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O Chefe do Executivo pediu ontem desculpa pela polémica 
causada pelo plano de cupões de consumo, reconhecendo que 
o plano terá carecido de uma avaliação completa. Prometendo 
ouvir a população sobre o assunto, Ho Iat Seng sublinhou que 

o Governo pretende impulsionar a economia e assegurar 
que haja “consenso social”. Segundo o Chefe do Executivo, a 
proposta sobre a terceira ronda de apoios financeiros ainda 
será debatida na Assembleia Legislativa. pág3

Chefe admite que cupões
carecem de consenso
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FAM "reiniciado" 
com 100 actuações pág9

Retomadas apostas 
de pé nos casinos pág2

UE PODERÁ AVALIAR 
VACINA CHINESA 

SINOPHARM
A Agência Europeia do Medicamento 
(EMA) revelou ontem estar em 
discussões com o grupo farmacêutico 
estatal chinês Sinopharm sobre a 
vacina desenvolvida contra a COVID-19, 
admitindo avaliar este fármaco 
para dar resposta às necessidades 
europeias e globais. “Há várias vacinas 
produzidas por farmacêuticas chinesas 
e estamos em discussões com um 
grupo que produz uma dessas vacinas, 
a Sinopharm, e esperamos ficar em 
posição de também avaliar essa vacina”, 
disse a directora executiva da EMA, 
Emer Cooke. Até ao momento, a EMA 
deu "luz verde" a três vacinas: a da 
Pfizer/BioNTech a 21 de Dezembro de 
2020, a da Moderna a 06 de Janeiro, 
da AstraZeneca a 29 de Janeiro e, em 
meados deste mês, à vacina da Johnson 
& Johnson, produzida pela farmacêutica 
Janssen. “Não nos podemos esquecer 
de que são as vacinas que nos vão 
ajudar a vencer esta pandemia”, vincou 
Emer Cooke perante os eurodeputados 
na sessão à distância. Entretanto, as 
autoridades chinesas autorizaram os 
testes clínicos de uma vacina contra o 
coronavírus que é inalada, desenvolvida 
pelo laboratório CanSino Biologics e pelo 
Instituto de Biotecnologia de Pequim. 
Até agora, cinco vacinas, todas de 
produção nacional, receberam na China 
uma autorização com condições, ou 
para o uso emergencial, mas nenhuma é 
administrada por via respiratória.

GOVERNO CONFIRMA
INJECÇÃO FINANCEIRA

NA AIR MACAU
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DICJ voltou a autorizar 
apostas de pé nos casinos

Jogo pode bater "recorde pandémico" em Março

SÉRGIO TERRA

As receitas do jogo em Macau melhoraram 
pela terceira semana consecutiva e poderão 
atingir este mês o melhor resultado desde 
o início da pandemia. A média diária até 21 
de Março representa um crescimento de 7% 
em relação a Fevereiro

visitantes e das receitas do jogo irão continuar a recuperar 
"lentamente" em Março e Abril, mas a retoma só será mais 
"robusta" a partir do Verão, com a expectável abolição de 
restrições às viagens.

"Sem uma grande mudança nos testes de ácido nucleico, 
alterações na emissão de vistos individuais e de grupo e a 
abertura de Hong Kong, as receitas brutas e os visitantes 
permanecerão bem abaixo dos níveis normais", acrescen-
tou a consultora.

SUNCITY COM LUCROS EM 2020

Apesar do impacto da pandemia, a Suncity Group 
Holdings, maior promotora de jogo em Macau, espera 
fechar as contas de 2020 com lucros líquidos de 750,4 
milhões de renminbis (921,7 milhões de patacas ao 
câmbio actual), após ter sofrido prejuízos de 1,48 mil 
milhões em 2019. Numa comunicação à Bolsa de Hong 
Kong, a empresa indicou que os lucros resultam de 
ganhos com alterações no justo valor de instrumentos 
financeiros derivados e da compra de acções na empresa 
de jogo russa Summit Ascent. Por outro lado, as receitas 
gerais do grupo, que possui investimentos em Macau, 
Vietname, Filipinas e Rússia, caíram de 199,3 milhões 
de renminbis em 2019 para 611,8 milhões em 2020.

O s casinos de Macau registaram o terceiro au-
mento semanal consecutivo em termos do volu-
me de receitas brutas, ultrapassando mesmo a 
fasquia diária dos 300 milhões de patacas entre 

15 e 21 de Março, segundo revelam dados da consultora 
Sanford C. Bernstein e do banco de investimento JP Morgan.

Na terceira semana deste mês, as receitas brutas do jogo 
atingiram uma média diária de 307 milhões de patacas, 
montante que representa acréscimos de 13% e 18% em 
relação aos resultados da semana anterior e de Fevereiro, 
respectivamente, de acordo com a Sanford C. Bernstein. Já 
a comparação com o período homólogo de 2019 reflecte 
um declínio de 59%, ainda assim menos acentuado do que 
tem sido norma durante a crise pandémica. 

Numa nota aos clientes do JP Morgan, os analistas DS 
Kim e Derek Choi sublinham, inclusive, que o desempenho 
dos casinos na semana passada foi um dos melhores fora 
dos períodos de feriados desde o início da pandemia. As 

Já voltaram a ser 
autorizadas as apostas 
de pé nos casinos, 
indicou a Direcção de 
Inspecção e Coordenação 
de Jogos ao Jornal 
TRIBUNA DE MACAU. 
A decisão foi tomada 
devido ao "alívio" da 
pandemia no Interior 
da China. O organismo 
garantiu que são feitas 
inspecções aos casinos 
duas vezes por dia 
e há um mecanismo 
de fiscalização do 
cumprimento das regras 
de controlo da pandemia 
a funcionar 24 horas

CATARINA PEREIRA*

A Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de 
Jogos (DICJ) disse ao 
Jornal TRIBUNA DE 

MACAU que "já autorizou os ca-
sinos a estabelecerem os lugares 
para as pessoas jogarem de pé", 
devido ao "alívio" da pandemia 
no Interior da China. Sublinhou 
ainda assim que "as pessoas de-
vem respeitar o distanciamen-
to social, devendo manter, pelo 
menos, um metro de distância", 

por forma a garantir a seguran-
ça dentro dos casinos. A respos-
ta surgiu depois da consultora 
Sanford C. Bernstein ter visitado 
Macau recentemente, tendo dado 
conta de que as regras contra a 
COVID-19 nos casinos não esta-
vam a ser "rigorosa e consisten-

temente aplicadas".
A este jornal, o organismo li-

derado por Adriano Marques 
Ho disse que, de forma geral, os 
clientes mantêm a distância após 
advertência verbal por parte dos 
funcionários. Sublinhando que o 
número de visitantes tem cres-

cido desde Fevereiro - altura em 
que o risco de pandemia no Con-
tinente começou a "reduzir signi-
ficativamente" -, a DICJ garantiu 
ainda que os casinos disponibili-
zam grupos de trabalho para fa-
zer a fiscalização necessária.

"Em relação à medida de dis-

DICJ continua a exigir distanciamento social nos casinos
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tanciamento social aplicada 
dentro dos casinos, a DICJ exige 
sempre o seu cumprimento para 
evitar aglomerados de pessoas. 
Ao mesmo tempo, a DICJ dispo-
nibiliza uma fiscalização duas 
vezes por dia que se destina à 
prevenção contra o vírus e man-
tém-se o funcionamento de um 
mecanismo de fiscalização de 24 
horas para que sejam cumpridas 
as medidas contra a COVID-19", 
assegurou. 

Recorde-se que no relatório da 
Sanford C. Bernstein era descrito 
que "nalgumas mesas (cerca de 
10% das que tinham pelo menos 
um jogador) havia jogadores à 
volta dos que estavam sentados 
a jogar", sendo que "às vezes era 
mesmo difícil ver a mesa através 
dos jogadores em pé, apesar da 
mesa ter apenas três jogadores". 
"Era evidente que na maioria des-
tas mesas havia algumas apostas 
nas costas, mas o apostador sen-
tado estava a fazê-las em nome 
dos jogadores que se encontra-
vam atrás, de pé", referia.

Hoje à tarde, a líder da Asso-
ciação dos Direitos dos Traba-
lhadores de Jogo vai submeter 
uma petição à DICJ a pedir que o 
Governo baixe as exigências re-
lacionadas com o distanciamen-
to social nos casinos, tendo em 
conta as melhorias na evolução 
da pandemia. Cloee Chao aponta 
que há casos em que as pessoas 
foram impedidas de apostar, 
uma situação que está a causar 
incómodos.

*Com V.C.

receitas recuperaram para níveis similares aos apurados 
no final de 2020, antes da implementação de novas restri-
ções às viagens devido à detecção de casos de COVID-19 no 
Continente chinês.

No conjunto dos primeiros 21 dias de Março, as receitas 
brutas do jogo em casino cifraram-se em cerca de 5,85 mil 
milhões de patacas. A média diária, de 279 milhões de pa-
tacas, assinala um crescimento de 7% face aos 261 milhões 
contabilizados em Fevereiro deste ano e uma descida de 
67% em relação a Março de 2019 (834 milhões).

Segundo o relatório da Sanford C. Bernstein, da autoria 
dos analistas Vitaly Umansky, Kelsey Zhu e Louis Li, entre 
1 e 21 de Março, o volume de apostas nas salas VIP cresceu 
entre 5 e 7% em termos mensais, mas a taxa de retenção foi 
inferior aos níveis normais. Já o mercado de massas cresceu 
entre 6% e 8% em comparação com Fevereiro.

Caso o ritmo da facturação registado até ao dia 21 tenha 
continuidade nos restantes 10 dias deste mês, os casinos 
poderão fechar as contas de Março com o melhor resulta-
do da era pandémica, com receitas totais de cerca de 8,6 
mil milhões de patacas. Até agora, o valor mensal mais ele-
vado remonta a Janeiro, com 8,02 mil milhões de patacas, e 
a melhor média diária (467 milhões) foi alcançada na ter-
ceira semana de Fevereiro (entre os dias 16 e 21).

Apesar das sucessivas melhorias, a Sanford C. Bernstein 
mantém a previsão de uma quebra na faixa dos 60% para 
as receitas finais de Março, comparativamente ao mesmo 
período de 2019. Além disso, reitera que os números de 
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O Chefe do Executivo pediu ontem 
desculpa pela polémica causada 
pelo plano de cupões de consu-
mo. À margem da recepção ao 

novo comissário do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, Ho Iat Seng admitiu que 
a terceira ronda de apoios financeiros que 
foi anunciada há mais de uma semana ge-
rou muitas opiniões e algum descontenta-

mento. “Por parte do Governo, peço descul-
pa. Talvez, a elaboração do plano careca de 
avaliações completas. Os cidadãos acham 
que é muito complicado usar estes cupões. 
O nosso objectivo é claro: queremos impul-
sionar a economia”, afirmou.

Perante as críticas, Ho Iat Seng garantiu 
que vai ouvir as opiniões da população, 
mas recordou que o Governo antecipou a 

distribuição dos cheques pecuniários. Na 
sua observação, “a economia de Macau vai 
poder ter mais certezas no segundo se-
mestre”.

Questionado sobre o tipo de alteração 
que o Governo pondera fazer à nova ronda 
de apoios, Ho Iat Seng notou que este pla-
no continua a ser uma proposta e, como 
envolve uma verba de cinco mil milhões 

VIVIANA CHAN

A terceira ronda de apoios 
financeiros deverá ser adiada 
devido à falta de consenso 
social. O Chefe do Executivo 
pediu desculpa pelo 
descontentamento causado 
com a questão dos cupões de 
consumo, salientando que o 
plano não é uma medida de 
apoio financeiro, mas sim 
para impulsionar a economia 
local. Ho Iat Seng indicou 
que a proposta sobre cupões 
de consumo vai ser debatida 
na Assembleia Legislativa

Chefe pediu desculpa 
por insatisfação com cupões 
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de patacas, precisa de ser debatido na 
Assembleia Legislativa (AL). “Ainda não 
submetemos essa proposta à AL, nem há 
consenso [na sociedade]. No ano passado, 
a população também reagiu muito sobre a 
emissão dos cartões de consumo, porque 
as pessoas preferiam dinheiro vivo. Só 
avançámos com a política depois de haver 
consenso social. Por agora, ainda não sa-
bemos se este plano vai acontecer ou não. 
Como a proposta ainda não foi entregue à 
AL, não há nada para retirar. Se as pessoas 
têm opiniões, vamos parar para ouvi-las. 
O nosso objectivo é que haja consenso so-
cial e não queremos perturbar a ordem de 
Macau”, disse.

Em declarações aos jornalistas, Ho Iat 
Seng admitiu que algumas pessoas fica-
ram muito “irritadas”, porém, insistiu que 
o plano ainda está longe de ser implemen-
tado. Na sua explicação, o cheque pecu-
niário é uma medida de apoio financeiro, 
enquanto os cartões de consumo e cupões 
se enquadram nas medidas que preten-
dem impulsionar a economia. 

O líder da RAEM disse que o Governo 
quer iniciar o plano a partir de Maio, mas 
como a população não concorda, será lan-
çado mais tarde. 

Por outro lado, questionado sobre o 
passaporte de vacinação, e concretamen-
te as dificuldades no que respeita ao reco-
nhecimento da marca das vacinas, Ho Iat 
Seng considerou que se trata de um pro-
blema global, dando a Europa como exem-
plo. “Não faz sentido pedir às pessoas que 
sejam vacinadas com doses de diferentes 
marcas para entrar em regiões diferentes. 
Este problema tem de ser resolvido. O In-
terior da China só reconhece a vacina chi-
nesa, mas isso não é uma competência da 
RAEM”, referiu.
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Previstos cinco a oito tufões para este ano

A Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos (SMG) 
admitem que entre cinco e oito 
tempestades tropicais venham a 

afectar Macau este ano, traduzindo um nú-
mero igual ou superior ao normal, de acor-
do com a previsão revelada ontem pelo di-
rector do organismo, numa conferência de 
imprensa sobre o Dia Meteorológico Mun-
dial. "Pelo menos uma tempestade poderá 
atingir o nível de tufão severo ou super-tu-
fão, entre os meses de Julho e Setembro. E a 
primeira tempestade tropical pode chegar 
ao território na primeira quinzena de Ju-
nho, ou antes", afirmou.

Segundo Leong Weng Kun, com base nas 
informações actuais, a época de tufões des-
te ano vai durar até meados de Outubro, 
um período comprido em comparação 
com o passado. Quanto à previsão para a 
época de chuvas, ou seja entre Abril e Se-
tembro, a precipitação aponta para níveis 
normais ou relativamente mais baixos, no 
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CATARINA CHAN

Macau poderá ser afectado por 
entre cinco e oito tufões este ano, 
alguns deles com a possibilidade 
de atingir o nível de super-
tufão, indicaram os Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, 
anunciando ainda a criação de 
um sistema de alerta de tsunami

entanto, os SMG ressalvaram que podem 
ocorrer aguaceiros muito fortes. 

