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Supermercados online 
com cada vez mais clientes pág2

A Comissão de Saúde de Zhuhai anunciou ontem que os 
recentes casos de COVID-19 na cidade terão sido originados 
por produtos importados do exterior. Em Macau, o Centro de 
Contingência e os CTT já instaram a população a diminuir as 
compras online de produtos do exterior. Caso façam esse tipo 

de compras, as pessoas devem ter cuidados redobrados no 
tratamento das encomendas, como usar álcool gel e luvas, e 
evitar levá-las para casa. Zhuhai registou mais cinco casos, 
todos na Vila de Nanping, elevando o total para 13. 

Casos em Zhuhai ligados
a produtos importados 
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Supermercados online conquistam 
cada vez mais consumidores
Macau já conta actualmente com seis supermercados online, mais quatro do que no início de 2020, 
reflectindo uma crescente procura dos consumidores. Em 2021, um deles sofreu uma quebra anual de 15% 
nas vendas, mas o número de membros aumentou um quinto. O gerente do “BluBasket” acredita que os 
cidadãos de Macau estão hoje mais habituados a fazer compras a partir de casa, incluindo de produtos 
estrangeiros, devido à falta de acesso a mercados externos. Algumas entidades da área da assistência social, 
como lares de idosos, também entraram no grupo de clientes do supermercado online

A o longo do ano pas-
sado, a empresa do 
supermercado online 
“BluBasket” viu o seu 

número de membros subir 20% 
para cerca de 30.000, face a 2020. 
Contudo, o volume das compras 
efectuadas pelos clientes caiu 
15% em comparação com o pri-
meiro ano da pandemia. 

Em declarações ao Jornal TRI-
BUNA DE MACAU, Chan, gerente 
do “BluBasket”, considerou que 
a diminuição das compras no su-
permercado online está associada 
à tendência de estabilização da 
situação pandémica no território. 
Nesse contexto, mais cidadãos 
passaram a preferir deslocar-se 
aos estabelecimentos físicos do 
que em 2020, apesar dos preços 
serem semelhantes aos pratica-
dos no supermercado virtual.

Ainda assim, o mesmo respon-
sável acredita que os cidadãos es-
tão cada vez mais habituados aos 
supermercados online, uma área 

onde a concorrência até aumen-
tou. No início da pandemia da CO-
VID-19, havia apenas dois super-
mercados online em Macau; ago-
ra, já são seis os que prestam este 
tipo de serviços, ampliando assim 
as opções dos consumidores. 

Chan revelou que, em 2020, os 
materiais de prevenção epidémi-
ca representaram durante muito 
tempo a maior fatia das compras 
entregues nas casas dos clientes. 
Em 2021, o envio de materiais 
desse género, como desinfectan-
tes, sofreu uma quebra anual de 
90%. Essa situação resultou da 
saturação do mercado desses pro-
dutos na cidade, apontou.

“Os produtos do supermercado 
online mais vendidos em 2021 
foram artigos para uso familiar, 
vegetais, alimentos congelados e 
bebidas”, adiantou. Segundo Chan, 
as vendas de preservativos, entre 
outros produtos sexuais, manti-
veram um nível equivalente ao re-
gistado no princípio da pandemia, 

altura em que o supermercado 
online registou uma subida signi-
ficativa dos respectivos pedidos, 
coincidindo com o “confinamen-
to” de grande parte da população. 

Por outro lado, o gerente do 
“BluBasket destacou uma nova 
tendência de venda no super-
mercado online, relacionada com 
produtos importados de Hong 
Kong, Taiwan e de vários países 
estrangeiros, sobretudo do Japão 
e da Coreia do Sul. Esse fenóme-
no deve-se ao facto dos produtos 
desses mercados, principalmente 
alimentares, estarem a ser relati-
vamente pouco vendidos nas lo-
jas físicas em Macau, apesar de 
serem bem recebidos por jovens 
locais que os encaram como uma 
“moda”. 

“O volume de vendas de pro-
dutos do exterior subiu de forma 
contínua em 2021, concretamen-
te entre 3% e 5% por mês. Isto 
porque as pessoas sentem falta 
de acesso ao estrangeiro e muitos 

jovens apreciam bastante esse tipo 
de produtos, quando têm de ofere-
cer prendas. Nesse ponto, a nossa 
empresa trabalhou muito em 2021 
para ajudar clientes a entregar 
comida de origens estrangeiras a 
amigos e familiares como prendas. 
Assim, comparativamente aos su-
permercados físicos, a nossa van-
tagem em termos das fontes dos 
produtos tornou-se mais evidente 
no ano passado”, sublinhou Chan. 

Além disso, o gerente revelou 
que, no ano anterior, o supermer-
cado virtual começou a atender 
novos tipos de clientes, como la-
res de idosos, entre outros tipos 
de entidades de caridade. Estes 
têm encomendado mensalmente 
biscoitos e outros alimentos junto 
do supermercado online para en-
viar aos idosos que ali vivem, no 
sentido de manifestar carinho. 

Por outro lado, segundo o mes-
mo responsável, apesar de estar-
mos próximos do Ano Novo Chi-
nês, o número de marcações para 

entrega ao domicílio de produtos 
alusivos a esta época festiva ainda 
está aquém do verificado no perío-
do homólogo de 2020. Sobretudo 
os produtos alcoolizados estão a 
ser muito menos vendidos do que 
em 2020. Para Chan, este ano, a 
preparação dos produtos do Ano 
Novo Chinês poderá começar mais 
tarde, uma vez que os cidadãos 
ainda estarão hesitantes sobre gas-
tos extra no período festivo mais 
importante para os chineses. 

SEM MEDO DA CONCORRÊNCIA 
De qualquer modo, o gerente do 
“BluBasket” desvaloriza o aumen-
to da concorrência nessa área co-
mercial emergente. “Não estamos 
preocupados, porque possuímos 
grupos de clientes estáveis. Alguns 
solicitam a entrega de compras 
em casa por morarem longe dos 
supermercados físicos. Também 
há jovens que dão preferência a 
esta forma de fazer compras, para 
não perderem tempo nas filas dos 
supermercados. Hoje em dia, o 
tempo parece ser cada vez mais 
apertado para as pessoas e isso 
tem-nos beneficiado. Acredito que, 
com o surgimento de cada vez 
mais supermercados online no ter-
ritório, este método de fazer com-
pras irá despertar mais atenção e 
interesse na população”, anteviu.

Procurando ganhar terreno em 
relação à concorrência, em Abril do 
ano transacto, a empresa baixou o 
montante mínimo de compras de 
300 para 200 patacas, bem como 
reforçou o âmbito de vários des-
contos. “Em 2021, conseguimos 
garantir a entrega de compras nas 
casas das pessoas no mesmo dia 
das marcações. E, no caso dos ve-
getais, devem chegar às mãos dos 
clientes no dia seguinte”, referiu.

De acordo com o gerente do 
“BluBasket”, por enquanto, o su-
permercado não planeia aumen-
tar o número do pessoal, que en-
volve agora 15 pessoas. No início 
da pandemia, contava com uma 
equipa composta por 20 trabalha-
dores. A empresa tem ainda entre 
três a cinco trabalhadores a tempo 
parcial para poder dar resposta ao 
eventual aumento da procura.

Além dos supermercados onli-
ne que se focam totalmente nesta 
área, alguns grupos do sector em 
Macau também têm vindo a abrir 
lojas online, incluindo a marca 
“PARKnShop”. 

Foram detectados mais cinco casos 
da COVID-19 em Zhuhai - tal como 
os restantes, todos moram em 
Nanping. O surto terá tido origem 
em produtos importados do 
exterior. Na RAEM, as autoridades 
apelaram aos cidadãos para que 
evitem encomendar produtos do 
exterior. Por outro lado, todos os 
resultados dos testes feitos em 
Macau foram negativos 

RIMA CUI

Origem de casos em Zhuhai terá
estado em produtos importados

Z huhai registou mais cinco casos da 
COVID-19, com os pacientes a mo-
rarem todos na Vila de Nanping, 
o que elevou para 13 o número 

de casos na cidade vizinha (incluindo um 
assintomático). Além disso, a Comissão de 
Saúde de Zhuhai anunciou ontem que a nova 
“onda” da pandemia na cidade terá sido ori-
ginada por produtos importados do exterior 
e prometeu acelerar as investigações. 

Na sequência da descoberta, por cá, o 
Centro de Contingência e os CTT apelaram 
à população para que diminua as compras 
online de produtos do exterior. Caso o façam, 
as pessoas devem ter cuidados redobrados 
no tratamento das encomendas, como usar 
álcool gel e luvas, e evitar levá-las para casa.

Numa conferência de imprensa realizada 
ontem à tarde, as autoridades de Zhuhai 
revelaram que todos os casos confirmados 
pertencem à mesma cadeia de infecção, 
sendo a ordem de genes 100% idêntica à 
do caso relacionado com um importado, re-
gistado noutra província. Ao mesmo tempo, 
um caso descoberto mais cedo entre esses 
13 envolve uma pessoa cujo trabalho obri-
ga a contactar frequentemente com produ-
tos importados do exterior. 

Zhuhai apertou também a frequência dos 
testes de ácido nucleico em massa: reali-
zam-se de três em três dias, sendo que já 
decorreu uma ronda. A segunda ronda foi 
desenvolvida no domingo com mais de 2,74 

milhões de pessoas a sujeitarem-se aos tes-
tes cujos resultados foram todos negativos.

Desde domingo, o governo de Zhuhai 
passou a proibir todos os restaurantes de 
servir clientes nos estabelecimentos, obri-
gando também ao encerramento temporá-
rio de todos os pontos turísticos na cidade. 

Segundo os Serviços de Saúde (SSM) de 
Macau, até domingo à noite, quatro pessoas 
que tiveram actividades no território foram 
classificadas como indivíduos de contacto 
próximo com os casos confirmados. Três 
estão em Macau e já foram sujeitas aos tes-
tes por várias vezes, e deram resultados ne-
gativos. A outra pessoa está em observação 

médica no Interior da China.
Foram ainda identificadas 1.330 pessoas 

de contacto próximo por via secundária, 
que efectuaram o mesmo percurso e indiví-
duos-alvo submetidos à gestão e controlo. 
Actualmente, 17.744 indivíduos viram os 
códigos de saúde convertidos para amare-
lo. Estes já efectuaram 27.157 testes, todos 
com resultados negativos. 

