍGUA 
AO EDIF. WANG HOI 
E WANG KIN
24/10-6/11

PARQUE CENTRAL DA TAIPA

7/11-20/11
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/ televisão/ cinema

/ sugestão

MARLEY AND ME – 22h25

Smile

HBO

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

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

Vercoquin 
e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

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

UA GALAXY CINEMA

See How They Run
19h45, 20h35

Dragon Ball Super: Super Hero
22h30

Haw
19h50

Wolf Pack
19h20, 21h50

Smile
22h10, 22h15

Avatar (rerelease)
19h

Silent Parade
20h

CINETEATRO MACAU

Table for Six
14h30, 16h45, 19h15, 21h30

Silent Parade
14h15, 19h, 21h30

Shark Bait
16h45, 21h30

Don’t worry darling
14h30, 16h45, 19h15

ÓCIO

TDM Canal Macau

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPi Directo

18:15  O Lugar Bom Sr. 3 - Fim

19:00  A Herdeira Sr.1

20:00  Telejornal

20:45  Good Girls Sr.1

21:35  Valor da Vida

22:30  TDM News

23:05  Liberdade Liberdade

23:55  Telejornal (Repetição)

00:40  TDM News (Repetição)

01:15  RTPi Directo

TDM Desporto

06:59  Open

07:00  Sport News

07:15  FIFA Futsal World Cup Lithuania 
2021TM : Portugal vs Morocco (Repeat)

08:50  School Volleyball Competition : 
Men A Final

11:05  Macau Sports 2022

11:45  2022 Roland Garros French 
Open (edited version) : Men’s Single - 
Quarter Final

15:10  Sports Memory 4

15:20  J. League 2022 : Yokohama 
F-Marinos vs Sanfrecce Hiroshima 
(Repeat)

17:15  BWF World Championships 
2022 (edited version) : Men’s Single 
- Final

18:20  Towards The Sun

18:25  BWF World Championships 
2022 (edited version) : Women’s Single 
- Final

19:50  BWF World Championships 
2022 (edited version) : Mixed’s Double 
- Final

20:50  Sport News

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

23:00  Sport News

23:10  FIFA U-20 Women’s World Cup 
2022TM : Mexico vs Colombia (Repeat)

01:00  Close

TDM Entretenimento

06:29  Open

06:30  Singing China

07:00  Macau Pop Music 2022

07:30  Mr. Nanny

09:05  Magical Haku

09:30  TDM Focus

09:31  Salute to Good Old 
Melodies

10:25  Dance World

10:50  Our People, Our Life

11:10  Les Interprètes

12:00  Craftsman

12:50  Towards The Sun

12:55  Health Consultations

14:00  Repeat of Good 
Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Home For Summer 
(Repeat)

15:20  Sing For Your Dream 
(Repeat)

16:40  Les Interprètes

17:30  The Firsts in Life

18:10  Small World Big Stories

18:25  Mr. Nanny (Repeat)

20:00  Star of Outlook

20:30  Brooklyn Nine-Nine 
Season 5

21:00  Florence, A Gifted City

22:00  Traffic

00:30  Singing China (Repeat)

01:00  Close
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Partido Comunista da China 
“uniu o povo chinês”, afirma 
comissário do MNE em Macau

L
iu Xianfa, comissá-
rio do Ministério dos 
Negócios Estrangei-
ros (MNE) da China 
em Macau, esteve 

presente no Seminário Temático 
sobre a Modernização Socialista da 

China e o Desenvolvimento das Re-
lações entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, que decorreu 
na Universidade Cidade de Macau. 
Na ocasião, o responsável afirmou 
que “o Partido Comunista da China 
(PCC) uniu o povo chinês, levan-

coordenado das civilizações mate-
rial e espiritual, uma moderniza-
ção em que o ser humano e a Natu-
reza coexistem harmoniosamente, 
uma modernização que persiste no 
caminho do desenvolvimento pa-
cífico e, por fim, uma moderniza-
ção baseada no benefício recíproco 
e na relação ganha-ganha”, consi-
dera Liu Xianfa.

O comissário sublinhou ainda 
que, “como ponte entre a China 
e os países de língua portuguesa, 
Macau está a aproveitar as opor-
tunidades trazidas pela coopera-
ção entre Guangdong, Hong Kong 
e Macau e pela construção da ini-
ciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, da 
Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e da Zona de Coope-
ração Aprofundada entre Guang-
dong e Macau em Hengqin, de 
modo a impulsionar o desenvolvi-
mento da diversificação adequada 
da economia a melhor integração 
de Macau no desenvolvimento na-
cional”. Assim, “o papel de Macau 
como plataforma entre a China e 
os países de língua portuguesa será 
expandido e aperfeiçoado, com o 
intuito de promover a aprendiza-
gem mútua, o benefício recíproco 
e a relação ganha-ganha entre a 
China e os países de língua por-
tuguesa nos respectivos processos 
da modernização nacional”, subli-
nhou Liu Xianfa na ocasião.

A.V.

do-o a alcançar a independência 
nacional e a libertação popular, e 
eventualmente seguindo o rumo 
certo à prosperidade e ao fortale-
cimento”. Isto contribuiu, afir-
mou o comissário em Macau, para 
“dois milagres sem precedentes 
no mundo”: “o rápido desenvolvi-
mento económico e a estabilidade 
social duradoura”.