Durante a época das chuvas, a temperatu-
ra variará entre normal e relativamente alta. 
"Contudo, é necessário enfatizar que, na ver-
dade, houve uma tendência de subida não 
só da temperatura dos últimos 30 anos, mas 
também dos últimos 60. A análise comprova 
que a mudança do clima está a ocorrer real-
mente", advertiu Leong Weng Kun. Segundo 

o mesmo responsável, o valor médio da tem-
peratura máxima do ar em Macau subiu 0,3 
graus celsius nos últimos 30 anos, "marcan-
do um aumento significativo". 

SISTEMA DE AVISO DE TSUNAMI
Ao explicar o plano de trabalho dos SMG 
para este ano, Leong Weng Kun adiantou 
que será criado um sistema de aviso de 
tsunami em resposta ao risco desse fenó-

meno no Mar do Sul da China. "Macau não 
tem um risco alto de ser afectado por tsu-
nami, mas não se pode ignorá-lo", frisou, 
adiantando que o sistema será concluído 
no segundo semestre. 

Questionado sobre o mecanismo de pre-
visão de tufões, o director começou por 
recordar que muitas tempestades tropicais 
estão longe de Macau quando são forma-
das. De acordo com o director, os SMG vão 
optimizar, antes da época de tufões, as in-
formações meteorológicas, disponibilizan-
do um novo mapa ampliado da trajectória 
de tufões, para que o público possa reagir 
mais cedo, bem como adicionará uma pre-
visão de intensidade da tempestade.

Por outro lado, os SMG planeiam criar 
mais estações de vigilância da qualida-
de do ar e de observação meteorológica, 
anunciou Leong Weng Kun. Relativamente 
à monitorização da qualidade do ar, "já ins-
talámos novas estações na Rua do Campo 
e Fai Chi Kei, que estão em funcionamento 
experimental. Iremos instalar mais nas zo-
nas diferentes, conforme a permissão para 
o terreno", sublinhou. 

Relativamente ao incidente de notifica-
ções meteorológicas incorrectas enviadas 
na "app" dos SMG em Novembro do ano 
passado, Leong Weng Kun disse que a 
Companhia de Telecomunicações de Ma-
cau já apresentou um relatório sobre a 
avaria com a explicação da respectiva cau-
sa e propostas de optimização. "As partes 
procederam a uma revisão detalhada do 
respectivo mecanismo e o problema já foi 
resolvido", assegurou. 
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Cinco jornalistas portuguesas 
demitiram-se da Rádio Macau

mente pelos RSF figurava ape-
nas Hong Kong, que chegou a ser 
considerado um bastião da liber-
dade de imprensa, mas caiu de 
18º em 2002 para 80º em 2020, 
enquanto a China Continental é 
177ª em 180 países, numa lista 
que até aqui deixava Macau de 
fora. "Macau é mais pequeno que 
Hong Kong e quando abrimos a 
delegação [no Sudeste Asiático] 
contávamos ambos juntos, mas 
as coisas mudaram nos últimos 
anos e seria útil ter um indicador 
mais preciso”, disse ontem à Lusa 
o director da delegação dos RSF 
para a região, antecipando a in-
clusão do território na classifica-
ção já "este ano” ou "no próximo”.

Cédric Alviani comentava as di-
rectrizes dadas aos jornalistas da 
TDM, uma interferência condena-
da pela organização, que denun-
ciou igualmente a pressão sofri-
da pela Rádio Televisão de Hong 
Kong (RTHK). Para o responsável 
da organização não-governamen-
tal no Sudeste Asiático, a ameaça 
de "censura” na TDM é uma "der-
rapagem perigosa”.

Alviani considerou que "o facto 
de a direcção [da TDM] dar ordens 
com conotações políticas [aos 
jornalistas] (…) representa efec-
tivamente uma mudança”. "Abri 
a delegação dos RSF [no Sudeste 
Asiático] há quatro anos e tenho 
vindo a monitorizar a liberdade de 
imprensa na região, e de facto esta 
é a primeira vez que ouço este tipo 
de queixa em Macau”, disse.

"Isso não significa que seja a 
primeira vez que isto acontece, 
porque em Macau as autoridades 
chinesas já fizeram muito mais 
para fazer avançar o sistema de 
censura ou auto-censura [do que 
em Hong Kong], mas é a primeira 
vez que ouvimos falar de algo tão 
directo e que obviamente chocou 
os jornalistas, porque a informa-
ção saiu”, frisou.

O mesmo responsável adver-
tiu que a TDM pode converter-se 
num "órgão de propaganda” da 
China, devido à "censura da di-
recção”. "Sabemos como as coisas 
se passam na China e percebe-se 
o espírito deste tipo de ordem, 
que é o de obrigar os jornalistas a 
alinharem-se com as decisões do 
partido”, afirmou.  *Com V.C. 

TSI autoriza TNR a ficar em Macau
Uma TNR de nacionalidade filipina foi autorizada a ficar em Macau, depois do TSI ter deferido 
o seu pedido para suspender a decisão do Secretário que determinava a revogação da sua 
autorização de permanência

lor de 3.500 patacas, "o único meio financeiro para a sua 
subsistência em Macau, impossibilitando-a de continuar 
a viver, por falta de meios económicos”. Além disso, não 
podia abandonar Macau por causa da paralisação dos 
transportes aéreos devido à COVID-19. 

O TSI entendeu que "os prejuízos de difícil reparação” 
alegados pela TNR eram sobretudo de ordem económi-
ca, sublinhando que os trabalhadores não especializados 
costumam vir para Macau não para se sustentarem a si na 
RAEM, onde o custo de vida é mais elevado que nos seus 

países de origem, mas sim para sustentar as famílias que 
ficaram na terra natal.

"No entendimento do tribunal, tal como alegado pelo MP, 
dada a notória dificuldade, senão impossibilidade, do nor-
mal funcionamento dos serviços de transporte aéreo de 
passageiros (...) e a situação gravíssima da pandemia, não 
podemos passar por cima da questão de saber como é que 
a requerente poderá ganhar para si e manter a sobrevivên-
cia, com o mínimo da dignidade humana, em Macau, se [cá] 
não puder continuar a trabalhar”, pode ler-se. 

P elo menos cinco jorna-
listas da Teledifusão 
de Macau (TDM) apre-
sentaram a demissão, 

soube o Jornal TRIBUNA DE 
MACAU. A decisão surgiu na se-
quência das directrizes apresen-
tadas este mês aos profissionais, 
que proibiam, nomeadamente, 
a divulgação de informações ou 
opiniões contrárias às políticas 
do Governo Central da China e 
incentivavam o apoio às medi-
das adoptadas pela RAEM. 

Ao que apurou este jornal, to-
das são da Rádio Macau, sendo 
que uma já planeava sair antes 
da polémica na estação pública. A 

redacção da estação de rádio local 
contava com 10 jornalistas.

As directrizes, recorde-se, fo-
ram transmitidas aos jornalistas 
a 10 de Março por João Francisco 
Pinto e Gilberto Lopes, director e 
director-adjunto de Informação e 
Programas Portugueses da esta-
ção, respectivamente. No dia an-
terior, como noticiou este jornal, 
tinha-se sabido que as comissões 
de serviço de ambos nestes cargos 
só foram renovadas apenas por 
seis meses, quando anteriormen-
te era pelo período de um ano. 

Ontem, o Chefe do Executivo 
foi questionado sobre a polémica 
na TDM, tendo garantido que não 

houve qualquer interferência por 
parte do Governo. "Mantemos as 
mesmas exigências”, disse Ho Iat 
Seng, acrescentando acreditar que 
todos os órgãos de comunicação 
social cumprem bem o princípio 
de "Amar a Pátria, Amar Macau”.

As orientações da TDM aos 
profissionais já foram criticadas 
pela Associação de Imprensa em 
Português e Inglês de Macau (AI-
PIM) e o Sindicato de Jornalistas 
de Portugal, assim como pela As-
sociação de Jornalistas de Macau. 
A polémica levou a administração 
da TDM a anunciar, na semana 
passada, que o manual editorial 
da empresa pública de rádio e 

televisão vai continuar a ser cum-
prido, após uma reunião com seis 
profissionais, reiterando, no en-
tanto, a adesão ao "princípio do 
patriotismo” e do "amor a Macau”.

MACAU NA MIRA DOS
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS
Ontem, os Repórteres Sem Fron-
teiras (RSF) anunciaram que 
Macau vai passar a fazer parte 
do ranking anual que a analisa a 
liberdade de imprensa em 180 
países e regiões após a ameaça de 
censura da TDM, disse à Lusa um 
responsável da organização.

Na classificação da liberdade 
de imprensa estabelecida anual-

O Tribunal Colectivo do Tribunal de Segunda 
Instância (TSI) deferiu o pedido de suspensão 
da eficácia de um despacho do Secretário para 
a Segurança que determinava a revogação da 

autorização de permanência de uma trabalhadora não-
-residente (TNR) que não podia sair de Macau devido à 
pandemia de COVID-19. 

A mulher, de nacionalidade filipina, obteve a autoriza-
ção de permanência na RAEM na qualidade de TNR, au-
torização essa que foi revogada por despacho do Secretá-
rio em Novembro de 2020, com o fundamento de que a 
mesma tinha sido acusada pelo Ministério Público (MP) 
de ter praticado o crime de acolhimento. Inconformada, 
a mulher intentou procedimento cautelar junto do TSI, 
pedindo a suspensão da eficácia do despacho.

De acordo com o Colectivo, a mulher, a quem só resta-
vam cerca de 3.000 patacas, tinha alegado que a execução 
da revogação implicava a proibição de trabalhar, o que 
significava que iria perder o rendimento mensal, no va-

A redacção da Rádio Macau ficou reduzida a metade, depois de cinco jornalistas terem apresentado a demissão, 
soube o Jornal TRIBUNA DE MACAU. As demissões aconteceram na sequência das orientações apresentadas 
pela TDM aos profissionais, que incluíam a proibição de divulgar informações contrárias às políticas do 
Governo Central. Ontem, o líder da RAEM pronunciou-se sobre a polémica, garantindo que não houve qualquer 
interferência por parte do Governo. Por outro lado, os Repórteres Sem Fronteiras anunciaram que Macau vai 
fazer parte do ranking que analisa a liberdade de imprensa em 180 países e regiões

CATARINA PEREIRA*
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"Wanderlust Staycation" em ColoaneEntre 23 e 25 de Abril, haverá uma série 
de actividades na praia, cinema ao ar livre 
e nos trilhos de Coloane que fazem parte 
do programa "Wanderlust Staycation 
- from our community to our planet". A 
organização promete uma "conexão" 
com o eu e uma série de experiências 
gastronómicas no meio da natureza

D escrita como "uma experiência nova e nunca 
antes vista", a "Wanderlust Staycation – from 
our community to our planet", organizada por 
Mariana de Oliveira Dias e Andreea Apostol, 

em colaboração com o Sheraton Grand Macau, vai decor-
rer entre 23 e 25 de Abril. O programa integra actividades 
físicas e criativas no meio da natureza, menus saudáveis à 
base de plantas, oficinas, cinema ao ar livre, um mercado 
nocturno, música, dança 2 "muito mais", por forma a que 
os participantes possam "viajar, explorar, abrandar, relaxar 
e voltar a ligar" - tudo isto sem sair de Macau. 

"A natureza desempenha um papel central em tudo 
o que fazemos, porque acreditamos que é fundamental 
para o nosso eu natural e vibrante", refere a organização. 
O programa, desenhado para maiores de 16 anos e que se 
prolonga por três dias, começa no dia 23 de Abril com um 

Governo confirma injecção na Air Macau

SÉRGIO TERRA E VIVIANA CHAN

O apoio financeiro concedido à Air Macau visa ajudar a transportadora a manter a estabilidade das suas 
operações face às dificuldades geradas pela pandemia, indicou a Autoridade de Aviação Civil ao Jornal 
TRIBUNA DE MACAU, advertindo que a recuperação no sector demorará "muito tempo”. Embora sem 
revelar o montante investido, o organismo confirmou que o Governo participou no processo de injecção 
financeira na companhia aérea

O Executivo da RAEM "prevê que 
a indústria aérea de Macau 
precisará de muito tempo para 
recuperar” do impacto negativo 

causado pela pandemia, que continua a ser 
sentido à escala mundial, referiu a Autorida-
de de Aviação Civil de Macau (AACM) numa 
resposta ao Jornal TRIBUNA DE MACAU, ao 
justificar o apoio concedido à transporta-
dora de "bandeira” do território.

"O Governo decidiu renovar o contrato 
por mais três anos sobre o regime de ex-
clusividade da concessão da Air Macau e, 
ao mesmo tempo, na qualidade de accio-
nista, injectou dinheiro na Air Macau, para 
assegurar que continue a fornecer voos de 
forma ininterrupta, estável e contínua aos 
residentes e visitantes durante o período 
difícil da pandemia”, salientou o organismo.

"Desde o início da epidemia, o governo 
da RAEM adoptou uma série de medidas 
de assistência económica para revitalizar 
gradualmente a economia e o turismo e ali-
viar as dificuldades de várias indústrias e 
residentes”, recordou ainda a AACM.

No entanto, a Autoridade de Aviação Civil 
escusou-se a adiantar o montante investi-
do pelo Governo na operação de aumento 
de capital da Air Macau. "A Air Macau está 
em processo de registo comercial sobre a 
injecção financeira do Governo. Quando 
concluir esse processo, a Air Macau deverá 
divulgar os pormenores”, referiu apenas.

Conforme adiantou a TRIBUNA DE MA-
CAU em Dezembro, a injecção financeira foi 
concretizada na sequência de um acordo 
entre a Air China e o Executivo da RAEM, 
então detentores de participações de 66,9% 
e 21,5%, respectivamente. Segundo os últi-
mos dados disponíveis, com esta operação 
a Air Macau "encaixou” pelo menos 1,79 mil 
milhões de patacas, após terem sido subs-
critas 99,9% das acções ordinárias e das 
acções preferenciais remíveis na primeira 
fase do reforço de capital. A companhia aé-
rea promoveu um aumento do capital até ao 
montante de 1,842 mil milhões de patacas 

através da emissão de 14 milhões de acções 
ordinárias com o valor unitário de 100 pata-
cas, seguido do acréscimo até 2,242 mil mi-
lhões por via da oferta de quatro milhões de 
acções preferenciais remíveis, igualmente 
com o valor unitário de 100 patacas. No final 
da primeira fase do processo, estavam por 
subscrever 5.576 acções (4.337 ordinárias e 
1.239 preferenciais remíveis).