Ontem, os alunos e professores trans-
fronteiriços que não moram nas zonas de 
controlo puderam vir à escola. Segundo o 
“Ou Mun Tin Toi”, uma escola colocou os 
alunos com código amarelo em salas dife-
rentes para a realização do exame e outra 

preparou uma zona exclusiva para a entra-
da dos alunos transfronteiriços. 

Também desde ontem, para entrar nos 
serviços públicos, os cidadãos passaram a 
ter de registar o percurso, uma nova medi-
da que divide opiniões. Se alguns não vêem 
quaisquer dificuldades, há idosos que con-
sideram difícil, preferindo reduzir as idas à 
rua. Neste sentido, o Instituto para os Assun-
tos Municipais destacou pessoal para ajudar.

Por outro lado, todos os indivíduos que 
tenham estado em diversas zonas na cida-
de de Hangzhou da Província de Zhejiang, e 
em determinadas zonas em Pequim, têm de 
fazer quarentena na RAEM. 
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Os produtos do 
supermercado 

online mais vendidos 
em 2021 foram artigos 
para uso familiar, 
vegetais, alimentos 
congelados e bebidas

Chan, gerente do “BluBasket”

Zhuhai já realizou duas rondas de testes em massa

Segundo uma associação que representa agências de emprego, apesar do aperto 
das restrições fronteiriças, a maioria dos TNR que moram em Zhuhai ainda 
continua a cruzar fronteiras diariamente para assegurar o trabalho em Macau. 
Nos últimos quatro dias, o centro de acolhimento temporário da Caritas deu abrigo 
a 47 pessoas e recebeu duas centenas de chamadas 

Centro de acolhimento usado por 47 TNR 
tou a directora do centro.

Ip Chi Leng referiu que, além da 
cama, cobertor de algodão e almo-
fada, é proporcionado um espaço 
para os utilizadores comerem re-
feições que comprem – algo que 
antes não era permitido.

Os utilizadores têm de apresen-
tar o Código de Saúde verde, bem 
como fazer scan do código de re-
cinto, mas não precisam de apre-
sentar o resultado negativo do 
teste de ácido nucleico. Até agora, 
o centro conseguiu atender às ne-
cessidades, assegurou.

Por seu turno, o presidente da 
“Macau Oversea Worker Employ-
ment Agency Association” disse 
que, apesar do aperto de restri-
ções, a maioria dos TNR ainda opta 
por continuar a cruzar fronteiras 
diariamente. “O número dos TNR 
que escolheram ir para hotéis é 
baixo, porque para isso precisam 
de gastar entre 200 e 300 renmin-
bis por noite, enquanto o teste de 
ácido nucleico custa 40 renmin-
bis em Zhuhai”, apontou, notando 
que também há empresas, prin-

O centro de acolhimento 
temporário da Caritas, 
localizado na Ilha Ver-
de, voltou a abrir ao 

público devido à redução, para 24 
horas, do prazo de validade do tes-
te de ácido nucleico para as passa-
gens fronteiriças. Até ontem, aco-
lheu 47 pessoas, quase todos tra-
balhadores não residentes (TNR) 
que têm morada em Zhuhai.

Segundo revelou ao Jornal TRI-
BUNA DE MACAU, a directora do 
centro, Ip Chi Leng, os utilizadores 
são principalmente trabalhado-
res de limpeza e seguranças, mas 
também há turistas e emprega-
dos de venda a retalho. No total, 
são 34 homens e 13 mulheres. 
“Alguns têm receio de ter passado 

por Nanping [vila em Zhuhai onde 
foram detectados os 13 casos da 
COVID-19] e outros temem que as 
fronteiras voltem a fechar como no 
ano passado, já que agora o prazo 
do teste é muito apertado. Têm 
medo de perder o emprego se fica-
rem retidos em Zhuhai”, notou.

Nos últimos dias, o centro tam-
bém recebeu duas centenas de 
pedidos de ajuda por telefone, 
feitos por pessoas que têm o Có-
digo de Saúde amarelo, que mo-
ravam em Nanping ou Tanzhou 
(Zhongshan) e estão em Macau 
ou por terem contactado com ca-
sos de contacto próximo. 

Porém, o centro não pode alber-
gar pessoas com código amarelo, 
sendo que estas podem hospedar-

-se no Hotel Broadway, que dispo-
nibiliza 300 quartos para este fim. 
“Hoje [ontem], diminuiu bastante 
o número de pedidos de ajuda do 
género”, indicou.

O centro, que funciona entre as 
18:00 e 08:00 do dia seguinte, tem 
neste momento 275 camas. Numa 
próxima fase, será alargado para 
acolher 500 pessoas. Apesar de 
dar abrigo aos TNR transfronteiri-
ços, o centro contactou as empre-
sas destes para explicar a natu-
reza provisória do centro e pedir 
que arranjem alojamento para os 
seus trabalhadores. “Alguns uti-
lizadores saíram do centro um a 
dois dias depois porque consegui-
ram ajuda dada pelas empresas 
de limpeza e de segurança”, apon-

cipalmente as de construção, que 
resolveram antecipar as férias do 
ano dos trabalhadores que tenham 
agora o Código de Saúde amarelo 
por viver em Nanping.

Segundo Ao Ieong Kuong Kao, 
em Nanping e Tanzhou vivem mais 
de 5.000 TNR, na maioria prove-
nientes dos sectores de construção 
e de decoração, mas também segu-
ranças e trabalhadores de limpeza. 

Vong Kuok Seng, subdirector da 
Associação Comercial de Macau, 
porém, apontou para uma tendên-
cia contrária, queixando-se da falta 
da mão-de-obra no sector indus-
trial e comercial, uma vez que “mui-
tos trabalhadores transfronteiriços 
preferem não vir a Macau trabalhar 
para assegurar a oportunidade de 
regressar à terra natal para passar o 
Ano Novo Chinês”, porque receiam 
o fecho total das fronteiras. 

Ao “Ou Mun Tin Toi”, o líder as-
sociativo frisou que o sector está 
a enfrentar um “duplo golpe”, pois 
além de ter de lidar com a carên-
cia de recursos humanos, perdeu 
negócios por causa dos novos ca-
sos em Zhuhai. Apesar disso, sa-
lientou ter confiança no Ano Novo 
Lunar e na estabilização rápida da 
pandemia.  R.C.
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Uma testemunha num caso de jogo ilícito e 
branqueamento de capitais foi condenada 
a nove meses de prisão, por se ter recusado 
a depor. A sentença ainda está a aguardar o 
trânsito em julgado nos termos legais

Pena de prisão por recusar depor 
num caso de jogo ilícito online
dias autuou um inquérito para investigar este caso e, du-
rante a investigação, a testemunha “recusou-se a prestar 
declarações e mesmo depois de a polícia e o Delegado do 
Procurador insistirem em dar-lhe conhecimento dos seus 
direitos e deveres, continuou a recusar depor”. 

Posteriormente, o MP ordenou a sua detenção em fla-
grante delito e encaminhou-a para os Juízos Criminais do 
Tribunal Judicial de Base para ser julgada em processo su-
mário.

Realizada a audiência de julgamento, o Juiz indicou que 
além da negação do facto criminoso, a arguida não manifes-
tou arrependimento, cuja infracção constitui ofensa à justiça.

A sentença ainda está a aguardar o trânsito em julga-
do nos termos legais. Nos termos do disposto no artigo 
324º, nº 2 do Código Penal, a testemunha que se recuse 
a depor sem justa causa é punida com pena de prisão de 
seis meses a três anos ou com pena de multa não inferior 
a 60 dias.

Conforme os autos, há indícios de que a arguida terá sido 
instigada à referida infracção, pelo que o MP requereu le-
galmente ao Tribunal Judicial de Base para que fosse ex-
traída a respectiva certidão dos autos, a fim de ser autuada 
como inquérito, efectivando a responsabilidade criminal 
do instigador nos termos de lei.

Todas as operadoras de 
jogo em Macau fecha-
ram ontem em alta na 
Bolsa de Valores de 

Hong Kong, confirmando os sinais 
deixados na sexta-feira em Wall 
Street, quando os investidores rea-
giram com optimismo ao anúncio 
dos conteúdos principais da pro-
posta de revisão do regime jurídico 
da exploração de jogos de fortuna 
ou azar em casino no território.

Na sessão de ontem em Hong 
Kong, sobressaíram as valoriza-
ções de dois dígitos das acções 
das três operadoras com capitais 
norte-americanos, com o maior 
aumento a ser protagonizado pela 
Sands China (+14,63%), seguin-
do-se a Wynn Macau (+11,91%) 
e a MGM China (+11,7%). A pro-
posta de lei parece assim ter dissi-
pado os receios dos investidores, 
focados numa hipotética exclusão 
desse trio do mercado de Macau, 
atendendo até à persistência de 
tensões políticas e comerciais en-
tre a China e os EUA. 

Por sua vez, as acções da Galaxy 

As acções das operadoras 
de jogo em Macau 
registaram ontem fortes 
subidas na Bolsa de Hong 
Kong, com destaque para 
os crescimentos de dois 
dígitos das empresas 
com capitais americanos. 
Os resultados da sessão 
reflectem o optimismo 
dos investidores depois da 
proposta de lei de revisão 
do jogo ter reduzido as 
incertezas em torno do 
sector. Já as receitas brutas 
dos casinos sofreram mais 
uma quebra semanal, 
agora de 8% 

Operadoras com capitais americanos
"disparam" na Bolsa de Hong Kong

Entertainment cresceram 7,02%, 
enquanto as da Melco Interna-
tional Development - accionista 
maioritária da Melco Resorts & 
Entertainment - e da SJM Holdin-
gs avançaram 5,08% e 4,83%, res-
pectivamente.

Na sexta-feira, todas as opera-
doras cotadas em Hong Kong já 
tinham registado aumentos, entre 
2,66% (Melco) e 7,13% (Sands 
China). Horas depois, quando já 
eram conhecidos pormenores da 
proposta de lei, a tendência foi 
ainda mais vincada na Bolsa de 
Nova Iorque, nomeadamente nos 
casos da Melco Resorts & Enter-
tainment (+16,6%), Las Vegas 
Sands (+14,15%) e Wynn Resorts 
(+8,6%). Já a MGM Resorts Inter-
national subiu apenas 0,5%.