A modernização do país “con-
tribui para a prosperidade comum 
de todo o povo, uma modernização 
que promove o desenvolvimento 

Uma antiga trabalhadora 

da Suncity foi chamada a 

testemunhar no Tribunal Judicial 

de Base e afirmou que Alvin 

Chau recebia informações 

directas sobre os lucros e perdas 

das actividades de jogo paralelo 

alegadamente realizado pelo 

grupo. De acordo com a TDM 

Rádio Macau, a testemunha 

acabou por admitir que Alvin 

Chau, através da Suncity, 

era sócio de uma das várias 

sociedades que levava a cabo 

estes jogos ilegais. Já uma outra 

antiga trabalhadora da Suncity 

que também testemunhou ontem 

no tribunal disse não saber se 

Alvin Chau estava implicado nas 

actividades de jogo paralelo. 

FILIPINAS DEPORTAM 40.000 
CIDADÃOS CHINESES 
EM CAMPANHA 
CONTRA CASINOS VIRTUAIS

As Filipinas confirmaram ontem que 

vão banir a maioria dos casinos virtuais 

chineses a operar no país e deportar 

40.000 cidadãos chineses que trabalham 

no setor, após uma recente vaga de 

sequestros e crimes ligados aos jogos 

de azar. O Departamento de Justiça das 

Filipinas (DoJ) anunciou que vai encerrar 

as operações de até 175 operadores de 

jogos de azar virtuais, designados como 

POGOs (Philippine Offshore Gaming 

Operators), que estão ainda a operar 

no país apesar das respetivas licenças 

já terem expirado. Estes operadores 

também são acusados de incumprimento 

fiscal. O DoJ apontou ainda para ligações 

a redes chinesas de crime organizado. 

“A campanha foi desencadeada por 

relatos de assassinatos, sequestros e 

outros crimes cometidos por cidadãos 

chineses contra cidadãos chineses”, disse 

o porta-voz do Departamento de Justiça 

das Filipinas, José Dominic Clavano, 

citado pela imprensa local. A decisão 

das autoridades filipinas foi elogiada 

pela Embaixada da China em Manila, 

que reiterou que Pequim “opõe-se 

firmemente e toma medidas duras para 

combater o jogo”. Cerca de 30 POGOs 

vão continuar a operar no país do Sudeste 

Asiático, de acordo com a imprensa local. 

No auge da indústria, no entanto, estes 

casinos virtuais empregavam até 210.000 

cidadãos chineses.

MORREU ‘RAPPER’ 
NORTE-AMERICANO 
COOLIO 
AOS 59 ANOS

O ‘rapper’ norte-americano 

Coolio, autor do êxito de 1995 

“Gangsta’s Paradise” e vencedor 

de um prémio Grammy, morreu 

na quarta-feira aos 59 anos, 

noticiou a revista Variety. 

Nascido Artis Leon Ivey Jr. na 

Pensilvânia, a 1 de Agosto de 

1963, Coolio mudou-se para a 

Califórnia, na costa oeste dos 

Estados Unidos, e juntou-se à 

banda de ‘hip-hop’ WC e The 

Maad Circle em 1991. Lançou 

então a carreira a solo em 

1994 com o álbum “It Takes a 

Thief”. A canção mais famosa, 

“Gangsta’s Paradise”, integrou 

a banda sonora do filme 

“Dangerous Minds” (“Mentes 

Perigosas”), de 1995, com a 

atriz norte-americana Michelle 

Pfeiffer. Esta composição levou 

o ‘rapper’ a conquistar um 

prémio Grammy, em 1996, 

para Melhor Performance Rap 

Solo. Coolio também actuou 

em filmes e séries televisivas 

como “Martin” (1995), “Sabrina, 

a Bruxa Adolescente” (1996), 

“Batman & Robin” (1997), 

“The Nanny” (1998), “Tyrone” 

(1999), “Midnight Mass” (1999), 

“Charmed” (2002), “Star-ving” 

(2009), “Futurama” (2001, 

2010) e “Gravity Falls” (2012).

TESTEMUNHA 
DIZ QUE 
ALVIN CHAU RECEBIA 
INFORMAÇÕES 
SOBRE ACTIVIDADES 
DE JOGO PARALELO 
DA SUNCITY

DIAGNOSTICADO 
CASO IMPORTADO 
DE INFECÇÃO 
ASSINTOMÁTICA

O Centro de Coordenação de 

Contingência do Novo Tipo 

de Coronavírus anunciou 

ontem que, nesta quarta-feira, 

entre as 00h e as 23h59, foi 

registado um caso importado, 

do sexo feminino, proveniente 

da Vietname, com 34 anos 

de idade, que negou histórico 

de infecção anterior e, por 

isso, foi considerado como 

caso importado de infecção 

assintomática de Covid-19. 

As autoridades sanitárias 

informaram que o caso foi 

encaminhado para um local 

designado para efeitos do 

isolamento. Até ao momento, 

foram registados em Macau 

793 casos confirmados de 

Covid-19 e 1.625 casos de 

infecção assintomática da 

doença.