Este foi o terceiro reforço do capital da 

Air Macau. Em 2009, a Air China suportou 
um aumento de até 400 milhões de patacas 
para evitar a falência da companhia após a 
subida dos preços dos combustíveis. Dois 
anos depois, a RAEM, que então detinha 
apenas 5% da empresa, subscreveu inte-
gralmente um reforço para 442 milhões, 
despendendo 700 milhões nessa operação.

Depois de ter registado lucros durante 10 
anos consecutivos, a Air Macau sofreu pre-

juízos líquidos de 464 milhões de renminbis 
(570 milhões de patacas ao câmbio actual) 
no primeiro semestre de 2020 e as receitas 
caíram 75,34% para 457 milhões de ren-
minbis (561 milhões de patacas) em termos 
anuais, de acordo com dados da Air China. 
No início deste mês, Liao Hanxi, subdirector 
da companhia, adiantou que a transporta-
dora estava a acumular prejuízos mensais 
entre 80 e 90 milhões de patacas.
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cocktail ao e música ao vivo, por Mr. Rob do Muse Educa-
tion Centre. Depois disso, será servido um buffet, junto à 
piscina, e será projectado um filme. 

No segundo dia as actividades começam bem cedo, pelas 
06:30, com a prática de ‘mindful’, seguida de aulas de ‘Hiit 
Power Core’ e ioga. O pequeno-almoço é depois servido. O 
dia prossegue por Hac Sá, com a possibilidade de ter au-
las de canoagem, por exemplo, fazer trilhos em Coloane, 
embarcando por uma "caminhada meditativa". Assim que 
terminar, os participantes voltam ao hotel, onde terão o al-
moço à sua espera.

Ainda no dia 24, as actividades retomam pelas 15:15 

com "Art Therapy", em colaboração com o projecto "Kind 
Krafts Macau". Paralelamente será dado um ‘workshop’ 
sobre "Mindful Eating Method" para que os participantes 
possam aprender como não sentir-se stressados quando 
se fala em comida e a nutrir-se de forma saudável. Será ain-
da levado a cabo um ‘workshop’ de kombucha, conduzido 
por Andreea Apostol, entre as 17:00 e as 18:00, onde os 
convidados poderão "aprender sobre as maravilhas desta 
bebida fermentada". 

Para a noite de sábado está ainda programado um mer-
cado nocturno - "Mercado Sustentável e Eco-Consciente", 
com início às 18:00, junto à piscina. Pelas 19:00 será servido 
um cocktail e o jantar terá lugar pelas 21:00. "Aqui estamos 
a fazer aquilo de que mais gostamos: a poiar negócios locais, 
marcas éticas, artesãos apaixonados que estão a criar pro-
dutos de uma beleza espantosa e intemporal, de fabrico len-
to, para o dia-a-dia", indica o comunicado. A noite será ani-
mada pela actuação de Valentina Thayer, por Mr. Rob, e DJ’s. 

O último dia da "staycation" começará com um treino, 
seguido de uma aula de "Detox Flow" e Tai Chi. E para ter-
minar, será realizado um piquenique ao pequeno-almoço. 

A organização promete uma experiência de "conexão", 
recheada de experiências gastronómicas. Os preços va-
riam entre 5.388 patacas (para uma pessoa) e 9.688 (para 
duas pessoas). 
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A pesar da pandemia ter causado 
uma descida nas receitas, o Hos-
pital Kiang Wu anunciou que irá 
atribuir 150 milhões de patacas 

para aumentos salarias dos trabalhadores. 
De acordo com o jornal "Ou Mun”, Tommy 
Lau, presidente da Associação de Benefi-
cência do Hospital Kiang Wu, enalteceu os 
esforços dos profissionais de saúde, subli-
nhando que cada funcionário ajuda a ga-
rantir a saúde dos cidadãos de Macau.

Durante o convívio de Primavera orga-
nizado pelo hospital privado, Tommy Lau 
admitiu que o Kiang Wu está a enfrentar 
grandes desafios, devido às circunstâncias 
na sociedade, nomeadamente a uma grave 
perda de profissionais, incluindo médi-
cos, técnicos e enfermeiros. Segundo su-
blinhou, a Associação de Beneficência do 
Kiang Wu decidiu implementar os aumen-
tos salariais porque atribui sempre grande 
importância aos funcionários do hospital. 

Recordando que a economia local está 
em quebra devido à pandemia, Tommy Lau 
observou que, ao mesmo tempo, o hospital 
está a enfrentar concorrências na área de 
saúde. No entanto, garantiu que o Hospital 
Kiang Wu continuará a trabalhar no sentido 
de melhorar o seu nível de serviço.   

Na mesma ocasião, Cheung Chun Wing, 
subdirector do hospital, apontou que a 
capacidade do posto para a realização de 
teste de ácido nucleico, montado no ano 
passado, aumentou de 500 para 3.000 
pessoas por dia. Até ao momento, Kiang 
Wu já realizou mais de 248 mil testes da 
COVID-19. 

Ao longo deste ano, o Kiang Wu vai con-
tinuar a aprofundar a cooperação como as 
instituições da Grande Baía, tanto no ensi-
no, como nas investigações. Além disso, o 
hospital planeia desenvolver um "sistema 
inteligente” na unidade de especialidade.  

V.C.

Kiang Wu 
vai aumentar salários
O Hospital Kiang Wu decidiu canalizar 150 milhões de patacas para 

aumentos dos salários dos profissionais de saúde e funcionários

FEZ DENÚNCIA FALSA APÓS SERVIÇO SEXUAL
Um indivíduo apresentou uma queixa à polícia, garantindo que tinha sido vítima 
de roubo no valor de 200 mil dólares de Hong Kong, mas acabou por ser detido 
por denúncia falsa. O detido terá rejeitado pagar por um serviço sexual, por não ter 
ficado satisfeito, e acabou por ser agredido por um amigo da prostituta. 

DETIDO POR FURTO EM MORADIA NA PENHA 
Um homem de 28 anos foi detido nas Portas do Cerco quando reentrava no 
território, anunciou a Polícia Judiciária, esclarecendo que o suspeito esteve envolvido 
num caso de furto numa moradia situada na Colina de Penha, em Janeiro. A vítima 
disse ter perdido relógios, jóias e moeda estrangeira, no valor total de 710 mil 
patacas. O suspeito terá invadido a moradia após subir por um candeeiro.

PRODUTOS "LOVE MACAU” VÃO AJUDAR ASSOCIAÇÃO
A "AS king Produtos Médicos Limitada”, da Associação Sino-lusófona da Indústria 
e Promoção de Intercâmbio Cultural (Macau), lançou uma nova série de produtos 
sob o tema "Love Macau”, entre os quais máscaras. De acordo com o presidente da 
associação, Jorge Valente, algumas receitas da venda destes produtos vão reverter a 
favor da Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau.

WYNN TRAZ CHEFS CHINESES POR TRÊS MESES A MACAU
O evento "Wynn Guest Chef Series” vai contar com "os principais chefs chineses 
de todo o país”. Segundo a Wynn Macau, estes especialistas da cozinha vão estar 
em Macau para uma série de 14 eventos que vão decorrer ao longo de três 
meses consecutivos (Abril, Maio e Junho). "Estes chefs experientes conduzirão os 
convidados numa viagem gastronómica para experimentar os sabores de Norte 
a Sul da China”, indica o comunicado. Além disso, os chefs vão também partilhar 
os seus conhecimentos com estudantes nas sessões de ‘master class’ "The Eight 
Great Cuisines of China”. 

advertência às instituições de 
serviços sociais que estão subsi-
diadas para que cumpram rigo-
rosamente as regras estabeleci-
das pela Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legis-
lativa (CAEAL).

Recorde-se que o centro do 
serviço de tele-assistência "Peng 
On Tung”, promovido pelos "Kai-
fong”, enviou mensagens aos seus 
utentes com aquele intuito. Ques-
tionado sobre o facto do serviço 
"Peng On Tung” ser subsidiado 
pelo Governo e se é adequado 
usar dinheiro público para en-
viar mensagens daquele cariz às 

pessoas, o presidente da CAEAL, 
Tong Hio Fong, considerou na 
semana passada que esse acto 
não se enquadra no âmbito da 
propaganda eleitoral. Contudo, o 
juiz garantiu que iria falar com os 
serviços competentes para "ver 
se este modo é adequado ou não”.

Na nota, o IAS avisou para as 
consequências de violar os acor-
dos, mencionando que a coope-
ração com as instituições de ser-
viços sociais privados é regulada 
pelos contratos. "Os contratos 
referem as finalidades de dinhei-
ro atribuído pelo Governo e as 
instituições prometem que vão 

respeitar as instruções emitidas 
pelo IAS”, afirmou. 

Nesse sentido, o IAS frisou que, 
no caso de encontrar irregulari-
dades, a cooperação será afecta-
da. O organismo acentuou que fis-
caliza, de forma rigorosa, as insti-
tuições e instalações subsidiadas 
pelo Governo, visando garantir 
que o dinheiro atribuído é usado 
nos próprios itens. "Segundo a 
experiência no passado, se se des-
cobrir que os recursos atribuídos 
são usados de forma inadequada, 
serão tratados de acordo com a 
lei, por exemplo, as instituições 
podem ser obrigadas a devolver o 

VIVIANA CHAN

O Instituto de Acção 
Social garante que 
fiscaliza rigorosamente as 
instituições que recebem 
dinheiro público. Em 
reacção à polémica sobre 
as mensagens enviadas 
pelos "Kaifong” para obter 
apoio nas eleições, o IAS 
revelou ter mandado 
cartas de advertência 
às instituições de 
serviços sociais para que 
cumpram rigorosamente 
as regras implementadas 
pela Comissão de 
Assuntos Eleitorais da 
Assembleia Legislativa. O 
presidente dos "Kaifong” 
insistiu que o caso não 
violou as regras

IAS adverte contra uso 
indevido de verbas públicas
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D uas semanas depois 
da polémica gera-
da pelas mensagens 
enviadas pela União 

Geral das Associações dos Mo-
radores de Macau (conhecidos 
por Kaifong) instando os seus 
membros a apoiarem a recolha 
de assinaturas para a candida-
tura às eleições, o Instituto de 
Acção Social (IAS) emitiu uma 
nota de resposta, sem apontar 
uma conclusão sobre o caso em 
concreto. O organismo assegu-
rou ter enviado uma carta de 

dinheiro, ou suspender a atribui-
ção de mais fundos, terminando a 
cooperação”. 

"Em casos que envolvam cri-
mes, faremos denúncias aos ser-
viços competentes. Vamos ter 
tolerância zero”, garantiu o IAS. 
Nesse contexto, o organismo cha-
mou a atenção das instituições 
para não usarem os fundos do Go-
verno para finalidades que não se 
encontram no acordo assinado. 

Sem comentar especificamen-
te o caso dos "Kaifong”, o IAS diz 
manter contacto próximo com o 
Comissariado contra a Corrupção 
(CCAC), e ao mesmo tempo, conti-
nua a aperfeiçoar o seu mecanis-
mo de fiscalização. Revelou ainda 
que está marcado um encontro 
com a CAEAL para poder estar 
atento às informações emitidas e 
transmiti-las aos seus parceiros. 

O Jornal TRIBUNA DE MACAU 
tentou obter uma resposta di-
recta sobre se o IAS iniciou uma 
investigação em relação ao caso 
dos "Kaifong”, mas até ao fecho 
desta edição não foi possível ob-
ter uma resposta. 

Por sua vez, o presidente dos 
"Kaifong”, Chan Ka Leong, disse 
ontem que as mensagens enviadas 
através dos serviços de tele-assis-
tência não envolveram trocas de 
interesse nem apelos em troca de 
benefícios, não tendo afectado o 
serviço em si. Chan Ka Leong insis-
tiu ainda que a situação não violou 
as instruções da CAEAL.

Recorde-se que a mesma asso-
ciação já foi alvo de queixas nas 
últimas eleições, quando terá ofe-
recido pequenos-almoços a ido-
sos no dia das eleições legislativas 
em 2017. A polémica acabou por 
motivar uma queixa da Associa-
ção Novo Macau junto do CCAC.
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FAM regressa com 100 actuações 
e programa de extensão 

Mais de 100 actuações, 
com produções de Macau 
e do Interior da China, e 
um Festival Extra - assim 
vai ser o Festival de Artes 
de Macau, depois de um 
ano de pandemia. Do 
programa fazem parte 
o espectáculo “A Grande 
Cobra Branca”, a peça 
dos Dóci Papiaçám, 
“Patrám pa unga Dia”, um 
espectáculo de marionetas, 
visitas guiadas pelo 
Patane e pelos Estaleiros 
Navais, em Coloane, teatro, 
dança, filmes e exposições 
fotográficas

D epois de um ano de in-
terregno, o Festival de 
Artes de Macau (FAM), 
organizado pelo Insti-

tuto Cultural (IC), regressa entre 
30 de Abril e 29 de Maio, apre-
sentando 20 programas de tea-
tro, dança, música e artes visuais. 
Uma vez que a pandemia “não 
mostra sinais de abrandar”, na 
31ª edição do festival serão privi-
legiadas as produções do Interior 
da China e de Macau, aliadas ao 
Festival Extra - uma extensão do 
habitual festival. No total, o FAM 
vai trazer à comunidade cerca de 
100 actuações e actividades de 
extensão, numa edição cujo tema 
é “Reiniciar”. O orçamento para 
este ano, segundo a Lusa, é de 21 
milhões de patacas.

Do programa fará parte “A 
Grande Cobra Branca”, apresen-
tado pelo Estúdio de Teatro Lin 
Zhaohua, de Pequim, no qual são 
redesenhadas as personagens do 
popular conto chinês “A Lenda 
da Cobra Branca”. A performance 
combina teatro, música, dança e 
arte multimédia. O espectáculo 
de encerramento “Tirando Licen-
ça”, por sua vez, é uma produção 
adaptada da peça homónima do 
dramaturgo americano Nagle Ja-
ckson, apresentada pelo Teatro 
Nacional da China. 

Já o Grupo de Dança e Teatro 
Jin Xing de Xangai, uma das prin-
cipais companhias de dança mo-
derna da China, apresenta duas 
obras “Flôr Silvestre” e “Trinda-
de”. Na primeira, “os dançarinos 
interpretam a existência tenaz 
de uma flor selvagem através da 
dança e de movimentos ininter-
ruptos em estilo rápido, liber-
tando-se de amarras do corpo 
e da mente”. Em “Trindade” as 
dançarinas “exploram a coragem 
e a força das pessoas, a existência 
independente das mulheres e o 
espaço fisiológico dentro dos mo-
vimentos físicos distintos”. 