Os dados dos últimos dias mar-
cam um flagrante contraste com a 
situação registada em 2021. No seu 
conjunto, as acções das seis empre-
sas do jogo sofreram uma desvalo-
rização de 41,64% entre 28 de De-
zembro de 2020 e 31 de Dezembro 

de 2021, segundo cálculos efectua-
dos pelo Jornal TRIBUNA DE MA-
CAU. Mais uma vez, esse declínio 
afectou sobretudo os grupos com 
capitais americanos - num ano, as 
acções da MGM China, Wynn Ma-
cau e Sands China caíram 64,5%, 
51,1% e 46,8%, respectivamente.

Em linha com o aumento da 
confiança dos investidores, vá-
rias consultoras consideraram 
que, de uma forma geral, a pro-
posta de revisão legislativa é 
positiva para o desenvolvimento 
do sector do jogo. “As alterações 
propostas deverão dar aos in-
vestidores algum alívio quanto à 
incerteza em torno do futuro de 
Macau. Não vemos nada excessi-
vamente negativo resultante das 
alterações propostas à lei”, subli-
nhou o analista Vitaly Umansky, 
da Sanford C. Bernstein, num re-
latório divulgado na sexta-feira.

Recorde-se que o Governo da 
RAEM decidiu propor um máximo 
de seis concessões, com um prazo 
de 10 anos passível de prorroga-

ção por mais três a título excep-
cional, proibindo ainda as subcon-
cessões. Além disso, quer elevar o 
capital social das operadoras de 
200 milhões para cinco mil mi-
lhões de patacas e aumentar de 
10% para 15% das acções detidas 
pelos administradores-delegados, 
entre outras medidas. Por ou-
tro lado, afastou um aumento do 
imposto do jogo e, em relação ao 
documento submetido a consulta 
pública, renunciou à nomeação 
de delegados junto das conces-
sionárias, uma possibilidade que 
era encarada por alguns analistas 
como foco de preocupação.

“Não podemos dizer que todos 
os riscos das licenças tenham de-
saparecido, mas a maioria das 
principais preocupações - impos-
to do jogo, dividendos e delegado 
do governo, entre outras - deve 
ter sido grandemente aliviada 
ou mesmo eliminada”, realçou o 
banco de investimento JP Mor-
gan Securities (Asia Pacific), num 
relatório elaborado por DS Kim, 

SÉRGIO TERRA
Sands China liderou subida das acções, ao crescer 14,63%

Amanda Cheng e Livy Lyu.
Os três analistas mostraram-se, 

inclusive” “surpreendidos” pelo 
facto da “posição do governo nal-
guns tópicos controversos se ter 
tornado muito menos penalizado-
ra”, ou até “acomodatícia”, em com-
paração com os planos iniciais.

RECEITAS DESCEM 8% 
NUMA SEMANA 
Paralelamente às discussões sobre 
a atribuição das novas licenças do 
jogo, os negócios dos casinos volta-
ram a recuar na semana passada. 
Segundo dados ontem revelados 
pela Sanford C. Bernstein, as recei-
tas brutas atingiram uma média 
diária de 244 milhões de patacas 
entre 10 e 16 de Janeiro, o que re-
presenta uma quebra de 8% em 
relação aos primeiros nove dias 
deste mês (266 milhões), que assi-
nalaram então outra descida sema-
nal, concretamente de 9%. 

No mesmo relatório, o analista 
Vitaly Umansky adianta ainda que 
os casinos encaixaram aproxima-
damente 4,1 mil milhões de pata-
cas nos primeiros 16 dias de Janei-
ro. Nesse período, a média diária 
cifrou-se em cerca de 256 milhões, 
situando-se próximo dos valores 
do mês anterior (257 milhões) e de 
Janeiro de 2021 (259 milhões). Já a 
comparação com a era pré-pandé-
mica (805 milhões em Janeiro de 
2019) mostra uma descida de 68%.

Até ao dia 16, o volume diário de 
apostas VIP terá diminuído entre 
40 e 50% em termos mensais, de-
vido ao encerramento de várias sa-
las desse segmento, onde a maioria 
das receitas deriva agora do “VIP 
directo”, segundo Umansky. Por 
sua vez, as receitas do mercado de 
massas cresceram “um dígito alto” 
face à média de Dezembro.

A nova estimativa da Sanford C. 
Bernstein aponta para uma desci-
da de cerca de 20% nas receitas 
finais de Janeiro, em relação ao 
mês anterior, devido às recentes 
restrições epidémicas e ao normal 
abrandamento das viagens antes 
do Ano Novo Chinês. 

Uma testemunha de apelido Ho num caso refe-
rente a jogo ilícito praticado na Internet e bran-
queamento de capitais foi condenada pela prá-
tica de um crime de falsidade de testemunho, 

perícia, interpretação ou tradução, punido com pena de 
prisão de nove meses. A sua execução foi suspensa por dois 
anos, sob a condição de entregar à RAEM uma contribuição 
no valor de cinco mil patacas, no prazo de três meses, após 
o trânsito em julgado da sentença.

Segundo o comunicado do Ministério Público (MP), há 
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CONTRATO DE 1,5 MIL MILHÕES
PARA HABITAÇÃO PÚBLICA 
O grupo estatal “China Civil Engineering 
Construction Corporation Ltd” (CCECC) 
recebeu uma carta do Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infraestruturas 
de Macau a informar que a empresa 
conquistou a empreitada de concepção e 
construção de 880 fracções de habitação 
pública nos Novos Aterros da Areia Preta, 
a troco de 1,48 mil milhões de patacas. 
O projecto situado no Lote A1 dos 
aterros, com uma área de quase 17.600 
metros quadrados, vai incluir edifícios de 
habitação social, estacionamento público e 
espaços comerciais e para serviços sociais. 
O CCECC, que se comprometeu a terminar o 
projecto em cerca de três anos e meio, disse 
que este será o primeiro grande projecto 
de construção civil em Macau a adoptar 
métodos de construção prefabricada, e que 
irá “melhorar a qualidade de vida e aliviar a 
escassez de terrenos”. 

ALUNA CHINESA VENCE PRÉMIO 
DA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES
Zhao Zilin, aluna da Universidade de 
Estudos Internacionais de Xangai 
(SISU), venceu a primeira edição dos 
Prémios Fundação Jorge Álvares (FJA), 
para trabalhos sobre as relações entre 
Portugal e a China. Fernanda Ilhéu, 
membro do Conselho de Administração 
da FJA, confirmou à Lusa que a estudante 
chinesa venceu na categoria “Estudos 
lusófonos na linguística e na cultura e a 
sua influência na Ásia”. A investigação de 
Zhao analisa a forma como estudantes 
chineses de português aprendem os 
sons utilizados na língua portuguesa. 
A estudante do mestrado em Línguas e 
Literaturas Europeias (vertente Português) 
da SISU vai receber um prémio de mil 
euros e o trabalho será submetido 
para publicação na Revista do Instituto 
Politécnico de Macau. Os Prémios FJA 
foram criados em 2021 para encorajar 
estudantes de mestrado e doutoramento 
de universidades em Portugal, Macau 
e China Continental a investigar os 
laços e a cooperação entre Portugal e a 
China. A fundação não recebeu qualquer 
candidatura às outras duas categorias 
dos prémios: análise das regras do 
investimento directo estrangeiro na China e 
nos países de língua portuguesa; e estudos 
comparativos sobre gestão empresarial na 
China e em Portugal. 

TRÊS DIRECTORES DA MELCO
ENTRE OS “HOTELEIROS DO ANO”
Três directores da Melco Resorts & 
Entertainment foram distinguidos como 
“hoteleiros do ano” no “Stelliers Greater 
China 2021”, liderando Macau na edição 
deste ano destes prémios lançados em 
2014. A lista de vencedores integra 
Donald Cheng, director de Operações de 
Infra-estruturas de TI do City of Dreams 
(Hoteleiro do Ano na categoria de 
Tecnologias da Informação), Joyce Wong, 
directora da Academia de Aprendizagem 
da Melco (Recursos Humanos) e Kenny 
Wong, director de Serviços  Domésticos 
do Studio City (Sustentabilidade). Macau 
também surge na lista de premiados 
através de Raymond Wong e Anselm Tang, 
respectivamente chefe de “concerge” e 
gestor de quartos do hotel Sheraton Grand. 
Os vencedores dos “Stelliers Greater China 
2021” foram seleccionados a partir de 
candidaturas que representam mais de 60 
marcas hoteleiras da China Continental, 
Hong Kong, Macau e Taiwan. 
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Macau "perdeu um filho ilustre"
com morte de Pedro Barreiros

CATARINA PEREIRA

Artista, escritor e promotor cultural 
macaense, o médico Pedro Barreiros, 
que fez carreira na Força Aérea 
Portuguesa, morreu aos 79 anos, 
depois de vários anos de doença. Ao 
Jornal TRIBUNA DE MACAU, os amigos 
Carlos Marreiros e Anabela Ritchie 
recordaram-no como um homem de 
valor cultural e artístico, lamentando a 
perda de um “filho ilustre” do território 
que sempre se dedicou às suas raízes

Pedro Barreiros, artista, escritor e promotor cultural 
macaense, que foi também médico e fez carreira na 
Força Aérea Portuguesa, morreu aos 79 anos, depois 
de uma luta que travava já há vários anos contra um 

cancro. Nascido em Macau em 1943, Pedro Barreiros é agora 
relembrado pelos amigos como uma pessoa de “valor cultural 
e profissional”, um homem “entusiasta” e “organizado” que con-
tribuiu para a construção das memórias de Macau. 

“Não deixo de estar extremamente triste e chocado, ainda que 
soubesse que o Pedro [Barreiros] estava em condições muito 
precárias de saúde”, lamentou o arquitecto Carlos Marreiros, em 
declarações ao Jornal TRIBUNA DE MACAU. “Macau está mais 
pobre porque perdeu um ilustre filho que tanto contribuiu para 
as memórias e para a sócio-cultura de Macau”, acrescentou. 

Sublinhando que Pedro Barreiros era “um homem determi-
nado” que “lutou com todas as suas forças”, Marreiros recordou 
o quão “bom macaense” era. “Depois de ter regressado a Por-
tugal, dedicou-se a duas figuras ímpares da cultura de Macau e 
portuguesa também: os grandes Venceslau de Morais e Camilo 
Pessanha”, apontou, acrescentando que realizou diversas expo-
sições sobre os dois poetas e que criou inclusive a Associação 
Wenceslau de Moraes.

“Macau perde um filho ilustre e alguém que continuadamente 
se dedicou à valorização e divulgação da sócio-cultura” do terri-
tório, reiterou o arquitecto. 