O Teatro de Ópera Huangmei de 
Anhui apresentará uma nova pro-
dução da peça clássica “O Sonho 
da Câmara Vermelha”. A peça será 
representada pela nova geração 

FO
TO

 IC
FO

TO
 C

AO
 Z

H
IG

AN
G

a expressividade da fotografia 
e explorar as possibilidades da 
criação artística.

FESTIVAL EXTRA COM
VISITAS GUIADAS
Este ano, o FAM vem com uma 
novidade - o Festival Extra, uma 
extensão do festival já conhecido 
do público, que irá apresentar 
18 actividades em 24 sessões, 
incluindo palestras, ‘workshops’, 
sessões “Conheça o Artista”, visita 
aos bastidores, excursões comu-
nitárias, serviço de acessibilidade 
e projecção de filmes.

Entre os destaques do progra-
ma de extensão estão duas pales-
tras temáticas, “Conheça o Artista: 
Wang Xiaoying” e “A Criação de um 
Espaço Fluído no Palco”, nas quais 
artistas de renome do teatro e da 
dança do Interior da China são 
convidados a partilhar experiên-
cias artísticas e conceitos criativos.

Este ano, está a ser apresenta-
da a “Visita Guiada: Explorando o 
Patane a partir dos Restos Arqui-
tectónicos”, no qual o arquitecto 
local Lui Chak Keong revelará a 
história do Patane através de ves-
tígios arquitectónicos. 

Já em “Litorais Evanescentes”, 
o presidente da Associação Cul-
tural do Oficio de Construtores 
Navais, Vangaree Tam, levará os 
participantes numa visita guia-
da pelos estaleiros de Coloane, e 
o pintor Wang Chieh e o curador 
de arte comunitária Lin Shu-hao 
de Keelung, de Taiwan, realizarão 
uma sessão de intercâmbio onli-
ne com os participantes.

Uma série de outras activida-
des, como ‘workshops’, visitas 
aos bastidores e projecção de 
filmes, também serão realizadas, 
como habitual, “para enriquecer 
a vida cultural do público e me-
lhorar o clima cultural dos bair-
ros comunitários”.

Os bilhetes para o FAM podem 
ser adquiridos a partir de 28 de 
Março. 

de actores da ópera de Huangmei, 
“transmitindo tradição e inovação”.

Além disso, será apresentada, 
em forma de teatro de dança, a 
“Dança do Dragão Embriagado”, 
pela “Four Dimension Spatial”; 
bem como projectado o teatro 
documentário “Vejo-te através 
de Memórias”, da Associação de 
Workshops de Arte Experimental 
Soda-City. Por seu turno, o “Duo 
de Dança” mostrará “a transfor-
mação” de uma década da dança-
rina de Macau Kam Hiu Lam, em 
forma de diálogo. 

A Associação de Arte e Cultura 
Comuna de Pedra vai também fa-
zer parte deste festival com “A Ta-
refa Interminável da Luxúria pelo 
Fracasso”. Segundo o IC, será cria-
do um “mapa de visão de mundo 
para além dos idiomas, rótulos e 
deficiências das pessoas necessi-
dades especiais”. Além disso, os 
espectáculos “Guia da Proprieda-
de”, na Casa de Lou Kau, de Jay Lei 
e Shuk Man Lee, e “Pequeno Es-
cape”, de Lei Sam I, estreados no 
Festival Fringe, foram recomen-
dados para integrar o FAM.

DÓCI PAPIAÇÁM, MARIONETAS
E ÓPERA CANTONENSE
O FAM vai também oferecer o “Ou-
tro Lado de Macau - Uma aventura 
mágica”, um espectáculo com ma-
rionetas e ‘videomapping’, numa 
narrativa mágica que “ganha vida”. 
Será levado a cabo por Bernardo 
Amorim, um artista plástico e de 
multimédia radicado em Macau. 
Por outro lado, o “Jogo Coloane”, 
da “Dream Theatre Association”, 
propõe uma visita guiada por rue-
las de Coloane, experienciando 
o espírito de entreajuda das pes-
soas e a prosperidade e declínio 
da indústria de construção naval. 

Mas haverá também uma “Mos-
tra de Espectáculos ao Ar Livre”, a 
ter lugar no Jardim do Mercado do 
Iao Hon: durante três noites con-
secutivas vão ser apresentados es-
pectáculos “injectando vitalidade” 
na comunidade. Este ano, estarão 
também disponíveis o “Mundo da 
História das Crianças” e várias acti-
vidades de exploração da arte.

De acordo com o programa, as 
crianças da Escola de Teatro do 
Conservatório de Macau e jovens 

alunos do Curso de Represen-
tação de Ópera Cantonense vão 
subir ao palco para apresentar a 
Ópera Cantonense da Juventude 
Montanha Jiufeng.

E como seria de esperar, os Dóci 
Papiaçám di Macau regressam ao 
palco. Desta feita com “Patrám pa 
unga Dia”, ou “Patrão por um Dia”, 
prometendo “casa cheia” e “um 
serão de muito riso”. 

A Orquestra de Macau e a Or-
questra Chinesa de Macau apre-
sentarão, respectivamente, os 
clássicos de Mozart e de um 
banquete musical combinando 
cultura tradicional chinesa com 
estética moderna. 

Por seu turno, “Imagens e Es-
paço: Exposição de Cenografia de 
Ren Dongsheng” levará o público 
a transcender as dimensões espa-
ciais e experimentar o encanto da 
cenografia, considera o organis-
mo, enquanto Baptiste Rabichon, 
um artista fotográfico francês 
contemporâneo emergente, apre-
sentará “Um Quarto com Vista: 
Exposição de Fotografia de Bap-
tiste Rabichon”, dando a conhecer 

Cobra Branca

Tirando Licença
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Primeiras vacinas chegam à Guiné-Bissau
As primeiras 12.000 doses de vacina contra a COVID-19 chegaram na 
noite de segunda feira, à Guiné-Bissau no âmbito de uma parceria entre 
uma empresa de telecomunicações da África do Sul e da União Africana. 
"É de facto hoje um dia importante para a Guiné-Bissau no combate 
à pandemia da COVID-19 porque recebemos as primeiras 12.000 
doses de vacina. Trata-se da vacina Astrazeneca, que vai contribuir 
para executar o nosso plano de vacinação anti-Covid", afirmou a 
Alta Comissária para a COVID-19, Magda Robalo. A Guiné-Bissau 
aprovou o uso de três vacinas, homologadas pela Organização 
Mundial de Saúde, nomeadamente a Pfizer/BioNTech, Astrazeneca/
Oxford e AstraZeneca do Serum Institute da Índia. 

Libertados activistas detidos no Uíge
Os cerca de dez activistas presos no Uíge durante uma manifestação no 
passado fim-de-semana contra o Governo angolano, já em encontram 
em liberdade, mas dizem que foram torturados pela Polícia de 
Intervenção Rápida. "Foram dois agentes, que me agrediram. Estavam 
a bater-me com paus e pontapés", disse após a soltura, David Salé, 
citado pela VOA. Entre os activistas em liberdade estão Jorge Kisseque, 
do Uíge; Nito Alves, Mulaza e Mutu Muxima, de Luanda. Entrevistado 
pela VOA, Nito Alves, considerou positivo o balanço da manifestação, 
apesar de existir de muito trabalho para mobilizar cidadãos.  

Timor-Leste informatiza pagamentos aduaneiros
Timor-Leste informatizou o sistema de pagamentos aduaneiros e 
actualizou taxas pela prestação de serviços das Alfândegas, através de 
nova legislação. A Regulação de Emolumentos e Taxas da Autoridade 
Aduaneira e Regimes Legais de Juro de Mora e Juro Compensatório no 
Âmbito Aduaneiro em Timor-Leste já se encontra em vigor, segundo 
a base de dados oficial dos países lusófonos, Legis-PALOP+TL. A 
partir de agora, a liquidação dos emolumentos ou taxas a pagar pelo 
operador económico ou pelo particular é obrigatoriamente processada 
através do sistema informático ASYCUDA, canalizado para a conta à 
ordem do Tesouro definida pelo Ministério das Finanças. 

Posser da Costa candidata-se pelo Governo 
O Conselho Nacional do MLSTP, partido no Governo em São Tomé e 
Príncipe, elegeu Guilherme Posser da Costa como candidato para as 
eleições presidenciais do mês de Julho. Reunidos na cidade de São 
Tomé, os mais de 200 conselheiros favoreceram Posser da Costa numa 
disputa com Elsa Pinto, ex-ministra dos Negócios estrangeiros, Jorge 
Amado, ex-líder deste partido e ex-ministro da Agricultura. 

MOÇAMBIQUE

Má campanha agrícola deixa 
milhares em risco de fome 

alimentar para os meses que se seguem.
"A população poderá recorrer à venda da pro-

dução para fazer face a esta seca. Também have-
rá a colheita da produção da segunda época uma 
vez que agora estamos a sensibilizar a população 
para a abertura ou aumento das áreas de cultivo 
na baixa e intensificar a irrigação através de mo-
tobombas", explica.

APOIO INTERNACIONAL
Devido à situação difícil das populações nesta re-
gião de Manica, o sector está a trabalhar junto da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), no sentido de adquirir 40 to-
neladas de sementes diversas, com destaque para 
o milho, hortícolas diversas e o feijão vulgar.

Para a presente campanha agrária, o distrito 
planificou produzir cerca de 8 mil toneladas de 
culturas diversas, numa área de 580 hectares. 

Na primeira época da safra deste ano 
2020/2021, foram semeados 37 mil hectares 
para uma produção de 58 mil toneladas de cul-
turas diversas, contra uma produção da safra 
passada (2019/2020) de 72.020 toneladas de 
cultura diversa, numa área de 48 mil hectares.

Q uase 7 mil pessoas estão em risco de 
fome em Tambara, no norte da pro-
víncia de Manica, devido ao insucesso 
da primeira época da campanha agrí-

cola. Chuvas irregulares e inundações destruíram 
parcialmente as culturas.

Anita Gopane Sabão vive em Tambara, em Ma-
nica, no centro de Moçambique, e admite estar a 
passar fome. "Estamos a passar mal em Tambara. 
As culturas da primeira época foram destruídas 
por causa das águas dos rios. Nós cultivámos nas 
baixas dos rios, por causa da humidade, porque 
nas zonas altas não há boa produção", relata a 
camponesa que pede apoio alimentar às entida-
des governamentais ou humanitárias.

As condições atmosféricas pouco abonató-
rias para a prática agrícola afectaram principal-
mente as culturas de milho e feijão. Dos 37 mil 
hectares de área semeada, cerca de 500 foram 
severamente afectados.

"Cerca de 6.700 [pessoas] poderão passar fome 
durante quatro meses, a partir de Março até Ju-
nho, devido à chuva irregular que afectou severa-
mente as culturas de milho e feijão-nhemba, pois 
a cultura de milho nessa altura estava na fase de 
floração", adverte Fernando Kingston, director 
dos Serviços Distritais de Actividades Económi-
cas (SDAE) de Tambara.

Segundo Fernando Kingston, a população de 
Tambara ainda poderá compensar a falta de mi-
lho e feijão com a colheita de gergelim. Trata-se 
de uma cultura de rendimento, com mercado 
garantido, e da qual os produtores podem obter 
algum dinheiro. 

Em relação à segunda época, o diretor do SDAE 
em Tambara frisa que tudo está a ser acautelado 
para melhorar a produção e garantir a segurança 

| CHINA
As autoridades chinesas estão a investigar dezenas 
de porcos mortos encontrados ao longo de uma 
secção do Rio Amarelo, de acordo com uma 
reportagem da Banyuetan, revista publicada pela 
agência Xinhua. As autoridades locais investigam a 
origem dos suínos e verificam se são portadores de 
alguma doença, além de desinfectar a área.

| HONG KONG
O deputado Au Nok-hin foi ontem condenado a nove 
semanas de prisão por agredir dois polícias com um 
megafone, depois do governo ter recorrido de uma 
sentença de serviço comunitário que originalmente 
havia recebido.

| TAIWAN
Taiwan suspendeu ontem todas as aeronaves 
militares para treino e exercícios depois que um 
piloto morreu e outro desapareceu quando os caças 
tiveram uma colisão suspeita. Estavam entre os 
quatro F-5Es que descolaram cerca de 30 minutos 
antes para uma missão de treino de rotina, e o 
incidente ocorreu quando mudavam de formação a 
uma altitude de cerca de 14.000 pés, disse o chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea Huang Chih-wei.

| JAPÃO
A Procuradoria de Tóquio indiciou dois americanos 
acusados   de ajudar o ex-chefe da Nissan, Carlos 
Ghosn, a escapar do Japão em 2019, num jacto 
particular. Ghosn, que estava sob fiança a aguardar 
julgamento por acusações de má conduta financeira, 
chegou ao Líbano depois de transitar pela Turquia.

| COREIA DO SUL
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, recebeu 
ontem a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca 
em preparação para visitar o Reino Unido para 
uma cimeira do G-7 em Junho, disse o seu gabinete. 
Moon, de 68 anos de idade, foi inoculado numa 
clínica comunitária perto da Cada Azul (palácio 
presidencial) com a esposa e nove altos funcionários 
que o acompanharão na viagem.

| AUSTRÁLIA
As autoridades australianas alertaram que mais 

ordens de evacuação podem ser emitidas, já que 
as chuvas implacáveis   atingiram a costa leste do 
país, com várias regiões no oeste de Sydney a 
enfrentarem as piores enchentes em meio século.

| BANGLADESH
Pelo menos 20 mil "rohingya" fugiram de um 
grande incêndio que envolveu tendas em campos 
de refugiados no sudeste de Bangladesh, disseram 
as autoridades. Este foi o terceiro incêndio em 
quatro dias a atingir campos temporários. 

| ÍNDIA
Índia e Paquistão realizaram ontem a primeira 
reunião nos últimos três anos de uma comissão que 
trata dos direitos da água no rio Indo, disseram os 
dois lados ilustrando uma retoma mais ampla das 
relações diplomáticas. O porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores do Paquistão, Zahid Hafeez 
Chaudhri, confirmou as negociações.

| FRANÇA
A quantidade de novos casos de COVID-19 na 
França acelerou, apesar do início de um terceiro 

"lockdown" no final de semana. O número de 
pessoas em unidades de tratamento intensivo 
atingiu uma nova alta de quatro meses, mostraram 
dados do Ministério da Saúde.

| ALEMANHA
A Alemanha estendeu as medidas de confinamento 
por mais um mês e impôs várias novas restrições, 
incluindo o fecho da vida pública durante a Páscoa, 
num esforço para reduzir a taxa de infecções por 
coronavírus. Nas últimas semanas, as infecções 
aumentaram constantemente, à medida que a 
variante mais contagiosa detectada pela primeira 
vez na Grã-Bretanha se tornou dominante.

| EUA-I
Dez pessoas foram mortas num tiroteio na 
segunda-feira num supermercado no Colorado, 
tendo sido detido um suspeito ferido no incidente, 
disseram as autoridades que reconheceram ter 
poucos detalhes imediatos sobre o tiroteio e 
nenhum motivo conhecido para a violência. O 
tiroteio desenrolou-se por volta das 15h num 
supermercado "King Soopers" na área de Table 
Mesa em Boulder, cidade no sopé leste das 
Montanhas Rochosas a noroeste de Denver. Os 
investigadores admitem que o número de mortos 
pode aumentar.

| EUA-II
Um cidadão norte-coreano acusado pelos Estados 
Unidos de lavagem de dinheiro para contornar as 
sanções contra o programa de armas nucleares 
do seu país compareceu num tribunal americano 
após a extradição da Malásia. Desde Maio de 2019, 
está indiciado por seis acusações de lavagem de 
dinheiro, incluindo conspiração.

| EUA-III
Um juiz da Virgínia Ocidental ordenou que o 
suspeito George Pierre Tanios fosse detido sob a 
acusação de ter conspirado com um amigo para 
agredir três polícias com spray químico, incluindo 
um oficial que morreu mais tarde. O juiz da 
magistratura dos Estados Unidos, Michael John 
Aloi, lamentou uma "cultura radicalizada pelo ódio" 
que se desenrolou no Capitólio em 6 de Janeiro 
durante a transição de poder.

| EUA-IV
Ghislaine Maxwell, ex-colaboradora de Jeffrey 
Epstein e acusada de tráfico de menores nos 
Estados Unidos, permanecerá na prisão após ter a 
fiança negada pela terceira vez.