Carlos Marreiros recorda Pedro Barreiros como um homem 
com “alguma reserva, até alguém tocar no seu ego macio, no seu 
íntimo, quando se abre em grandes gargalhadas”. Era uma pes-
soa “eloquente, muito organizada”. “Era meticuloso e catalogava 
tudo o que organizava. Nesse aspecto, apelo ao Arquivo Histó-
rico de Macau, através do Instituto Cultural, para de qualquer 
forma adquirir ou negociar este espólio manuscrito de autores 
como Venceslau de Morais e Camilo Pessanha, que ele tem em 
casa, e outros manuscritos interessantes”, apelou. 

Conheceram-se nos finais dos anos 80 e tiveram “muitas peri-
pécias”, mas Marreiros recorda as conversas com o amigo. “Fun-
damentalmente, aquilo de que me lembro é do prazer que era 
conversar com ele, era extremamente entusiasta, em tudo o que 

fazia, e falava muito, mas com fundamento, até porque dedicava 
muito tempo da sua vida a estudar”, contou. 

Pedro Barreiros e a esposa, Graça Pacheco Jorge, vinham a 
Macau todos os anos, sempre em Março, mas de há uns anos 
para cá “começaram a falhar” por causa do seu estado de saúde 
e mais recentemente devido à pandemia. Ainda assim, o arqui-
tecto mantinha contacto com ambos. 

Também Anabela Ritchie disse não ter “palavras para des-
crever” a perda de Pedro Barreiros. “Éramos amigos muito 
próximos, víamo-nos com muita frequência e acompanhei toda 
a doença dele. Além do valor cultural e profissional do Pedro 
[Barreiros], não há palavras para descrever o que significa per-
der um amigo irmão, um amigo do coração”, sublinhou em de-
clarações a este jornal. 

Contando que se encontravam sempre que ia a Portugal ou 
que ele vinha a Macau, Anabela Ritchie realçou que tiveram 
“tempos maravilhosos”. “Conhecemo-nos há 40 anos, através 
das actividades culturais. Eu sabia da existência dele, apesar 
de ele ser mais velho, e depois quanto estive a presidir o Insti-
tuto Português do Oriente, começamos uma colaboração com 
ele porque sabia do trabalho que fazia sobre Camilo Pessanha e 
Venceslau de Morais”, recordou.

Anabela Ritchie destacou o trabalho “considerável” que tinha 
então, na área cultural e artística, e “sempre dedicado às raízes 
de Macau”. “Ele amava Macau. Saiu muito cedo de cá, aos sete 
ou oito anos, mas a família dele em Lisboa cultivava as raízes 
macaenses com todo o carinho”, prosseguiu. Em especial, Ana-
bela Ritchie recorda o facto de Pedro Barreiros lhe ter avivado a 
memória, a ela e ao marido, em relação a pratos macaenses dos 
quais já não se recordavam. “Eram comidas muito antigas que só 
tínhamos comido em casa dos meus pais e o Pedro trouxe para 
nossa casa outra vez memórias da nossa infância”, acrescentou. 

“O Pedro [Barreiros] é, do ponto de vista cultural e artístico, 
uma perda inestimável. Costuma dizer-se que quando morre 
alguém é uma biblioteca que se perde e eu sinto muito isso em 
relação ao Pedro [Barreiros]. É uma grande biblioteca que Ma-
cau perdeu. E amou Macau até ao fim dos dias. É um sentimento 
de perda inestimável”, concluiu. 

CORONEL MESQUITA COM
TRÊS FAIXAS DE RODAGEM
A Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego vai transformar, de forma faseada, 
algumas partes da Avenida do Coronel 
Mesquita, para passar a ter três faixas de 
rodagem ao invés de duas.  Na primeira 
fase da medida, que será implementada no 
final deste mês, a parte da avenida entre a 
Rua da Madre Terezina e a Rua da Piedade 
será alvo de transformação. Devido a esta 
alteração, serão cancelados os lugares de 
estacionamento ali existentes. Já perto da 
Travessa do Pastor, a zona de carga, descarga 
e para a tomada e largada de passageiros só 
funcionará entre as 19h00 e 07h30 e entre 
as 08h00 e 16h30. Mantêm-se abertos os 
lugares de estacionamento nocturnos. 

CASAMENTO FALSO PARA
PAGAR DÍVIDA DE JOGO
Foram detidas três pessoas envolvidas num 
casamento falso – um casal de namorados 
de Macau e uma mulher do Continente. 
A polícia está à procura do marido dessa 
mulher. Segundo o CPSP, o casal do 
Continente divorciou-se em 2006 e, uma 
semana depois, os dois casaram-se com 
os referidos suspeitos locais. O homem do 
Continente acabou por cancelar o pedido de 
residência da RAEM, enquanto a sua mulher 
original obteve o BIR em 2011, acabando por 
reestabelecer o matrimónio em 2013. O casal 
de namorados continua a morar junto. Os 
residentes detidos alegaram ter recebido 60 
mil renminbis para pagar uma dívida de jogo.

MASSAGISTA ILEGAL
DETIDA POR USURA
Uma massagista, oriunda do Interior da 
China, que se encontra em excesso de 
permanência, emprestou 200 mil dólares de 
Hong Kong a um jogador de casino, mas após 
este ter perdido o dinheiro no jogo reteve o 
documento de identidade do homem para 
o ameaçar. A mulher de 29 anos foi detida 
por suspeitas de agiotagem, quando a polícia 
estava a realizar uma acção. Segundo o CPSP, 
quando foi interceptada, a suspeita escondeu 
o documento de identidade do jogador 
dentro do sutiã. 

FUNCIONÁRIO DE CASINO 
BURLOU PARA PAGAR DÍVIDA 
A Polícia Judiciária deteve um funcionário 
de relações públicas de um casino por ter 
burlado um amigo e ex-colega de trabalho 
em mais de 210 mil dólares de Hong Kong, 
através da alegada “ajuda” numa troca para 
renminbis com câmbios preferenciais. A PJ 
recebeu alertas das duas vítimas na semana 
passada, segundo as quais o suspeito alegou 
o congelamento da sua conta bancária do 
Interior da China para justificar o atraso 
na entrega do dinheiro. O suspeito de 33 
anos acabou por se entregar às autoridades, 
explicando que tem dívidas no jogo e que já 
tinha usado todas as verbas desviadas. 

ELSIE AO IEONG U NA
COMISSÃO DE TALENTOS
O Chefe do Executivo delegou na Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie 
Ao Ieong U, as competências executivas no 
âmbito dos assuntos relativos ao secretariado 
da Comissão de Desenvolvimento de 
Talentos. Segundo um despacho publicado 
ontem em Boletim Oficial, entre as 
competências estão os procedimentos 
relativos à realização de obras ou aquisição 
de bens e serviços, entre outros.

O s Serviços de Saúde (SSM) 
afastaram a integração dos 
conselheiros psicológicos, 
que actuam nas as instituições 

de serviços sociais e que são contratados 
pelas escolas, no regime de qualificação 
e inscrição para o exercício de actividade 
dos profissionais de saúde, que regula 15 
tipos de profissionais desta área. 

O argumento é que “o conteúdo prin-
cipal do trabalho dos conselheiros psi-
cológicos é a prestação de serviços de 
‘aconselhamento’”, tendo como princi-
pais destinatários “os cidadãos em geral 
e não os indivíduos que sofrem de doen-
ças psiquiátricas”, pode ler-se numa res-
posta a Ella Lei, que pedia a promoção 
do desenvolvimento profissional dos 
conselheiros psicológicos e de outros 10 
tipos de profissionais. 

Na interpelação escrita, a deputada re-
fere que na fase de produção legislativa 
do regime em questão, “as autoridades 
afirmaram que iam regulamentar, atra-
vés de um regime de não inscrição, o 

pessoal de apoio psicológico, no entanto, 
esse pessoal foi, por fim, excluído [...] por 
não envolver actos médicos”. 

Neste sentido, os SSM referem que 
o âmbito do seu serviço se foca “basi-
camente no planeamento da carreira 
desenvolvimento pessoal, educação, 
prevenção e aconselhamento, existindo 
uma lacuna na uniformização dos crité-
rios ao nível das habilitações académicas 
do respectivo pessoal”. 

Actualmente há cerca de 300 agentes 
de aconselhamento psicológico, de acor-
do com dados recentemente revelados 
pelos Serviços de Educação ao deputado 
Ho Ion Sang. Segundo este organismo, 
neste âmbito estão a ser acompanhados 
87 casos de estudantes que apresentam 
condutas de alto risco.

“Após a entrada em vigor da lei acima 
mencionada, os conselheiros psicológicos 
existentes podem continuar a prestar ser-
viços, mas devem prestar atenção ao âm-
bito da sua actividade, uma vez que este 
não pode envolver acto médico, como 

avaliação, diagnóstico clínico e tratamen-
to médico”, avisam os Serviços de Saúde. 

Quanto aos profissionais como au-
diólogo, musicoterapeuta, terapeuta de 
podologia, fisioterapeuta desportivo, fi-
sioterapeuta ortopédico, optometrista, 
fisioterapeuta respiratório, perfusionis-
ta cardiovascular, arte-terapeuta e tera-
peuta dramático, “serão regulamentados 
através da sua integração gradual no sis-
tema de registo”. Contudo, uma vez que 
o número de pessoas que exercem estas 
profissões é “relativamente reduzido” 
e o seu “risco médico é baixo”, “não há 
necessidade urgente de integrá-los no 
sistema de registo”. 

Os Serviços de Saúde afastam a regulamentação dos conselheiros 
psicológicos - que trabalham em serviços sociais e escolas - por 
considerarem que os seus principais destinatários são “cidadãos 
em geral e não os indivíduos que sofrem de doenças psiquiátricas”

Afastada regulamentação 
de conselheiros psicológicos

CATARINA PEREIRA
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ANGOLA E MOÇAMBIQUE 
RENOVAM APOIO AO 
SECRETARIADO DO FÓRUM

O secretário-geral do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau, 
Ji Xianzheng, visitou o Cônsul-
Geral da República de Angola na 
RAEM, Eduardo Velasco Galiano, 
e o Cônsul-Geral da República de 
Moçambique na RAEM, Rafael 
Custódio Marques, tendo-lhes 
agradecido pelo “reiterado apoio 
prestado aos trabalhos” do Fórum. 
Disse ainda que “o empenho 
efectivo de todas as partes 
envolvidas é indispensável para a 
obtenção de resultados concretos”, 
e que, nesse sentido, prosseguirá 
a auscultação junto de todos os 
intervenientes, no intuito de, 
“com esforços conjugados, melhor 
desempenhar o papel do Fórum e 
promover ainda mais a cooperação 
e o intercâmbio entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa 
em todas as áreas”. Por seu turno, 
tanto Eduardo Velasco Galiano 
como Rafael Custódio Marques 
agradeceram ao Secretariado 
Permanente pelo desempenho do 
papel de Macau como Plataforma, 
assim como pelos seus esforços 
feitos no impulsionamento da 
cooperação e intercâmbio, entre 
os seus países e a China em áreas 
como economia e comércio, 
cultura, saúde e recursos humanos. 
Ambos se mostraram disponíveis 
para continuar a apoiar os eventos 
organizados pelo Fórum. 
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O candidato do PS pelo círculo 
Fora da Europa disse ao Jor-
nal TRIBUNA DE MACAU que 
a principal preocupação que 

lhe tem chegado do território é a de que 
“sejam respeitadas todas as determina-
ções da Lei Básica, assim se assegurando 
a tranquilidade e bem-estar da comuni-
dade portuguesa” cá residente. O tam-
bém ministro dos Negócios Estrangeiros 
defendeu que as relações entre Macau 
e Portugal “devem ser consolidadas, de 
modo a explorar todo o seu enorme po-
tencial” e apontou que “há lugar e espaço” 
para o desenvolvimento destas relações. 
Por outro lado, apontou que as empresas 
portuguesas têm de ser “mais sensibiliza-
das” para as oportunidades abertas pelo 
projecto de desenvolvimento da Grande 
Baía. Augusto Santos Silva comprometeu-
-se ainda a concluir a aplicação do novo 
modelo de gestão consular, a modernizar 
o ensino português e a clarificar as ques-
tões que hoje se colocam na relação dos 
cidadãos com a segurança social e o fisco 
em Portugal

-Quais as principais linhas programá-
ticas desta candidatura para o Círculo 
Fora da Europa?
-Continuar o trabalho feito entre 2015 e 
2021 e, em particular: concluir a aplicação 
do novo modelo de gestão consular, sim-
plificando o acesso dos cidadãos aos ser-
viços consulares; reforçar o apoio ao asso-
ciativismo da diáspora e os incentivos ao 
investimento oriundo da diáspora, coope-
rando também com as câmaras de comér-
cio e outras associações de representação 
dos interesses económicos portugueses; 
intensificar a colaboração com os luso-
-eleitos nos Estados Unidos, Canadá e Bra-
sil, entre outros países; modernizar o ensi-
no português, ao nível básico e secundário, 
tirando todo o partido dos meios digitais 
e incrementando a oferta de educação a 
distância; e prosseguir a expansão da pre-
sença dos estudos portugueses ao nível 
superior, com mais cursos de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, mais cátedras e 
mais centros de língua portuguesa; refor-
çar o apoio às comunidades residentes em 
países que passam por circunstâncias di-
fíceis, em termos de segurança, economia 
ou conflitualidade social, como a Venezue-
la e a África do Sul; e clarificar as questões 
que hoje se colocam na relação dos cida-
dãos com a segurança social e o fisco em 
Portugal, terminando designadamente 
com qualquer discriminação existente no 
que diz respeito à tributação de vendas de 
património imobiliário.

-Por que razão se candidata pelo Cír-
culo Fora da Europa?
-Pela mesma razão que me candidatei 

O candidato do PPD/PSD pelo 
Círculo Fora da Europa disse ao 
Jornal TRIBUNA DE MACAU que 
a comunidade portuguesa no 

território se sente “órfã”, apontando que há 
“uma quase total ausência” de diplomacia por 
parte do governo português. António Maló de 
Abreu propõe-se, entre outros pontos, a me-
lhorar os serviços consulares na diáspora, a 
dar “o devido valor” ao Conselho das Comu-
nidades Portuguesas e a promover uma “me-
lhor qualidade” do ensino de Português 

-Quais as principais linhas programá-
ticas desta candidatura para o Círculo 
Fora da Europa?
-As linhas orientadoras da nossa campanha 
assentam em 12 propostas muito simples 
e muito claras. Desde logo e em resposta a 
uma legítima e antiga aspiração da diáspora, 
propomo-nos criar uma estrutura intermi-
nisterial de coordenação da política migrató-
ria, em todas as suas vertentes, com o objec-
tivo de evoluir, a curto prazo, para um novo 
Ministério das Migrações e da Lusofonia; 
desenvolver um amplo programa de apoio 
e de valorização do movimento associativo 
português no estrangeiro, desburocratiza-
do e simplificado; lançar um programa de 
incentivo e de apoio a empreendedores da 
diáspora que invistam em novos projectos 
empresariais em Portugal, proporcionando 
um ambiente o mais favorável possível. No 
sentido de encorajar a uma cada vez maior 
intervenção na política nacional, propomos 
alterar a legislação eleitoral para garan-
tir formas de participação mais simples e 
acessíveis, com a eventual introdução do 
voto electrónico. Por outro lado, torna-se 
imperativo dar resposta ao caos em que se 
encontram os serviços consulares pelo que 
haverá que adaptar a rede consular à nova 
distribuição geográfica dos portugueses no 
estrangeiro, através da criação de novos pos-
tos de proximidade e aumentando o número 
e a frequência das permanências consulares, 
onde se justifiquem. 

Propomo-nos igualmente envolver as co-
munidades no esforço de divulgação dos 
nossos valores culturais, através da sua in-
clusão num programa de acção cultural ex-
terna a desenvolver. É fundamental voltar a 
dar o devido valor ao Conselho das Comu-
nidades Portuguesas, realizando as eleições 
nos prazos previstos e simplificando a par-
ticipação no processo eleitoral. É imperativo 
promover uma política de maior qualidade e 
exigência no ensino de português no estran-
geiro, assim como apoiar as diversas moda-
lidades de ensino nos países fora da Europa, 
como na Escola Portuguesa de Macau. Pro-
pomos, também, a criação de um programa 
de apoio aos órgãos de comunicação social 
da diáspora, simples e transparente. No que 
se refere à TAP, enquanto companhia de ban-
deira, defendemos que deverá cuidar das li-
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Relações entre Macau e Portugal
"devem ser consolidadas"

"O nosso Governo não olha 
pela comunidade portuguesa"
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O JTM nas eleições 
legislativas em Portugal

Ciente da importância das eleições legislativas, agendadas para 30 de 
Janeiro, o Jornal TRIBUNA DE MACAU contactou todas as candidaturas 
do Círculo de Fora da Europa e remeteu as mesmas perguntas aos 
respectivos cabeças de lista, por forma a que a comunidade portuguesa 
residente na RAEM e os nossos leitores espalhados pelo mundo possam 
ter um conhecimento mais aprofundado sobre as ideias defendidas 

pelos diferentes partidos nomeadamente sobre questões relevantes na 
Ásia. Em nome da neutralidade e imparcialidade, reservámos o mesmo 
espaço para todos, pelo que a responsabilidade do seu preenchimento 
cabe aos candidatos. A ordem de publicação das respostas segue 
geralmente os resultados das eleições legislativas de 2019. Os títulos e 
as entradas dos textos são da responsabilidade do JTM.

em 2019: nada melhor para exprimir a 
centralidade das comunidades na políti-
ca pública portuguesa do que o ministro 
dos Negócios Estrangeiros se submeter, 
ele próprio, ao veredito e às escolhas dos 
cidadãos portugueses residentes no es-
trangeiro.

-Quais as principais preocupações que 
tem recebido por parte dos emigran-
tes portugueses na Ásia, e em particu-
lar em Macau?
-Do conjunto da Ásia recebo testemunhos 
de profunda ligação a Portugal e à nossa 
língua e cultura e a disponibilidade per-
manente para contribuir para o reforço 
dos laços com países como Timor-Leste, 
Japão, Coreia do Sul, China, Indonésia e 
tantos outros.

No que toca a Macau, a preocupação 
principal que me tem sido expressa é que 
sejam respeitadas todas as determina-
ções da Lei Básica, assim se assegurando 
a tranquilidade e bem-estar da comuni-
dade portuguesa aí residente, as boas re-
lações com as autoridades e a sociedade 
local, e a preservação da língua, do patri-
mónio e da cultura portuguesa.

Também me tem sido assinalada a ne-
cessidade de apoiar mais as associações 
portuguesas em Macau e o trabalho notá-
vel que realizam, na cultura, no ensino, na 
conservação do património, no apoio so-
cial, na representação de interesses e na 
participação cívica. Macau tem um enor-
me potencial: em si mesmo, e para a re-
lação de Portugal com a China, bem como 

para a relação da China com o conjunto 
dos países de língua portuguesa. Final-
mente, as empresas portuguesas têm de 
ser mais sensibilizadas para as oportuni-
dades abertas pelo projecto de desenvol-
vimento da Grande Baía.

-Como vê o papel do Conselho das Co-
munidades Portuguesas fora da Euro-
pa, e em particular na Ásia?
-É um papel insubstituível, como órgão de 
representação das comunidades, plata-
forma para o diálogo e a cooperação entre 
os portugueses espalhados pelo mundo e 
parceiro da Assembleia da República e do 
Governo. Assim, é fundamental colaborar 
permanentemente com o Conselho, acari-
nhar o seu trabalho, ouvi-lo atentamente.

-Como olha para as relações entre Por-
tugal e Macau tendo em conta o actual 
contexto político?
-Como relações que devem ser conso-
lidadas, de modo a explorar todo o seu 
enorme potencial. As reuniões bilaterais 
periódicas, entre os executivos de Portu-
gal e da Região Administrativa Especial, 
constituem uma plataforma de coopera-
ção indispensável. Em todos os domínios, 
da educação à cultura, da economia ao 
direito, da vida institucional à política in-
ternacional, há lugar e espaço para o de-
senvolvimento dessas relações.

-Quais as suas expectativas em termos 
de resultado das eleições?
-Creio, naturalmente, numa vitória do PS 

gações directas aos países e cidades onde se 
encontrem as principais comunidades por-
tuguesas e aos Países de Língua Oficial Por-
tuguesa, não os deixando fora das suas rotas 
principais e regulares. 

-Por que razão se candidata pelo Círculo 
Fora da Europa?
-Como saberá fui o coordenador do grupo 
parlamentar do PSD para a área dos negó-
cios estrangeiros e das comunidades portu-
guesas, o que me deu um ainda maior co-
nhecimento sobre as questões relacionadas 
com a nossa Diáspora. Nascido e criado em 
Angola, onde ainda tenho muita família e 
amigos, as comunidades são algo de muito 
próximo de mim, pelo que foi com muito 
agrado, mas também humildade, que acei-
tei o convite para encabeçar a lista do PSD 
ao Círculo Eleitoral de Fora da Europa.