Imagens de actos sexuais 
escandalizam Parlamento australiano

Autoridades da Malásia suspendem 
obras de rodovia após acidente fatal 

sessora de media do governo, foi violada por um colega do 
gabinete de um ministro em 2019.

Em resposta, Morrison ordenou que uma investigação 
independente sobre a cultura do Parlamento seja conduzi-
da pela Comissária de Discriminação Sexual, Kate Jenkins.

A s autoridades da Malásia 
emitiram uma ordem de 
interrupção do trabalho e 
uma auditoria de seguran-

ça imediata no local da auto-estrada 
Sungai Besi-Ulu Kelang (Suke), onde 
um guindaste tombou), matando três 
trabalhadores e ferindo dois outros, 
além de um membro do público. Um 
dos feridos é um homem da Malásia 
que dirigia um carro e foi descrito 
como "gravemente ferido".

"A equipa de segurança da emprei-
teira devem apresentar sugestões de 
melhores medidas de segurança se 
quiserem dar continuidade ao pro-
jecto", referiram, adiantando que "a 

estrada aqui fica fechada durante a 
localização de uma rota alternativa e 
se nenhuma rota for encontrada, têm 
que nos explicar como vão garantir a 
segurança durante as obras".

Datuk Seri Fadillah, que visitou o 
local do acidente, disse que uma in-
vestigação a ser conduzida pela Au-
toridade de Rodovias da Malásia e 
pelo Conselho de Desenvolvimento 
da Indústria de Construção (CIDB) 
também verificaria porque as estra-
das não foram fechadas ao público 
antes de tais obras serem realizadas.

"Estamos autorizados a colocar na 
lista negra ou suspender empreitei-
ros de quaisquer licitações futuras do 

Ministério das Obras por pelo menos 
dois anos se for descoberto que eles 
não seguiram o SOP (procedimento 
operacional padrão)".

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, 
disse que foi demitido um funcionário envol-
vido em comportamento "nojento e doentio" 
no Parlamento, no último escândalo sexual a 

afectar o seu governo conservador.
A "Ten Network" divulgou alegações de que, nos últi-

mos dois anos, um grupo de funcionários do governo do 
sexo masculino havia partilhado imagens e vídeos de prá-
ticas sexuais, incluindo fotos de actos sexuais na mesa de 
uma deputada.

"As acções desses indivíduos mostram um desrespei-
to impressionante pelas pessoas que trabalham no Par-
lamento e pelos ideais que o Parlamento alegadamente 
representa", disse Morrison em comunicado. "Isto é to-
talmente inaceitável", disse, acrescentando que o funcio-
nário que estava no "centro" das acusações foi demitido.

O governo está a ser criticado por se recusar a realizar 
um inquérito sobre as alegações de que o procurador-
-geral Christian Porter violou um colega de uma equipa 
de debate da escola em 1988 - alegações que ele nega. 
Também tem havido uma crítica crescente ao tratamento 
de Morrison das alegações de que Brittany Higgins, ex-as-
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Proc. Acção Ordinária n.º CV2-19-0126-CAO          
2º Juízo Cível

Autores: 1. NGAI CHI KEONG (魏志强), de sexo masculino, maior, residente em Macau, 
na Avenida de Coronel Mesquita, Edifício Jade Garden. Fase I, 15º andar A; e 
2. NG WENG MUI (吳詠梅), de sexo feminino, maior, residente em Macau, na Rua do 
Visconde Paço de Arcos, n° 319, rés-do-chão.
Réus: 
1. COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL HOI WA LIMITADA (海華建築有限公司), 
com sede em Macau, na EStrada de Coelho do Amaral, n° 38-A; 
2. HO KONG SUN (何廣璇) e sua mulher VONG FUN IONG (黃歡容), ambos residentes em 
Macau, na Rua de Francisco Xavier Pereira n° 133, Heong Lam San Chim, 3º andar F; 
3. LOI IONG SANG (呂容生), de sexo masculino, maior, residente em Macau, na Rua Dois 
do Bairro da Areia Preta, nº 17, Edifício Man Lei, 4º andar O; e 
4. Demais interessados incertos.   

Faz saber que, por este Juízo, correm éditos de 30 (TRINTA) DIAS, contados da segunda 
e última publicação deste anúncio, citando os demais interessados incertos, para, no prazo 
de 30 (TRINTA DIAS), fundo dos éditos, contestarem a acção supra identificada, instaurada 
pelos fundamentos constantes da petição inicial que se encontra à disposição do citando neste 
Juízo, cujo pedido resumidamente consiste que: 1) Ser declarada a aquisição pelo 1° Autor por 
usucapião, do direito útil da fracção autónoma "RR/C”, para fim comercial, do Edifício 
Comercial Holland Jardim, situado em Macau, na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, 
nºs 35-35D e na. Rua do Volong nºs 36-36D, por admissão dos Réus, bem como a natureza 
da constituição da propriedade horizontal do Edifício Comercial Holland Jardim ser definitiva; 
como o pedido subsidiário, ser declarada a aquisição pelo 1º Autor, por usucapião, de 0,503% 
do direito, ou seja, valor relativo do direito da fracção "RR/C”, expresso em percentagem, 
descrito sob o n° 11017, resultante da concessão por aforamento do terreno; 2) Ser declarada a 
aquisição pela 2ª Autora, Por usucapião, direito útil das fracções autónomas "AI1” e "V1”, para 
fins comerciais, do Edifício Comercial Holland Jardim, situado em Macau, na Avenida do 
Conselheiro Ferreira de Almeida, n°s 35-35D e na Rua do Volong n°s 36-36D, por admissão dos 
Réus, bem como a natureza da constituição da propriedade horizontal do Edifício Comercial 
Holland ser definitiva; como o pedido subsidiário, ser declarada a aquisição pela 2ª Autora, por 
usucapião, de 0,402% do direito, ou seja, valor relativo do direito da fracção "AIl”, expresso em 
percentagem, e de 0,442% do direito, ou seja, valor relativo do direito da fracção "V1”, expresso 
em percentagem, descritos sob o n° 11017, resultantes da concessão por aforamento do terreno. 

A falta da contestação no dito prazo não implica serem considerados reconhecidos os factos 
alegados pelos autores, e o processo segue com os, ulteriores termos ate final à sua revelia. 

A constituição de advogado e obrigatória caso seja contestar (nos termos do art.º 74° do 
C.RC.M.). 

A petição inicial encontra-se à disposição do citando neste Juízo nas horas normais de 
expediente. 

Macau, aos 10 de Março de 2021. 
A Juiz, 

Leong Sio Kun
A Escrivã Judicial Principal, 

Cheong Lai Lam
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(...) "Quando os titulares de cargos 
políticos e altos cargos públicos, hoje 

em dia, já devem tornar pública a 
totalidade dos seus rendimentos 

com indicação da respetiva fonte; a 
declaração de IRS; a descrição dos 

elementos do seu activo patrimonial; 
os bens herdados; o património 

imobiliário, de quotas, acções e partes 
sociais de capital em sociedades; os 
veículos automóveis; as carteiras de 
títulos e contas bancárias à ordem e 
créditos concedidos; a descrição das 

dívidas perante o Estado ou quaisquer 
pessoas singulares ou colectivas; os 

cargos sociais que exerçam ou tenham 
exercido em empresas, fundações ou 
associações... perante este absoluto 
striptease, qual é afinal o especial 

problema em indicar as associações de 
que fazemos parte?"

André Coelho Lima in "Público"

DITO 

António Marques Pereira: 
o fundador da macaulogia

tendente da emigração chinesa, cargo que 
exerce até 1865, data em que é promovido 
a Procurador dos Negócios Sínicos. Vale a 
pena recordar que António Marques Pe-
reira se casa em Macau, em 1861, com 
Belarmina Miranda, cujo pai, António José 
Miranda, era uma figura proeminente, pois 
tinha trabalhado numa empresa portugue-
sa na feitoria internacional de Cantão e sido 
secretário do governo de Macau entre 1844 
e 1851, nos anos difíceis após o assassina-
to de Ferreira do Amaral, para além de ter 
desempenhado entretanto o cargo de con-
tador da Junta da Fazenda e de pertencer 
ao Conselho do Governo. São destes tem-
pos o "Relatório da Emigração Chinesa de 
Macau", publicado em 1861, e o "Relatório 
Acerca das Atribuições da Procuratura dos 
Negócios Sínicos da Cidade de Macau", de 
1867, documentos de referência, mas ne-
gligenciados na história da sinologia portu-
guesa. António Marques Pereira desempe-
nhou as funções de secretário em diversas 
missões oficiais no âmbito das negociações 
do Tratado Luso-Chinês de 1862.

A Procuratura dos Negócios Sínicos era 
um organismo essencial no delicado equilí-
brio da arquitectura jurídica da governação, 
mediando "o concurso, finalmente, de auto-
ridades chinesas a governarem connosco a 
mesma cidade, tornavam sobremodo me-
lindrosas e difíceis as nossas relações com 
o império vizinho, da boa direcção das quais 
dependia unicamente, se pode dizer, a ma-
nutenção dos nossos direitos, em razão da 
enorme distância da metrópole. Viu-se ainda 
que ao Procurador competia ser ministro da 
cidade nas multiplicadas negociações desse 
dificultoso trato". O poder político metropo-
litano tinha constantemente de ser lembra-
do que "Devem as leis acomodar-se à índole e 
costumes do povo para que são feitas". 

O jornal português de Hong Kong, "O Echo 
do Povo", através de um artigo de António 
Silva e Sousa, acusou em 1869, António 
Marques Pereira de cometer várias irregula-
ridades na gestão da Procuratura. A pendên-
cia resolveu-se em tribunal, saindo António 
Marques Pereira absolvido e indemnizado. 
O jornal "O Echo do Povo", muito atreito a 
polémicas sensacionais, era financiado por 
Bernardino de Senna Fernandes e é legítimo 
pensar no peso de velhas malquerenças e 
quezílias com António José Miranda, sogro 
de António Marques Pereira, para ter pro-
movido essa grave acusação.

António Marques Pereira destaca-se ain-
da como secretário da Comissão Directo-
ra da Nova Escola Macaense, um projecto 
educativo pioneiro que também abrangia 
a escolarização do sexo feminino. Afirmava 
que "não é somente preciso o saber para o ho-
mem viver na sociedade ilustrada e ocupar os 
cargos públicos; o saber é, como já dissemos, 
o pão do espírito, é uma delícia intelectual".

Mas, é no jornalismo de ideias, no "Ta-
-Ssi-Yang-Kuo. Semanário Macaense 
d’Interesses Públicos Locais, Literário e No-
ticioso", publicado desde 8 de Outubro de 
1863 até 26 de Abril de 1866, que António 
Marques Pereira irá brilhar e afirmar-se 
como um grande investigador, construtor 
da história de Macau e da macaulogia. Criou 
neste jornal uma inovadora secção literária 
intitulada ‘Bibliografia Macaense’, sob este 
princípio: "A bibliografia de uma terra dá a 
feição do seu povo e o conhecimento da sua 
história. Os livros são em toda a parte o pre-

cioso legado pelo qual as gerações, para as-
sim dizer, se transmitem vivas às que lhes su-
cedem".  Estava ciente de que existia um ou-
tro perigo, contra o qual era necessário lutar 
sem desfalecimento, "a acção destruidora de 
um clima que parece escolher de preferência 
as bibliotecas e arquivos para os reduzir a pó 
em não longos anos". Referenciou e estudou 
autores e obras, hoje infelizmente em parte 
incerta, como a "Memória sobre a Gramática 
Filosófica", publicada em 1813, pelo padre 
Joaquim José Leite, que também publicou a 
"Cartilha Macaense", em 1850. Este trabalho 
bibliográfico, metódico e amorosamente mi-
nucioso, foi continuado na contemporanei-
dade por Luís Gonzaga Gomes.

Em 1868 dá à estampa as "Efemérides Co-
memorativas da História de Macau e das Re-
lações da China com os Povos Cristãos", que 
abre com a citação de um aforismo clássico 
chinês, "a comemoração dos factos deleita e 
instrói", em tradução de Pedro Nolasco da 
Silva Júnior. É uma obra intrinsecamente 
valiosa que também serviu para suportar 
historicamente algumas questões políticas 
e jurídicas nos Tratados de Portugal com a 
China. O livro "As Alfândegas Chinesas de 
Macau" surge em 1870 e três anos depois 
publica "O Padroado Português na China". 
Não chegou a publicar "Portugal e a China. 
Relatório das Missões Diplomáticas Portu-
guesas ao Império China em 1862 e 1864".

Envereda pela carreira diplomática, é colo-
cado como Cônsul de Portugal no Sião (1875-
1881), e em 1881 é Cônsul em Bombaim, 
posto no qual faleceu prematuramente nesse 
mesmo ano. Era Cavaleiro da Ordem de Nos-
sa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.

Estranhamente, a "rica biblioteca orienta-
lista" de António Feliciano Marques Pereira 
foi leiloada em 1918 pela Livraria Lusitana, 
até porque o seu filho, João Feliciano Mar-
ques Pereira, foi um devotado investigador, 
historiador, jornalista e deputado por Ma-
cau. A Sociedade de Geografia de Lisboa 
guarda o precioso "Fundo documental Mar-
ques Pereira", símbolo da riqueza de num 
legado que vale a pena compulsar.

Em 1942, na "Galeria de Macaenses Ilus-
tres do Século XIX", o emérito historiador 
Monsenhor Manuel Teixeira, estudou a vida 
e a obra de António Feliciano Marques Pe-
reira, prestando-lhe a justa homenagem que 
lhe era devida. Esperamos que não tenha 
sido a última vez.

*Ex-docente em Macau e investigador

mo tendo em conta que o pere-
grinar de Jesualdo Ferreira, pelo 
mundo do futebol, iniciado no Rio 
Maior fará, dentro de meses, 40 
anos (foi na época de 1981/829), 

não teve um início fácil.
Mas, Míster Jesualdo tem na sua 

maneira de ser e de agir, o ponto 
forte do seu percurso. Realmente, 
homem de convicções, é por elas 

COMENTÁRIO

Jesualdo Ferreira o "dux" dos treinadores
COSTA SANTOS SR.*

A pausa no frenesim dos 
pontos, das amarguras 
das derrotas e do entu-
siasmo das vitórias, dá-

-nos tempo para uma "meditação" 
sobre uma carreira de treinador, 
os títulos que se registam num 
palmarés notável e o sofrimento 
que continua a causar a bola que 
bate no poste e não entra, o co-
mandar uma equipa com o inde-
sejável "documento" que atesta o 
último lugar de uma classificação.

Jesualdo Ferreira, pelo que foi, 
e felizmente ainda é, não merecia 
esta "partida" que o futebol, não 
raras vezes, prega a quem tanto 
fez por ele! O treinador mais ve-
lho da Liga, o "Dux", aplicando-
-lhe um "cargo" académico.

É o treinador com mais anos de 
carreira, na Liga Portuguesa. Já lá 
vão 55, desde que decidiu "mudar 
de vida". Em Maio completará 75 
de vida e, de motu próprio, dei-
xou futebol, como praticante, aos 
20, exactamente para ir buscar 
o "canudo" que abriria portas a 
nova etapa: saltar dos "pelados" e 
raros relvados, para o banco.

Uma opção que, olhada hoje, 
tem toda a sustentabilidade, mes-
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O que rege a sua actuação, não dei-
xando de escutar e, depois, sim, 
decidir segundo as suas ideias.

Se, muito sinteticamente, der-
mos uma olhadela por esse cami-
nho percorrido, podemos "vê-lo" 
em Coimbra, à frente da Acadé-
mica, em Marrocos, no FAR Rabat, 
no Benfica, em Braga, no Málaga, 
no Panathinaikos, no Sporting, 
Zamalek, do Egipto, All Sadd, do 
Qatar, FC Porto, nas selecções na-
cionais e no Santos, sem qualquer 
respeito pela ordem cronológica 
das épocas desportivas. 

E, em todos os pontos de "para-
gem", conquistou títulos, nalguns 
locais bateu com a porta e, nou-
tros, a sorte, sempre necessária 
para conquistar qualquer coisa na 
vida, não lhe sorriu.

Se, no Braga, nas épocas de 
2004 a 2006, levou os guerreiros 
ao quarto lugar classificativo, no 
Zamalek, do Egipto, mais recen-
temente (2014/15) conquistou o 
campeonato e a taça, numa "do-
bradinha" sempre complicada, 
em qualquer país, de conseguir. 
Idem, no Qatar, com a conquista 
de quatro troféus nacionais.

Porém, o "galardão" máximo, 
ser o único treinador português 
com três títulos consecutivos (ao 
serviço do FC Porto, nas épocas de 

2006/7, 2007/8 e 2008/9), é mar-
ca perseguida e não alcançada por 
mais ninguém da "concorrência".

Naturalmente, Jesualdo, quando 
olha para trás, quando revê, pá-
gina a página, a sua "história" no 
futebol, não pode deixar de sorrir, 
sentir que a caminhada foi difícil, 
com muitas "pedras" soltas, mas 
ninguém poderá apagar os êxitos, 
os títulos, as coroas de louros que 
conquistou a pulso, passo a passo.

Mas mais "completa" - dentro 
do resumo que sempre se tem 
de fazer face à extensão do curri-
culum - ficará se acrescentarmos 
que até à sua entrada no Boavista, 
Jesualdo soma 994 jogos e, neles, 
obteve 512 vitórias, 224 empates 
e 258 derrotas. Fácil perceber 
que, hoje, a meta dos mil jogos 
está ultrapassada.

Faltam 10 jornadas para se po-
der fazer a análise desta época, 
muito embora tenha entrado no 
Bessa já a competição "ia longa" e 
o Boavista já "morava" no lote dos 
aflitos. Continua nesse lote. Mas 
não será esta página (que não se 
sabe como terminará) que ofus-
cará uma história de vida profis-
sional carregada de brilhantismo.

*Jornalista profissional 
especializado em Desporto

PLANO NO COTAI 
COM EQUILÍBRIO 
URBANO E AMBIENTAL 
O Executivo anunciou, sexta-feira, a 
criação de dois "parques ecológicos", 
com uma área total de 40 hectares, que 
poderão contribuir para a preservação 
de espécies ameaçadas de aves migra-
tórias. António Castanheira Lourenço, 
coordenador do Gabinete de Desenvol-
vimento de Infra-estruturas, disse que 
o projecto das duas áreas faz parte de 
um esforço de "criação de um equilí-
brio entre o desenvolvimento urbano 
e a protecção ambiental". Entre os be-
neficiários do projecto - que envolve a 
empresa portuguesa especializada em 
engenharia ambiental Agripro, do gru-
po Profabril - estarão os colhereiros de 
bico preto, ave pernalta de que existem 
apenas cerca de 700 exemplares em 
todo o mundo. Um bando de cerca de 
três dezenas de colhereiros de bico pre-
to - listados como em risco iminente de 
extinção - frequenta pequenas lagoas de 
água salobra deixadas pela construção 
dos aterros entre a Taipa e Coloane. O 
projecto de criação dos "parques ecoló-
gicos" prevê a criação de habitats ala-
gadiços em duas zonas nos limites do 
aterro, uma junto à Avenida da Praia na 
ilha da Taipa e outra na margem do ca-
nal de navegação entre a Ilha de Coloa-
ne e a ilha de Hengqin. De acordo com 
Castanheira Lourenço, os trabalhos de 
construção das áreas ecológicas deverão 
começar a curto prazo e demorar cerca 
de um ano. De acordo com especialistas 
da organização ambiental "World Wide 
Fund for Nature" (WWF), os colhereiros 
de bico preto, da família das íbis, têm, 
para além de Macau, pequenas popula-
ções identificadas na península corea-
na, em Taiwan, Hong Kong e Vietname. 
Os mesmos especialistas indicam que o 
delta do Rio das Pérolas é frequentado 
por cerca de 70 espécies de aves migra-
tórias. A descoberta dos colhereiros de 
bico preto nas lagoas da área de aterro 
em Macau deu origem a um movimento 
de ambientalistas locais e de Hong Kong 
que exerceu pressão sobre o Governo da 
Região Administrativa Especial para que 
fosse considerada a protecção das aves. 

ASSIM FOI ...

HÁ 20 ANOS

ANTÓNIO
ARESTA*

FIGURAS DE JADE

A ntónio Feliciano Marques Perei-
ra [1839-1881], natural de Lis-
boa, é porventura o fundador da 
macaulogia, esse conglomerado 

de estudos que elege Macau como o cen-
tro de uma problematicidade da aventura 
humana em terra sínica. Frequentou a Uni-
versidade de Coimbra, mas não termina o 
curso de direito porque a paixão pelo jor-
nalismo foi mais forte. Como jornalista es-
creveu no "Arquivo Pitoresco", na "Revista 
de Lisboa", na "Ilustração Luso-Brasileira", 
entre outros títulos. Em 1858 publica o 
romance "Uma Mulher do Século", que 
não foi lá muito bem recebido pela críti-
ca, essencialmente porque, aos 19 anos, 
notoriamente lhe faltavam experiências e 
vivências na máquina do mundo. António 
Marques Pereira dirá mais tarde que o ro-
mance não mereceria uma terceira edição 
sem ser profundamente revisto.

Parte para Macau em Abril de 1859, ter-
ritório então governado por Isidoro Guima-
rães e estando à frente da Diocese D. Jeró-
nimo José da Mata. Curiosamente, o seu Pai, 
o capitão de fragata Feliciano António Mar-
ques Pereira, fazia a viagem para a capital do 
Japão, em 1860, como comandante da Cor-
veta D. João I, tendo publicado em 1863 um 
livro sobre essa odisseia.

No dia 28 de Março de 1860, o "Boletim 
do Governo de Macao" traz estas premo-
nitórias ideias programáticas de António 
Marques Pereira: "É talvez uma triste ver-
dade, mas é uma verdade. Macao, esta bela 
cidade que se recosta segura e desmedrosa 
ao sopé do misterioso império, brilhando 
pela história que lhe reflecte o passado e 
pela ilustração que lhe ilumina o presente, 
não tem entretanto buscado na imprensa 
periódica o poderoso elemento civilizador 
que, não sofismada, esta sabe oferecer".

O lançamento dos estudos fundadores 
da história de Macau começaram com este 
primeiro passo. No "Boletim do Governo 
de Macao", desde 1860, escreverá de tudo 
um pouco: notícias, contos, teatro, poesias, 
traduções, folhetins, polémicas, escolhendo 
notícias do reino e internacionais, ou relatos 
de viagens.

Mas fez muito mais, orientou subtilmente 
o modo de os portugueses pensarem a Chi-
na. Deixou de lado o velho paradigma esco-
lástico, tão bem retratado pela ironia de Re-
belo da Silva em "A Mocidade de D. João V", 
na pergunta, "Ah, padre Simões, como vai a 
China?", para entrar numa contemporanei-
dade exigente, seleccionando e traduzindo 
notícias e ensaios estrangeiros, primando 
pelo pluralismo de opinião. Cito, a título de 
exemplo, o magnífico e longo ensaio, "A Chi-
na e o Ocidente", originalmente publicado 
no importante diário francês "La Patrie".

Em Maio de 1860 é nomeado superin-
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Execução Ordinária nº CV2-16-0152-CEO      
2º Juízo Cível

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

Exequente:BANCO NACIONAL ULTRAMARINO S.A. / 大西洋銀行股份有限公司, com sede em Macau, na Avenida 
Almeida Ribeiro, n.° 22, Macau. 
Executados:
1. COMPANHIA DE GRUPO M&G LIMITADA / M&G 集團有限公司, com sede em Macau, Alameda Dr. Carlos d’ 
Assumpção, Centro Comercial Cheng Feng, n.°s 336 a 342, 8.° andar A e R; 
2. LAO MENG TONG / 劉明東, do sexo masculino, maior, com última residência conhecido em Macau, na Alameda Dr. 
Carlos d’ Assumpção, Centro Comercial Cheng Feng, n.°s 336 a 342, 8.° andar A e R; e sua mulher; 
3. SOU KIT I/ 蘇結儀, do sexo feminino, maior, residente em Macau, na Rua de Pedro Coutinho n° 19D, Edf. Kou Wang, 
3º andar J; 
4. LAO IOK PANG / 劉煜鵩, do sexo masculino, maior, residente em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção, Centro 
Comercial Cheng Feng, n.°s 336 a 342, 8.° andar A e R; e 
5. IP SENG CHIO / 葉成超, do sexo masculino, maior, de nacionalidade chinesa, residente em Macau, 路環石排灣馬路
金峰南岸（第二座）金凱峰10樓B座; 1°, 2° e 4° réus ora ausente em parte incerta. 
Credores: 
1. LAI NENG/ 黎寧, do sexo masculino, maior, com última residência em Macau, na Rua do Matapau, Edf. Ying Lung, 
2° andar, ora em parte incerta; 
2. KUOK MEI KUN / 郭美娟, do sexo feminino, maior, com última residência em Macau, na Rua do Padre Eugénio 
Taverna, n° 323, Edf. Pat Tat Sun Chuen, 18° andar BH, ora em parte incerta; 
3. WONG KIN SE / 黃建社, do sexo masculino, maior, com última residência em Macau, na Avenida norte do Hipódromo 
n° 303, Wah King Garden (Bloco 2), 20° andar M, ora em parte incerta; 
4. NG KIN SENG / 吳建成, do sexo masculino, maior, com última residência em Macau, na Avenida do Almirante 
Magalhães Correia, n° 204, Edf. Kin Wa (Bloco 11), 6° andar B, ora em parte incerta; 
5. WONG SAO FAN / 黃秀芬, do sexo feminino, maior, com última residência em Macau, na Rua do Progresso n° 22, Bairro 
Económico "Keep Best” (Bloco 2), 6° andar BA, ora em parte incerta; 
6. LEONG LUÍS DE ALMEIDA / 歐安納, do sexo masculino, maior, com última residência em Macau, na Rua de Pedro 
Coutinho, n° 52, Edf. Hio Fai Kok, 10° andar F, ora em parte incerta; 
7. CHENG KA LIN / 鄭嘉玲, do sexo feminino, maior, com última residência em Macau, Estrada Marginal da Areia 
Preta n° 82, Edf. Kin Wa (Bloco 1), 16° andar C, ora em parte incerta; e 
8. TAM KA SIN / 譚嘉倩, do sexo feminino, maior, com última residência em Macau, na Avenida de Artur Tamagnini 
Barbosa, Edf. Long Wan Kok, 12° andar G ora em parte incerta. 

Faz-se saber que nos autos acima indicados são citados os credores acima referidos LAI NENG, KUOK MEI KUN, 
WONG KIN SE, NG KIN SENG, WONG SAO FAN, LEONG LUÍS DE ALMEIDA, CHENG KA LIN, TAM KA SIN 
para, no prazo de quinze dias, que começa a correr depois de finda a dilação de vinte dias, contada da data da segunda e última 
publicação do anúncio, reclamar o pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado sobre que tenha garantia real 
e que é o seguinte: 

Bem Penhorado 
Imóvel 

Natureza: Prédio urbano. 
Situação: n° 35 da Rua do Pagode, Macau. 
Número de matriz: n°. 10.434. 
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n°. 5941, a fls. 249v do Livro B23. 

Aos 12 de Março de 2021 

A Juiz, 
Leong Sio Kun 

A Escrivã Judicial Auxiliar, 
Lei Man Lei 

Direcção dos Serviços de Finanças

AVISO 
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 

1. Faço saber que, o prazo de concessão por arrendamento dos terrenos da RAEM abaixo indicados,  
chegou ao seu término, e, que de acordo com o artigo 53.° da Lei n.° 10/2013 (Lei de Terras), de 2 
de Setembro, conjugado com os artigos 2.° e 4.° da Portaria n.° 219/93/M, de 2 de Agosto, foi o mesmo 
automaticamente renovado por um período de dez anos a contar da data do seu termo, pelo que devem 
os interessados proceder ao pagamento da contribuição especial liquidada pela Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes. 