-Quais as principais preocupações que tem 
recebido por parte dos emigrantes portu-
gueses na Ásia, e em particular em Macau?
-Encontram-se numa situação muito com-
plicada e mais uma vez muito pouco apoia-
dos pelo Governo que pouco se tem esforça-
do por acudir a alguns casos de verdadeiro 
desespero. O que sinto são as comunidades 
cada vez mais abandonadas pelo Estado, 
menos servidas. Não se pode ir pelo mun-
do apregoando que somos 15 milhões de 
portugueses e depois deixar 5 milhões mal 
servidos em tudo o que significa o exercício 
dessa cidadania. Temos a obrigação de cor-
rigir esta situação e a única forma que vejo é 
confiando o voto ao PSD e levá-lo de volta ao 

Governo. Não será com “mais do mesmo” [...] 
que se verificarão as mudanças necessárias.  

-Como vê o papel do Conselho das Comu-
nidades Portuguesas fora da Europa, e em 
particular na Ásia?
-Como afirmei é fundamental voltar a dar o 
devido valor ao Conselho das Comunidades 
Portuguesas. O Conselho é [...] de extrema 
importância enquanto representante e 
transmissor das preocupações e dos legíti-
mos anseios dos portugueses residentes no 
estrangeiro, mas não só. Cabe-lhe também 
produzir informações e emitir pareceres 
sobre todas as matérias que respeitem às 
comunidades portuguesas e ao desenvolvi-
mento da presença portuguesa no mundo, 
assim como formular propostas e recomen-
dações sobre os objectivos e a aplicação dos 
princípios da política, o que não é pouca 
coisa. Dada a distância e o distanciamento 
em que vivem as comunidades de fora da 
Europa, muito em especial na Ásia, consti-
tui uma plataforma única não só de sensibi-
lização para os problemas que as afectam, 
mas também para troca de informações e 
de experiências com as restantes comuni-
dades espalhadas pelo mundo.   

-Como olha para as relações entre Por-
tugal e Macau tendo em conta o atual 
contexto político?
-Confesso que me preocupam de sobrema-
neira. Infelizmente ao que assistimos hoje 
em dia é a uma quase total ausência de uma 
diplomacia por parte do Governo relativa-
mente a Macau e à comunidade portuguesa. 

no conjunto do país e também no con-
junto dos círculos da emigração, como 
já aconteceu em 2019, mas com reforço 
da votação. É muito importante que os 
portugueses residentes no estrangeiro 
sejam bem representados no Parlamento 
e as suas escolhas sejam reconhecidas e 
respeitadas. Pessoalmente, faço uma boa 
avaliação do trabalho dos quatro deputa-
dos, de ambos os partidos (PS e PSD), que 
representaram os círculos da emigração. 
Surpreendentemente, o PSD afastou agora 
os seus deputados das listas de candida-
tos. Já o PS recandidata os seus deputados. 
Creio que a atitude do PS respeita mais as 
comunidades. E creio que as comunidades 
vão premiá-lo, também por isso.

Como me dizia alguém, a comunidade por-
tuguesa de Macau sente-se órfã. É lamentá-
vel dizê-lo, mas o nosso Governo não olha 
pela comunidade portuguesa. Nem sequer a 
Casa de Portugal é apoiada! Por outro lado, 
existem uma série de instituições como a 
Fundação Oriente, a Fundação Jorge Álvares, 
e outras ligadas a universidades portugue-
sas como a de Aveiro ou a de Coimbra que 
poderiam e deveriam atrair mais jovens por-
tugueses para Macau, o que não acontece.

Por outro lado, torna-se por demais evi-
dente a gradual perda de influência de Por-
tugal a todos os níveis, contrariando muito 
do acordado na Declaração Conjunta, ape-
sar do muito propalado “momento parti-
cularmente auspicioso” nas relações entre 
Portugal e a China, na boca do nosso ainda 
Ministro dos Negócios Estrangeiros e meu 
adversário directo nestas eleições, Augusto 
Santos Silva. Há que procurar aproveitar 
ao máximo o estatuto de “parceiro estra-
tégico” e o forte investimento chinês em 
Portugal para desenvolver novas áreas de 
cooperação assim como desempenhar um 
papel mais activo no âmbito do Fórum para 
a Cooperação Económica e Comercial com 
os Países de Língua Portuguesa de Macau. 

-Quais as suas expectativas em termos 
de resultado das eleições?
-Em Janeiro o resultado das eleições vai 
ter de espelhar o descontentamento das 
comunidades relativamente aos enormes 
problemas com que se têm deparado no 
acesso aos mais básicos serviços consula-
res, com consulados cada vez mais conges-
tionados e sem perspectivas de solução à 
vista. Vai ter de perguntar porque é que não 
há igualdade de tratamento com os demais 
nacionais portugueses quando um residen-
te em países com uma débil protecção so-
cial, em situação de carência ou de extrema 
necessidade, não recebe apoio do Estado 
português. Vai ter de censurar a falta de 
transparência na atribuição de apoios ao 
movimento associativo e aos órgãos de co-
municação social da diáspora. Vai ter de se 
questionar sobre porque é que não se rea-
lizaram as eleições para o Conselho das Co-
munidades Portuguesas nos prazos previs-
tos na Lei. E vai ter de “descobrir” por onde 
andou o deputado eleito pelo PS a visitar as 
comunidades de fora da Europa. 

A ser assim, é óbvio que em Janeiro só ha-
verá uma alternativa, votar no PSD, que não 
só esteve sempre ao lado das comunidades, 
através do deputado José Cesário, como 
procurou na Assembleia da República que 
o Governo actuasse no sentido de resolver 
ou corrigir todas estas e muitas outras si-
tuações. As expectativas não podiam ser 
outras senão as de as vencer. E vencer com 
um pleno de eleitos pelo Círculo de Fora da 
Europa e, porque não, também pelo Círculo 
da Europa! Estou bastante optimista!

Augusto Santos Silva António Maló de Abreu
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Acção Ordinária nº CV2-21-0031-CAO       2º Juízo Cível
Autores: 
1. CHAN OI KUAN (陳愛群), casada, de nacionalidade chinesa, residente na Rua de 
Tomé Pires, n.” 13, 16.° andar C, Macau; 
2. 高克錦 (KOU HAK KAM), casado, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua 
de Tomé Pires, n.° 13,.12.° andar B, Macau; 
3. 高雪梅 (KOU SUT MUI), viúva, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua do 
Rebanho n.° 12, Edifício Fai Kuan, r/c C, Macau; 
4. 高雪儀 (KOU SUT I), casada, de nacionalidade chinesa, residente na Rua de Brás 
da Rosa, n.t’s 20-28, Edifício Cheong Meng, Bloco 3, 8.° andar D, Macau; 
5. 高小玉 (KOU SIU IOK), casada, de nacionalidade chinesa, residente na Avenida 
de Horta e Costa, n.° 40-D, 5.° andar B, Macau; 
6. 高依莉 (KOU I LEI), casada, de nacionalidade portuguesa, residente na Chinês; e 
7. 高嘉儀 (KOU KA I), solteira, maior, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua 
de Tomé Pires, n.º 13, 16.° andar C, Macau. 
Réus: 
1. MAC CHEONG HU, com última residência conhecida na freguesia de Santo 
António, no Beco da Prata, n.° 9, Macau; 
2. HERDEIROS DESCONHECIDOS DE MAC CHEONG HU; e 
3. INTERESSADOS INCERTOS. 

Correm éditos de trinta (30) dias, a contar da segunda e última publicação do anúncio, 
citando os réus, para no prazo de trinta (30) dias, decorrido que seja o dos éditos, 
contestarem, querndo, o pedido formulado pela Autora nos autos acima identificados, 
que resumidamente consiste em que: 

Deve a presente acção ser julgada procedente, por provada, e consequentemente 
serem os autores declarados, para todos os efeitos, nomeadamente de registo, como 
os únicos proprietários do prédio urbano sito em Macau, no Beco da Prata, n.° 9, sito 
na freguesia de Santo António, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.° 5615, a fls. 83v do livro B23 e inscrito na matriz sob o n.° 31168, por o haverem 
adquirido por usucapião, havendo sucedido na posse de KOU TAK CHAI enquanto 
seus legítimos sucessores, devendo ademais ser os Réus condenados a reconhecerem 
os AA. Como sendo os únicos legítimos proprietários desse prédio. 
Conforme tudo melhor consta ao duplicado da petição inicial que neste 2.° Juízo 

Cível se encontra à. sua disposição e que poderá ser levantada nesta secretaria nas horas 
normais de expediente, de que a falta da contestação, não implica o reconhecimento
dos factos articulados pela Autora e ainda que é obrigatória a constituição de advogado 
(nos termos do art.° 74.° do C.P.C.M.). 

Macau, em 04 de Janeiro de 2022. 
  

O Juiz, 
Chan Kam Tim 

O Escrivão Judicial Adjunto, 
Wong Man Iok 
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A Juiz,
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O Juiz,
Carlos Armando C. R. de Carvalho

O Escrivão Judicial Adjunto,
Choi Hong Ieong

provocou a ira dos apoiantes de Trump ao 
dizer que o ex-presidente havia perdido. 
"Acho que o senador Rounds estava a dizer 
a verdade sobre o que aconteceu na eleição 
de 2020 e eu concordo com ele“, disse Mc-
Connell à CNN. 

McConnell tem tentado discretamente 
afastar o Partido Republicano da fixação 
em voltar a contestar a eleição de 2020, que 
Biden venceu por milhões de votos. Deze-
nas de tentativas judiciais de anular parte 
da votação falharam e não apareceu nenhu-
ma evidência credível de fraude eleitoral 
significativa.

Com as eleições de meio de mandato de 
2022 em vista, McConnell quer focar o seu 
foco no histórico de Biden após um manda-
to difícil, com a persistência da covid-19, a 
inflação em alta e as prateleiras dos super-

mercados às vezes vazias por dificuldades 
na cadeia de abastecimento.