Localização dos terrenos: 
-   Rua da Ribeira do Patane, n.ºs 1 e 3, Avenida de Demétrio Cinatti, n.ºs 40 e 41 e 

Travessa da Guelra, n.° 6, em Macau; 
-   Travessa do Bom Jesus, n.ºs 4 a 4H, em Macau, (Edifício Veng Fu San Chun); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.° 15 e 

Avenida Marginal do Patane, n.ºs 332 a 340, em Macau, (Edifício San Lei); 
-   Travessa Marginal do Lam Mau, n.ºs 15 a 31, Avenida Marginal do Patane, n.ºs 331 a 339 e 

Rua Marginal do Lam Mau, n.ºs 330 a 342, em Macau (Edifício Yoho City Center) 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.ºs 23 a 25C e 

Avenida Marginal do Patane, n.ºs 360 a 380, em Macau, (Edifício Long Ut Koi); 
-   Rua Marginal do Lam Mau, n.ºs 358 a 388, Avenida Marginal do Patane, n.ºs 359 a 375 e

Travessa Marginal do Lam Mau, n.ºs 12 a 28, em Macau (Edifício Long Hou Fong); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.” 39A a 39C e 

Avenida Marginal do Patane, n.” 438 e 442, em Macau, (Edifício Kam Seng Garden); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.ºs 95 e 95A, em Macau, (Edifício Veng Lei); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.ºs 97C a 97E, ém Macau, (Edifício Veng Seng); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.ºs 129F e 129FA, em Macau, (Edifício Pak Tat); 
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.” 129H e 129HA, em Macau, (Edifício Hon Kuan);
-   Avenida do Almirante Lacerda, n.ºs 165A a 165C, em Macau, (Edifício Va Tou); 
-   Estrada da Areia Preta, n.ºs 42D a 44N, Avenida de Venceslau de Morais, n.ºs 92 a 122 e 

Rua das Indústrias, n.ºs 12 a 32, em Macau, (Edifício Lei Seng Kok — Lei Fung Kok — Lei Tim Kok); 
-   Rua Norte do Canal das Hortas, n.ºs 118 a 136 e 

Travessa do Canal das Hortas, n.ºs 5 e 11, em Macau, (Edifício Pensão Jin Jiang); 
-   Rua do Almirante Costa Cabral, n.ºs 21 a 21B, em Macau, (Edifício Va Chao);
-    Rua da Madre Terezina, n.ºs 2F a 2H e Beco dos Pássaros, n.ºs 5 e 5A, em Macau, (Edifício Fok Veng Lau). 

2. Agradece-se aos contribuintes que, no prazo de 30 dias subsequentes à data da notificação, se dirijam à 
Recebedoria destes serviços, situada no rés-do-chão do Edifício "Finanças”, ao Centro de Serviços da 
RAEM, ou, ao Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, para os efeitos do respectivo pagamento. 

3. Na falta de pagamento da contribuição no prazo estipulado, procede-se à cobrança coerciva da dívida, de 
acordo com o disposto no artigo 6.° da Portaria acima mencionada. 

Aos, 29 de Janeiro de 2021. 

O Director dos Serviços de Finanças 
Iong Kong Leong 



pág15pág14 Jornal TRIBUNA DE MACAU Jornal TRIBUNA DE MACAU24 Março, 2021
Quarta-feira lazer 24 Março, 2021

Quarta-feiralazer
PU

B

ARTE INSPIRADA NO BLOQUEIO EXIBIDA EM BRUXELAS
Um ano após a entrada em vigor do primeiro bloqueio do coronavírus na Bélgica, uma 
Universidade de Bruxelas está a comemorar o aniversário exibindo obras de arte inspiradas 
no período de confinamento sem precedentes. A exposição chamada Temporary Museum of 
Lockdown, preparada pela Universidade Livre de Bruxelas (ULB), está aberta aos visitantes 
no campus da universidade a partir de amanhã. Uma canoa vermelha repousa no chão 
próximo à entrada do espaço, que é repleta de uma série de fotos de pessoas realizando 
tarefas quotidianas como comer, tricotar e jogar ténis de mesa, com rolos de papel higiénico 
pendurados no teto. Loïc Crobeddu, um das centenas de alunos da ULB que contribuíram com 
seus trabalhos e objectos para a exposição, exibe uma das suas fotos, que mostra um menino a 
caminhar num armazém abandonado que costumava ser uma grande fábrica há dois séculos. 

JAMIE FOXX SERÁ MIKE TYSON NA VERSÃO DE PUGILISTA 
Na esteira do anúncio de Hulu de uma minissérie de Tyson a ser feita sem 
o seu envolvimento, o lutador dr boxe Mike Tyson disse que está a produzir 
uma série limitada contracenada por Jamie Foxx. O cineasta Martin Scorsese 
e Foxx também estão entre os produtores. "Há muito tempo que procuro 
contar minha história", disse Tyson em comunicado, afirmando esperar 
criar uma série que "não capture apenas a minha jornada profissional e 
pessoal, mas também inspire e entretenha". Tyson considerou que este é o 
"momento perfeito" para o projecto, citando a "Legends Only League" que 
lançou em Novembro passado com a sua luta de exibição contra Roy Jones 
Jr. O evento "pay-per-view" incluiu outras lutas e actos musicais.

Seria assim, à época, o ingresso para o Théatre Robert-Houdin

J ean-Eugène Robert-Houdin nasci-
do em Blois/França,  a Dezembro 
de 1805, deixou-nos há 150 anos, a 
completarem-se no próximo 13 de 

Junho. Robert-Houdin, filho de um relo-
joeiro famoso, mantém, 150 anos depois 
da sua morte, o mérito de conservar, válido 
e actual, o título de "pai da magia moderna" 
sustentado na concepção de princípios e 
conceitos, por si criados e testemunhados 
na criação de inúmeras ilusões, espólio de 
que o mundo do Ilusionismo vem usufruin-
do e, naturalmente, ampliando e actuali-
zando de acordo com os tempos.  

O incrível António Diablo (autómato-tra-
pezista), a intrigante e formosa semente 
que quando lançada no vaso, fazia nascer 
um imponente ramo de flores, a "adivinha-
ção" da carta escolhida por um espectador 
através de um pássaro pousado num ramo 
de uma árvore, ou a "infinita" produção de 
moedas, são um estreito e curto recordar 
de tantas e tantas ilusões que deixou, por 
herança, à Arte Mágica.

Há, contudo, um factor, talvez mais ou 
não menos importante na revolução do Ilu-
sionismo levada a cabo pelo "pai da magia 
moderna": a criação do Théâtre des Soirées 
Fantastiques, anos mais tarde baptizado de 
Théâtre Robert-Houdin.

O parisiense Théâtre des Soirées Fantasti-
ques aparece  em 1845 e instala-se na Gale-
rie Valois, uma das galerias com arcadas no 
interior do Palais-Royal construído entre 
1633 e 1639, assim chamado em homena-
gem a  Louis-Philippe duc de Valois, filho 
mais velho de Louis-Philippe duc d‘Orléans. 

Antes terá sido apelidado de Palais-Car-
dinal por lá ter residido o Cardeal Riche-
lieu/Armand Jean du Plessis (1624-1642). 

1871: Robert Houdin 
morreu há 150 anos

No presente, o Palais-Royal acolhe o  Minis-
tério da Cultura francês.

O objectivo do Théâtre des Soirées Fantas-
tiques era, essencialmente, o de apresentar 
espectáculos de magia de palco. Em 1852, 
mantendo-se em Paris, transfere-se para 
o nº 8 de Boulevard des Italiens, apontado 
como local de encontro da elite parisiense.

Não foi, contudo, fácil Robert-Houdin im-
por o novo registo de Salão que se caracte-
rizava pela simplicidade e leveza do mobi-
liário ao estilo de Luís XV o "bem amado". 

Com o decorrer dos tempos e da quali-
dade dos espectáculos, tendo em destaque 
a parte da "parapsicologia" de palco popu-
larizada como "leitura da mente" o Théâtre 
des Soirées Fantastiques conquista os críti-
cos e o respeito do público. 

É em 1852 que Robert-Houdin transfere 
o comando  do Théatre para o seu aluno 
favorito e cunhado Pierre Etienne Chocat 
"Hamiton" (1812-1877) casado com a irmã 
de Houdin. Dezassete anos depois do fale-
cimento de  Robert-Houdin, o Théatre pas-
sa a ter Georges Méliès (1861-1938) como 
proprietário e, segundo informação da 
época, Méliès desembolsou 40 mil francos. 
Diga-se que Georges Méliès (1861-1938) 
foi muito mais do que um afamado Ilusio-
nista. Méliès é apontado como pioneiro do 
Cinema, à frente dos irmãos Lumiére, que 
substituiria os apontamentos de interven-
ção das "lanternas mágicas" promovendo a 
partir de 1896 filmes cm recurso a um pro-
jector de teatrógrafo.  

Nestas mudanças o Théâtre des Soirées 
Fantastiques converte-se em Theatre  Ro-
bert-Houdin em que Paris se renova, Século 
XIX, num período chamado de "haussman-
nização" tendo em conta que o autor do ino-
vador projecto  foi o Barão Haussman/Geor-
ges-Eugène  Haussman  (1809-1891). Em 
Janeiro de 1901 o Theatre  Robert-Houdin 
foi destruído parcialmente, encerraria no 
início da Primeira Grande Guerra e, vítima 
de uma rede viária, viria a ser demolido em 
1920. Sobra a memória de Robert-Houdin, 
sepultado em Blois, localidade onde se si-
tua a "Maison de la Magie", um museu que 
nos dá, 150 anos depois, a conhecer a vida e 
obra do eterno "Pai da Magia Moderna".

*Ilusionista. Director-geral do MagicValongo 
Festival Internacional de Ilusionismo

DICAS

• No passado dia 19, em cerimónia religiosa organizada pela família, foi recordado o primeiro 
aniversário do falecimento de Fernando Coimbra o Ilusionista Joferk, que registou a presença 
de elementos directivos m representação do Clube Ilusionista Fenianos e do  MagicValongo. 
Fernando Coimbra, enquanto militante do PS/Porto, foi uma figura activa na cidade e,  aos 
Fenianos dedicou uma grande parte da sua vida. Primeiro e sempre no Clube Ilusionista 
Fenianos/CIF, posteriormente ao Clube Fenianos Portuenses, presidindo-o ou exercendo 
cargos noutros órgãos sociais. À data do seu falecimento era Presidente da Assembleia Geral.  

• Segundo o Conselho de Prevenção da Corrupção (Portugal) só cerca de 10% das acusações 
registadas em 2020, resultaram em condenação. Acrescenta que 53,6% dos casos de 
corrupção foram arquivados pelos Tribunais e conclui que "os elementos apresentados 
evidenciam novamente as dificuldades da acção do Ministério Público e dos Órgãos de 
Polícia Criminal no acesso e recolha de indícios e elementos probatórios relativamente 
à ocorrência destes tipos". "Dúvida de Mágico: do concluído por aquele Conselho, terá 
resultado mais vantagem para os (supostos) corruptores ou para os corrompidos?
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ENTRADA LIVRE

TELEFONES ÚTEIS

Número de Socorro  ............................999

Bombeiros ............................... 28 572 222

PJ (Linha aberta)  .................................993

PJ (Piquete) ............................. 28 557 775

PSP ............................................. 28 573 333

Serviços de Alfândega  ....... 28 559 944

Hospital Conde S. Januário  28 313 731

Hospital Kiang Wu  .............. 28 371 333

CCAC  ......................................... 28 326 300

IAM  ............................................ 28 387 333

DST  ............................................ 28 882 184

Aeroporto  ....................... 88 982 873/74

Táxi  ............................................ 28 283 283

Táxi  ............................................ 28 939 939

Rádio - Táxis  .......................... 28 812 345

Água - Avarias  ....................... 28 990 992

Telecomunicações | Avarias  28 220 088

Electricidade - Avarias  ...... 28 339 922

Directel  .................................... 28 517 520

Rádio Macau  .......................... 28 568 333

Macau Cable  .......................... 28 822 866

Clube Militar de Macau  ..... 28 714 000

ANIMA ...................................... 28 715 732

| da responsabilidade das estações emissoras
CANAL DESPORTO
03:40 European
Qualifiers to 
FIFA World Cup  
2022TM: France vs 
Ukraine (Live)

RTPI

13:30 Notícias do Atlântico
14:30 Manchetes 3
15:01 A Nossa Tarde
17:14 O Preço Certo
18:00 3 às 10
18:32 Nada Será Como Dante
19:02 Histórias das Mulheres do Meu País
19:59 Joker
20:59 Jornal da Tarde
22:18 Vila Faia
23:04 O Último Apaga a Luz
23:58 Mundo Sem Muros
00:44 Em Busca do Museu Desconhecido
00:52 Histórias da Terra e da Gente
01:30 Portugal em Directo
03:01 Volta ao Mundo
03:14 O Preço Certo

programação

CANAL MACAU

13:30 Telejornal RTPi (Dif)
15:00 Amor Maior
15:45 Gawayn
16:00 Ra-A-Tat Sr.3
16:30 Solteira e Boa Rapariga
17:00 Realizadores
18:00 Sol Nascente (Rep)
18:55 TDM Entrevista (Rep)
19:30 Valor da Vida
20:30 Telejornal
21:15 Semana Internacional
21:50 Brooklyn Nine-Nine Sr.2
22:20 Sol Nascente
23:15 TDM News
23:50 Motel Bates Sr.5
00:30 Telejornal (Rep)

CINETEATRO
STIGMATIZED PROPERTIES
14:30 • 16:45 • 21:30

SOUL
19:30

TOM AND JERRY
16:45

WAY DOWN
14:30 • 21:30

THE VENETIAN MACAO
Exposição:
teamlab SuperNature Macao
Data: Permanente

CASA DE PORTUGAL
Actividade:
Campus da Páscoa
Data: Até 2 de Abril

PÁTIO DA ETERNA FELICIDADE
Exposição:
Pátio Memories – Exhibition of Life in Pátios and 
Becos in the Bygone Days
Data: Até 31 de Maio

eventos

cinema

GALAXY

RUN
22:10

RAYA AND THE LAST DRAGON
17:45 • 18:30 

MONSTER HUNTER
19:15 

ONE SECOND CHAMPION
20:10

ENDGAME
20:30 • 21:30

SONGBIRD
20:15 • 22:15

SOUL
19:00

CINETEATRO
Stigmatized 
Properties

CANAL DESPORTO

13:35 2020 Supercars Highlights
15:20 La Liga: Real Sociedad vs Barcelona (Rep)
17:20 Global Sports
18:00 IAAF Diamond League 2020 Highlight Shows
18:30 FA Cup Highlight
19:00 EFL: Watford vs Birmingham City (Taped)
20:50 Sport News
21:00 EFL: Swansea City vs Cardiff City (Taped)
22:50 Sport News
23:00 La Liga: Athletic Bilbao vs Eibar (Taped)
01:00 Macau Sports
01:40 UEFA Champions League: Borussia Dortmund 
             vs Sevilla (Rep)
03:30 Sports Weekly Highlight
03:40 European Qualifiers to FIFA World Cup 
             2022TM: France vs Ukraine (Live)

Anúncio 
Concurso público do "Actualização do sistema de radiodifusão televisiva 

– Sistema de Reprodução de Media HD e Sistema de Dispositivo de Armazenamento Central”
1. Entidade que põe a obra a concurso: TDM - Teledifusão de Macau, S.A..
2. Modalidade do concurso: Concurso público.
3. Local de execução da obra: Rua Franciso Xavier Pereira, 157-A, Macau.
4. Objecto da empreitada: Prestação do Actualização do sistema de radiodifusão televisiva – Sistema de Reprodução de Media HD 
e Sistema de Dispositivo de Armazenamento Central 
5. Prazo máximo de entrega: 240 dias
6. Tipo de empreitada: Por série de preços (empreitada parcial).
7. Prazo de validade das propostas: O prazo de validade das propostas é de 90 dias
8. Caução provisória: MOP125.000,00 (cento e vinte e cinco mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia Bancária, 

nos termos legais, num banco da RAEM. Caso a caução seja prestada mediante depósito em dinheiro, os concorrentes deverão deslocar-se 
à Direcção Financeira e Administrativa da TDM e solicitar os dados bancários. Caso a caução seja prestada mediante garantia bancária, 
o modelo de garantia bancária consta no anexo III.

9. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação. (a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia bancária,nos termos legais)
10. Preço base: O valor limite para a prestação de serviços relacionados é de MOP6.250.000,00 (Seis milhões duzentos e cinquenta 

mil patacas)
11. Condições de admissão: Podem concorrer todas as empresas locais, cujo âmbito de actividades abrange, total ou parcialmente, o 

objecto do concurso, que provem já ter cumprido as obrigações fiscais.
12. Os documentos que instruem a proposta devem estar redigidos nas línguas Chinesa ou Portuguesa ou Inglesa.
13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Direcção Financeira e Administrativa, 
sita na Av. da Praia Grande n.º 429, Edf. Centro Comercial da Praia Grande, 24.º andar, Macau.

Dia e hora limite: 29 de Abril de 2021 (Quinta-feira), até as 18horas.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: Direcção Financeira e Administrativa, 
sita na Av. da Praia Grande n.º 429, Edf. Centro Comercial da Praia Grande, 24.º andar, Macau.

Dia e hora: 30 de Abril de 2021 (Sexta-feira), às 9:30horas 
Os concorrentes ou os seus representantes legais devem estar presentes ao acto público de abertura de propostas para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no concurso.

15. Local, data e hora para exame do processo:
Local: Os concorrentes podem consultar o processo que se encontra na Direcção Financeira e
Administrativa, dentro do horário de expediente ou através página eletrónica da TDM. (http://www.tdm.com.mo)
Data: A partir do dia deste anúncio até o dia e a hora do acto público do concurso.

16. Critérios para a apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:
Preço...........................................................................................................................................................................................50%
Grau de conformidade dos produtos com as especificações técnicas........................................................................................10%
Capacidade da equipa técnica, serviços de apoio técnico, formação e manutenção e serviços pós-venda disponíveis............15%
Experiência de projectos semelhantes........................................................................................................................................10%
Data de entrega...........................................................................................................................................................................10%
Proporção dos trabalhadores de Macau na equipa de construção (é obrigatório apresentar o termo de compromisso)..............5%

17.  Junção de esclarecimentos: Os concorrentes devem comparecer no Direcção Financeira e Administrativa da TDM, sito na Av. da 
Praia Grande, n.º 429, Edf. Centro Comercial da Praia Grande, 24.º andar, ou consultar a página electrónica do concurso da TDM, a 
partir da data da publicação do presente anúncio até à data limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais.

18. A fim de permitir aos concorrentes perceber melhor o serviço objecto do concurso, a TDM vai organizar uma sessão de 
esclarecimento no dia 31 de Março de 2021, pelas 10,00 horas. Os concorrentes devem informar o Sr. Leong Chi Man, do 
Sector Engenharia (TV) da TDM (tel. n.º 28557068 ou fax n.º 28520701), sobre o nome dos representantes (dois no máximo), até 
17,30 horas do dia 30 de Março de 2021, no sentido de facilitar a organização. 

Macau, dia 24 de Março de 2021
                                                                                                                                                              

Lo Song Man 
Presidente da Comissão Executiva 
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Comissário do MNE promete 
promover "abertura" de Macau

HONG KONG PONDERA ALIVIAR
REGRAS DA QUARENTENA
A Chefe do Executivo de Hong Kong disse ontem 
que irá verificar pessoalmente se a exigência de 
quarentena de 21 dias para quem chega à cidade 
poderá ser alinhada com a de outros lugares. 
Segundo a RTHK, Carrie Lam reconheceu que 
as regras estão a causar grande impacto físico e 
psicológico nas pessoas. Por outro lado, alertou 
que já houve cerca de “10 ou mais” casos positivos 
de COVID-19 que só foram detectados depois das 
pessoas cumprirem 14 dias de quarentena.

JUNTA DE MYANMAR DECIDIDA 
A “REPRIMIR A ANARQUIA”
A Junta militar no poder em Myanmar desde 
1 de Fevereiro declarou ontem que está 
determinada a “reprimir a anarquia”, sem mudar 
de posicionamento, apesar das novas sanções 
impostas pelos EUA e pela União Europeia. 
“Estou triste porque os terroristas e pessoas 
violentas que morreram eram nossos cidadãos, 
mas devemos reprimir a anarquia. Que país do 
mundo aceita a anarquia?”, disse o porta-voz 
do regime, Zaw Min Tun, acrescentando que o 
acesso à internet continuará restrito “por um 
determinado período”. Mais de 260 civis foram 
mortos pelas forças de segurança desde o golpe 
que derrubou o governo civil de Aung San Suu 
Kyi, de acordo com a ONG Associação para 
Assistência a Presos Políticos.

PEQUIM SOBRE O TOM CONTRA 
SANÇÕES OCIDENTAIS
A China rebateu ontem o que considera serem 
“mentiras” e “informações falsas” divulgadas 
pelos países ocidentais sobre o tratamento dado 
à minoria uigur e convocou “durante a noite” 
o embaixador da União Europeia (UE), Nicolas 
Chapuis, para “condenar nos termos mais fortes” 
as sanções europeias. “A UE não está em posição 
de dar lições à China sobre direitos humanos”, 
disse no encontro o vice-ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Qin Gang. A União Europeia 
impôs, na segunda-feira, sanções contra quatro 
autoridades de Xinjiang, sendo que o Reino Unido 
e o Canadá seguiram o exemplo. Os EUA, que já 
tinham instituído sanções a dois líderes em 2020, 
acrescentaram os outros dois à sua lista. Pequim 
retaliou, aplicando sanções a 10 personalidades 
europeias, incluindo cinco membros do 
Parlamento Europeu. 

ATENTADO MATOU QUATRO 
EM PRÉDIO PÚBLICO DE CANTÃO
Pelo menos quatro pessoas morreram num 
atentado com uma bomba de fabrico caseiro contra 
um edifício administrativo perto de Cantão, num 
caso raro na China, informaram as autoridades. O 
homem que colocou o artefacto, que tinha 59 anos, 
também morreu na explosão, segundo a polícia. O 
ataque deixou cinco feridos. A explosão aconteceu 
na segunda-feira em Mingjing, localidade de 3.000 
habitantes próxima de Cantão, onde há um projecto 
de urbanismo que implicará expropriações. O 
edifício abrigava o Comité do Povo, órgão que toma 
decisões sobre a propriedade da terra e das casas.

QUASE UM MILHÃO DE PORTUGUESES
RECEBERAM UMA DOSE DA VACINA
Nos próximos dias o número de portugueses com 
uma dose da vacina contra a COVID-19 atingirá um 
milhão e que cerca de meio milhão terão já as duas 
tomas completas, disse ontem o Primeiro-Ministro. 
António Costa destacou que o plano de vacinação 
“tem como meta chegar ao final da semana com 
80% dos maiores de 80 anos inoculados”. Portugal 
registou ontem mais 10 mortes relacionadas com a 
COVID-19 e 434 novos casos de infecção, segundo a 
Direcção-Geral da Saúde.
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L iu Xianfa, comissário do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (MNE) na RAEM, disse ontem que, 
apesar de estar há pouco tempo em Macau, já 
sente “profundamente” a prosperidade económi-

ca no território, bem como “entusiasmo” na defesa de amar 
a pátria e amar Macau. 

No discurso da sua recepção, Liu Xianfa recordou que 
a Assembleia Nacional Popular aprovou a decisão de um 
projecto sobre a “melhoria do sistema eleitoral” de Hong 
Kong. “Hong Kong governando por patriotas é reconheci-
do por todo o país e é reconhecido internacionalmente”, 
afirmou. O comissário referiu ainda que Macau está a pôr 
em prática a política de “Um País, Dois Sistemas”, a cons-
tituição e Lei Básica com as suas próprias características, 
salientando que o comissariado vai continuar a cumprir as 
estratégias do Governo Central para criar um novo capítulo 
dos assuntos diplomáticos de Macau.

Por outro lado, Liu Xianfa disse que vai continuar promo-

ver a abertura de Macau, elevar a influência do território no 
exterior, garantindo que vai respeitar a ideia de “diploma-
cia pelo povo” e melhorar os seus serviços.

Já o Chefe do Executivo deu as boas-vindas a Liu Xianfa, 
sublinhando os “importantes cargos” que desempenhou, 
bem como a sua “vasta experiência” na área da diplomacia. 
“Creio que, sob a sua liderança, o Comissariado continuará 
a alcançar novos progressos nos trabalhos de diplomacia 
relativa a Macau”, observou.

Ho Iat Seng disse ainda que “os resultados alcançados 
pela RAEM, no âmbito das relações externas, estão associa-
dos ao forte apoio e à orientação do Comissariado ao longo 
dos anos”. “Quero, em representação do Governo da RAEM, 
manifestar o profundo apreço e sinceros agradecimentos a 
toda a equipa do Comissariado pelo seu constante empe-
nhamento”, afirmou. 

Cerca de 500 pessoas participaram ontem na recepção ao 
novo comissário.  Catarina Pereira e Viviana Chan

Moscovo e Pequim 
"alinhados" na ONU

A China e a Rússia pediram ontem uma reunião 
com os membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU para explorar problemas 
comuns da Humanidade através do diálogo, 

para manter a “estabilidade global”. Num comunicado 
conjunto divulgado no final da visita à China do ministro 
dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, os 
dois países expressaram que “no contexto de crescente 
agitação política internacional” é necessário convocar os 
membros do Conselho de Segurança das Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

“Pedimos às maiores potências mundiais, em especial aos 
membros permanente do Conselho de Segurança da ONU, 
que fortaleçam a confiança mútua e assumam a liderança no 
momento de salvaguardar a lei e a ordem internacionais, e 
no quadro da legislação internacional”, refere o comunicado. 

Regatas de Barcos-Dragão só terão
equipas locais e do Continente

A s Regatas Internacionais 
de Barcos-Dragão de Ma-
cau vão decorrer entre 
os dias 12 e 14 de Junho, 

no Centro Náutico da Praia Grande, 
apenas com equipas locais e do In-
terior da China, anunciou ontem o 
presidente do Instituto do Desporto 
(ID). Pun Weng Kun adiantou que a 
12 de Junho será realizado o “Festival 
em Família”, uma iniciativa que “foi 
extremamente bem acolhida no ano 
passado”, estando as provas para pe-
quenas e grandes embarcações agen-
dadas para os dois dias seguintes. 

As inscrições para as seis categorias 

das regatas vão abrir amanhã, com o 
número de equipas participantes limi-
tado a 126 no total. Pun Weng Kun pre-
vê que as regatas reúnam 2.700 atletas.

Considerando que a situação da pan-
demia no Continente é estável, a comis-
são organizadora do evento vai convi-
dar equipas do Interior da China, con-
cretamente para as provas de grandes 
embarcações. “Gostaríamos de convi-
dar seis ou sete equipas do Continente. 
Já sabemos que algumas equipas fortes 
têm vontade de participar no evento”, 
acrescentou Pun Weng Kun.

As regatas de Barcos-Dragão vão 
seguir as instruções de prevenção 

da pandemia dos Serviços de Saúde, 
tendo os participantes de apresen-
tar resultados negativos de testes de 
ácido nucleico. À semelhança do que 
aconteceu no ano passado, o número 
de assentos nas bancadas deverá ser 
reduzido, em consonância com as di-
rectrizes de prevenção da pandemia.

Por outro lado, relativamente à Liga 
das Nações de Voleibol Feminino, o 
presidente do ID referiu que a Fede-
ração Internacional de Voleibol de-
cidiu não realizar o circuito mundial, 
decorrendo o evento apenas na Itália, 
pelo que a etapa em Macau não será 
realizada. 

Já no que respeita ao Encontro de 
Mestres de Wushu, que foi suspenso 
por um ano devido à pandemia, Pun 
Weng Kun referiu que, de momento, 
não há planos para que seja retomado.

Catarina Chan

Os dois países consideram que “o mundo entrou num 
período de mudanças turbulentas” em que a "propagação 
do novo coronavírus acelerou a evolução do panorama 
internacional, desequilibrou o sistema de governança glo-
bal e atingiu o processo de desenvolvimento económico”. 
“Apareceram novas ameaças e desafios globais de forma 
contínua”, sublinham.  

Perante a situação, Pequim e Moscovo pedem à “comuni-
dade internacional” que deixe de lado as diferenças, no sen-
tido de “uma maior coordenação e da manutenção da paz, 
assim como pela construção de uma ordem internacional 
mais justa, ‚multipolar‘, democrática e razoável”. Na opinião 
da China e da Rússia, “a forma de abordar os assuntos in-
ternacionais deveria basear-se em princípios reconhecidos 
pela legislação internacional”, que consideram essenciais 
para o desenvolvimento da sociedade. 

Deste modo, Lavrov e o homólogo chinês, Wang Yi, con-
sideraram a “democracia“ como “uma conquista do desen-
volvimento humano”, mas apontaram que "não existe um 
padrão para o modelo democrático“ e que a “ingerência em 
assuntos internos dos Estados soberanos com o pretexto 
de promover a democracia é inaceitável”.  JTM com Lusa