Porém, o domínio de Trump sobre uma 
parte considerável da base do Partido Re-
publicano – e a sua exigência de que a elei-
ção de 2020 seja refeita - torna isso difícil. 
"Temos que lidar com 2020“, afirmou Win-
terbauer, de 49 anos, à AFP. "Vão ter o mes-
mo problema. Porque como ele (Trump) 
diz, quando você rouba um banco, eles apa-
nham. Você não fica com o dinheiro e não 
vai sair impune.»

Os oradores foram apresentados ao 
público como pessoas "endossadas por 
Trump“ e todos lançaram dúvidas sobre 
os resultados de 2020. “Aquela eleição foi 
podre até o âmago“, bradou o congressista 
Paul Gosar à multidão.

Quando Trump subiu ao palco, estabele-

Mantém-se crença em fraude eleitoral 
apesar do sentido dos conservadores

J onathan Riches participou de 40 
comícios do ex-presidente Donald 
Trump e acredita fervorosamente 
que o seu ídolo teve votos roubados 

na última eleição presidencial dos Estados 
Unidos.

Presente entre milhares de outros que 
passaram horas num campo empoeirado 
do Arizona no fim de semana para assistir 
Trump falar, essa crença é um alicerce, por 
mais que a liderança do Partido Republica-
no queira dissuadi-los.

"Amamos o nosso presidente. Eu chamo-
-o de presidente Trump porque ainda o 
considero o meu presidente“, disse Riches, 
de 44 anos, à AFP. Ele foi um dos milhares 
que viajaram para Florence, a 100 km de 
Phoenix, para o comício de sábado. Alguns 
chegaram dias antes e viajaram longas dis-
tâncias - Riches é da Flórida - para se reunir 
em clima festivo com amigos de todo o país.

"É inacreditável“, declarou Jennifer Win-
terbauer, que saiu do Texas. "Tenho maio-
res amigos aqui do que em casa. Toda a gen-
te é como uma família.“

No encontro, ouviram-se os grandes su-
cessos do trumpismo: os oradores ataca-
ram o presidente Joe Biden por considerá-
-lo um "perturbado“, a imprensa, as ale-
gadas "fronteiras abertas“ e as máscaras 
e vacinas de combate à covid-19. O tema 
dominante, porém, foram as teorias ampla-
mente contestadas sobre fraude eleitoral e 
a suposta ilegitimidade das eleições presi-
denciais de 2020.

"DUROS“ VS. "FRACOS“ 
A liderança republicana, contudo, gostaria 
que as coisas fossem diferentes. O líder da 
minoria no Senado, Mitch McConnell, saiu 
esta semana em defesa do seu colega, o 
senador republicano Mike Rounds, que 

ce-director da Comissão Municipal de Saúde de Pequim, 
referiu que um hospital local admitiu nove infecções por 
ómicron, com seis ainda em tratamento. Até agora, pelo 
menos cinco províncias e municípios relataram infec-
ções locais por ómicron, enquanto 14 áreas provinciais 
encontraram a variante entre os viajantes que chegam 
do exterior. Muitos governos locais já aconselharam os 
moradores a não deixar a cidade desnecessariamente 
durante os feriados, enquanto foram suspensos dezenas 
de voos internacionais e domésticos.

| PORTUGAL
Um total de 113.801 pessoas inscreveram-se até 
às 12h00 de ontem para votar antecipadamente 
em mobilidade, em 23 de Janeiro, nas eleições 
legislativas, segundo dados do Ministério da 
Administração Interna enviados à Lusa. As 
inscrições continuam até quinta-feira através do site: 
www.votoantecipado.mai.gov.pt.

| CHINA-I
A China Continental registou no domingo 163 
novos casos de COVID-19 transmitidos localmente, 
informou ontem a Comissão Nacional de Saúde 
revelando que dos novos casos locais, 80 foram 
detectados em Tianjin, 68 em Henan, nove em 
Guangdong, cinco em Shaanxi e um em Guangxi, 
disse a comissão. Também foram detectados 60 
novos casos “importados” em 11 regiões de nível 
provincial, segundo a comissão, que não registou 
nenhuma nova morte por covid-19.

| CHINA-II
A população cresceu para 1,4126 mil milhões até o 
final do ano passado, mostraram ontem dados do 
governo. O último número populacional aumentou 
em 480.000 em comparação com o final de 2020, 
embora o número de novos nascimentos em 2021 
tenha ficado em 10,62 milhões, uma baixa recorde 
de 7,52 por 1.000 pessoas, revelam os dados oficiais.

| CHINA-III
A economia chinesa cresceu 8,1%, em 2021, 
mas registou um aumento abrupto no segundo 
semestre do ano, reflectindo a campanha lançada 
por Pequim para reduzir os níveis de mais-valias 
no sector imobiliário. Nos últimos três meses de 
2021, a taxa de crescimento homóloga da segunda 
maior economia do mundo atingiu quatro por cento 
abaixo da taxa de crescimento de 4,9% alcançada 
no trimestre Julho-Setembro e da taxa de 18,3%, 
registada nos primeiros três meses de 2021.

| HONG KONG-I
O Conselho de Consumidores diz que os bens de 
consumo diário provavelmente poderão tornar-
se mais caros nos supermercados devido a um 
número reduzido de voos de carga para Hong Kong. 
Segundo as autoridades os preços de mais de 700 
alimentos e produtos de higiene pessoal de quatro 

redes de supermercados já subiram em média 
1,5% entre Junho e Novembro do ano passado. 
Entre os produtos da ParknShop, Market Place by 
Jasons, Aeon e DCH Food Mart, os preços médios de 
produtos de panificação, cereais e pastas tiveram o 
aumento mais acentuado de 2,4%.

| HONG KONG-II
A secretária da Saúde, Sophia Chan, disse ontem que 
é “estranho” que uma mulher tenha sido infectada 
com a variante Delta do Covid-19, acrescentando 
que o caso mostra que a situação local do 
coronavírus ainda não foi controlada. As autoridades 
disseram que a paciente trabalha numa loja de 
animais em Causeway Bay, e o prédio em que mora 
em Aberdeen foi fechado na noite de domingo para 
testes, mas nenhum outro caso foi encontrado. À luz 
da recente descoberta de casos locais de covid-19, 
o governo anunciou o cancelamento das feiras do 
Ano Novo Lunar em Hong Kongpoer admitir que há 
transmissões silenciosas na comunidade.

| COREIA DO NORTE
A Coreia do Norte disparou ontem dois mísseis 
balísticos de curto alcance de um aeroporto da 
capital, Pyongyang, informaram militares da Coreia 
do Sul, no quarto teste deste mês numa frequência 
incomum de lançamentos. O lançamento de ontem 
parece envolver dois mísseis balísticos de curto 

alcance (SRBMs) disparados a leste do aeródromo 
de Sunan, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia 
do Sul em comunicado. O Japão também relatou o 
lançamento, com o secretário-chefe do gabinete, 
Hirokazu Matsuno, a condená-lo como uma ameaça 
à paz e à segurança.

| FILIPINAS
A comissão eleitoral das Filipinas rejeitou ontem 
uma petição que visava impedir o filho do falecido 
ditador Ferdinand Marcos de concorrer às eleições 
deste ano, uma das várias queixas apresentadas 
na tentativa de inviabilizar sua candidatura 
presidencial, em que surge como claro favorito.

| JAPÃO
Ontem no início da sessão ordinária da Dieta, o 
primeiro-ministro Fumio Kishida disse que 2022 
será um ano que testará severamente a coragem 
diplomática do Japão num aceno ao delicado 
equilíbrio que enfrenta entre os EUA e a China. A 
diplomacia do Japão deve basear-se no “realismo 
para uma nova era”, frisou durante o discurso de 
40 minutos, onde citou a necessidade de enfatizar 
valores como direitos humanos e o estado de direito, 
enquanto aborda proactivamente desafios globais 
como mudanças climáticas e saúde, e proteger os 
interesses nacionais do Japão. O discurso de Kishida 
ocorre antes de uma videoconferência com o 
presidente Joe Biden, na sexta-feira.

| TONGA
Uma nova “grande erupção” foi detectada ontem 
no vulcão em Tonga, no Oceano Pacífico, a norte 
da Nova Zelândia, revelou o Centro Australiano de 
Observação de Cinzas Vulcânicas. A informação foi 
corroborada pelo Centro de Alerta de Tsunami do 
Pacífico, que revelou ter registado “grandes ondas” 
na região, presumivelmente relacionadas com a 
actividade do vulcão no Pacífico sul.

| REINO UNIDO
Dois adolescentes foram detidos no domingo à noite 
na zona sul de Manchester, em Inglaterra, no âmbito 
das investigações a um incidente de sequestro, no 
sábado, numa sinagoga nos subúrbios de Dallas, no 
Estado do Texas, por suspeitas de ligações a Malik 
Faisal Akram, o cidadão britânico que fez vários 
reféns antes de ser morto pela polícia.

| BANGLADESH
A polícia de Bangladesh disse que prendeu o irmão 
de um notório líder insurgente cuja organização 
foi acusada de assassinatos e tráfico de drogas em 
campos de refugiados rohingyas. O país abriga 
cerca de 850.000 membros da minoria muçulmana 
apátrida, que vive em acampamentos superlotados 
depois de fugir da discriminação sistemática e da 
violência na vizinha Mianmar.

Cidades chinesas em alto alerta 
antecipando viagens do Ano Novo

Banqueiro Horta-Osório demite-se 
após quebrar regras anti-covid-19

O presidente do Credit Suis-
se Group, o português 
António Horta-Osório, 
demitiu-se depois de nove 

meses no cargo, após quebrar medi-
das de prevenção contra a covid-19 
na Suíça e Reino Unido, informou on-
tem o banco. “Lamento que algumas 
das minhas acções pessoais tenham 
levado a dificuldades para o banco e 
comprometido a minha capacidade 
de representar o banco interna e ex-
ternamente. Por conseguinte, acredi-
to que a minha demissão é do interes-

se do banco e das partes interessadas 
neste momento crucial”, disse Horta-
-Osório num comunicado citado pela 
agência Bloomberg. A saída do portu-
guês acontece após uma investigação 
do próprio Credit Suisse Group, com 
sede em Zurique.O Banco nomeou 
um membro da direcção, Axel P. Leh-
mann, como substituto do Horta-Osó-
rio, com efeito imediato. Detalhes das 
infracções de quarentena, no âmbito 
das medidas de prevenção face à co-
vid-19, surgiram há pouco mais de 
um mês. O português tinha regres-
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ceu uma classificação binária de pessoas. 
Os que apoiam as suas teorias sobre frau-
de são "inteligentes“ e "duros“, enquanto os 
que não crêem são "horríveis“ e "fracos“.

A mensagem é clara: sem estar alinhado 
com as suas alegações de fraude eleito-
ral, ninguém receberá o apoio de Trump. 
Quem quiser concorrer a qualquer lugar, 
está avisado.

Foi música para os ouvidos de Will Garri-
ty, que viajou de Houston, Texas. "Não pode 
me dizer que foram eleições legítimas. Se 
realmente prestar atenção aos factos, às vá-
rias auditorias, às várias informações que 
estão a surgir, as pessoas vêem. Quero dizer, 
é claro como cristal“, disse à AFP.

FOCO NO FUTURO 
Embora essa opinião tenha sido o deno-
minador comum no comício de sábado em 
Florence, não é isso que pensa o país em 
geral. Uma sondagem de opinião da Axios-
-Momentive divulgada este mês revelou 
que só cerca de 40% dos americanos acre-
ditam que a votação foi comprometida, o 
que mostra que há uma grande maioria que 
quer seguir adiante e, segundo o senador 
Mike Rounds, a incapacidade do partido de 
fazê-lo, pode prejudicar os candidatos e o 
próprio partido Conservador.

"A eleição foi justa, a mais justa que já vi-
mos. Simplesmente não vencemos a eleição 
como republicanos para presidente, pelo 
que no futuro, temos que voltar a concen-
trar-nos no que será preciso para ganhar 
a presidência“, comentou Rounds à ABC 
News na semana passada.

"E se olharmos para trás e dissermos ao 
nosso povo para não votar porque há pro-
blemas, vamos coloca-nos numa enorme 
desvantagem“, concluiu

JTM com agências internacionais

Testes num complexo residencial em Anyang, província de Henan
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ximo de Covid-19 em antecipação às tradicio-
nais viagens de férias do Ano Novo Chinês, exi-
gindo que os viajantes relatem as suas viagens 

dias antes da chegada, já que a variante Ómicron atingiu 
mais áreas, incluindo Pequim. As autoridades alertaram 
que a altamente contagiosa variante ómicron aumenta 
o risco de transmissão do covid-19, quando centenas de 
milhões de pessoas viajam pela China para os feriados do 
Ano Novo Chinês a partir do final do mês. Cidades como 
Luoyang, no centro da China, e Jieyang, no sul, disseram 
no domingo que os viajantes precisam de comunicar as 
suas viagens às comunidades, empregadores ou hotéis 
três dias antes da chegada. A cidade de Yulin, no sudoes-
te do país, indicou no sábado que aqueles que desejam 
entrar devem preencher um formulário digital com um 
dia de antecedência com informações sobre si mesmos, 
incluindo as credenciais de saúde e detalhes da viagem. 
No fim-de-semana, Pequim e Shenzhen detectaram um 
caso de ómicron transmitido localmente. A possibili-
dade de que o caso ómicron em Pequim tenha sido in-
fectado por meio de produtos importados não pode ser 
descartada, disse ontem Pang Xinghuo, funcionário da 
autoridade de controlo de doenças da cidade. Li Ang, vi-

sado à Suíça do Reino Unido a 28 de 
Novembro e partido para a Península 
Ibérica antes de um período de qua-
rentena obrigatório de 10 dias ter 
terminado, acrescentou a Bloomberg. 
Antes, Horta-Osório já teria quebrado 
as regras em Julho de 2021, quando 
assistiu às finais de ténis de Wim-
bledon em Londres, contrariando as 
regras de prevenção no Reino Unido.
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COMEÇOU LIGA ELITE DE MACAU
COM BENFICA E CPK NA FRENTE
No início da Liga Elite de Macau, CPK e Benfica 
obtiveram estrondosas vitórias neste fim de semana 
de boa temperatura para a prática da modalidade, que 
marcam para já o seu favoritismo na competição. Num 
torneio com grande rotação de jogadores, o campeão 
da época passada, Chao Pak Kei e o Benfica de Macau, 
apresentaram-se num nível muito superior às restantes, 
mantendo a tradição anterior. Próximo delas, mas com 
deficiências visíveis no bloco defensivo, mostraram-se 

o Monte Carlo que este ano recebeu quatro reforços de 
nível superior, vindos da extinta equipa do Sun City, mas 
não teve tantas facilidades frente ao Lun Lok, como o 
copioso resultado mostra e um pouco mais longe a Ching 
Fung, orientada por João Rosa que obtiveram números 
algo exagerados. Numa jornada em que não se realizou 
o encontro entre a Polícia e o Sporting de Macau, uma 
vez que os agentes estão assoberbados com tarefas de 
“primeira linha”, todas as outras equipas se encontram 
numa segunda linha. CDF Benfica (antiga equipa do 
Consulado), agora orientada pelo ex-jogador Paulo 
Ferreira é uma equipa renovada com alguns jogadores 
interessantes, mas lacunas em várias posições que 
poderão ainda vir a ser colmatadas. O mesmo se diga 
em relação ao Ka I e à Casa de Portugal que tiveram um 
primeiro jogo desastroso, mas que podem em qualquer 
momento renascer, caso há investimento ou vontade 
de jogadores de outro calibre. No próximo fim de 
semana, defrontam-se os dois favoritos CPK e Benfica 
no jogo maior da jornada e que poderá dar importantes 
indicações para o futuro.
Resultados: Ka I,0- CPK,8; Benfica de Macau,6-Casa de 
Portugal,0, Monte Carlos,5-Lun Lok,1 e CDF Benfica,0, 
Ching Fung,4. Foi adiado o encontro Polícia- Sporting de 

Macau. No próximo fim de semana decorre a segunda 
jornada com os jogos Sporting de Macau-Ka I (sexta-
feira); Casa de Portugal-Monte Carlo e CDF Benfica-Lin 
Lok (sábado); Benfica de Macau-Chai Pak Kei e Ching 
Fung-Polícia. Os primeiros jogos iniciam-se ás 19 horas.

NA TAÇA DAS NAÇÕES AFRICANAS
MARROCOS GARANTE OS OITAVOS 
Ao atingir seis pontos em duas jornadas, Marrocos 
junta-se aos Camarões e à Nigéria entre os que passam 
aos oitavos de final da prova, mesmo que perca com o 
Gabão na última jornada e fique em segundo. O mesmo 
pode acontecer aos Camarões de António Conceição aqui 
com maior vantagem, frente ao goal-average que têm, 
antes do jogo com Cabo Verde. A Nigéria está qualificada 
mesmo que perca com a Guiné-Bissau e penas pode ser 
igualada pelo Egipto de Carlos Queiroz, caso vença a 
Guiné-Bissau. Em pior situação estão o Senegal que pode 
ser ultrapassado pelo Malawi com quem joga na última 
jornada do grupo, a Costa do Marfim que tem que obter 
pontos em face da Guiné Equatorial e da Serra Leoa, e a 
Gâmbia que tem que defrontar a Tunísia.

“Talvez seja defeito profissional, mas há 
qualquer coisa de estranho no facto de 
não haver uma palavra sobre a Europa 
e o mundo nos mais de 30 debates a que 

assistimos nas duas últimas semanas 
entre os líderes de nove partidos que se 

apresentam às eleições de 30 de Janeiro. 
Haverá, talvez, várias justificações para isso. 
São debates com 25 minutos que mal chegam 

para debater a política interna, que é o que 
verdadeiramente interessa aos eleitores.”

Teresa de Sousa in “Público”

DITO 

LEGISLAÇÃO É URGENTE PARA
CONSELHO DOS CONSUMIDORES 
Com o começo do novo ano é natural que se es-
tejam a preparar algumas inovações no âmbito 
do Conselho dos Consumidores. O presidente 
daquele organismo referiu-nos que “pretende 
criar de imediato uma legislação sobre segu-
rança de produtos, legislação sobre a qualidade 
do ouro vendido nas ourivesarias, a revisão da 
actual lei sobre rotulagem de géneros alimenta-
res pré-embalados, e a médio prazo, revisão da 
lei “Defesa do Consumidor”, de modo a poder 
“prestar uma maior atenção aos preços prati-
cados no mercado, particularmente no respei-
tante a produtos de necessidade e nos serviços 
de utilidade pública”. Segundo Alexandre Ho, 
dentro das áreas mais carenciadas do ponto de 
vista do consumidor, “aquela que mais nos preo-
cupa e da qual “maior necessidade sentimos é 
na legislação”. “Dentro do âmbito de defesa do 
consumidor não existe, por ora, uma legislação 
específica e pormenorizada”. Será que em Macau 
“os direitos dos consumidores” ainda são mera 
figura de estilo? Alexandre Ho refuta a pergunta, 
observando que os consumidores, de há alguns 
anos para cá, “reconhecem que se sentem mais 
protegidos”. Sobre os problemas que terão ou 
não resolvido durante o ano transacto, ou quais 
poderão resolver durante 2002, o Conselho de 
Consumidores esclarece que foram reforçados 
os trabalhos destinados à protecção dos direitos 
e interesses dos consumidores, como por exem-
plo “reforçar a fiscalização dos produtos de con-
sumo colocados à venda no mercado e proteger 
os direitos e interesses dos consumidores vão 
ser as nossas tarefas permanentes”. 
 

MURTEIRA NABO VEM 
ASSINAR PROTOCOLO 
Francisco Murteira Nabo é aguardado no Terri-
tório, no próximo dia 24, para participar na ce-
rimónia de assinatura de um protocolo de coo-
peração entre a Câmara de Comércio e Indús-
tria Luso-Chinesa - a que o ex-encarregado do 
Governo local preside - e a Câmara de Comércio 
de Macau. Recorde-se que o também presiden-
te da Portugal Telecom e ex-ministro do Gover-
no de António Guterres chegou a ter agendada, 
para finais do ano passado, uma visita a Macau 
a fim participar numa sessão dedicada aos 
meios empresariais, organizada pela delegação 
local da Câmara de Comércio e Indústria Luso-
-Chinesa. No entanto, a sua vinda não foi, então, 
possível de concretizar. Desta vez, a presença 
de Murteira Nabo parece estar confirmada. 
Para além da cerimónia de assinatura do acor-
do, participará num almoço-palestra sobre a 
adesão da China à Organização Mundial do Co-
mércio. O almoço será aberto aos quadros das 
empresas associadas da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Chinesa, membros do Governo, 
individualidades e elementos da comunidade 
empresarial de Macau.

Para uma solidariedade 
estratégica europeia

H á já alguns anos que vive-
mos uma deterioração do 
contexto securitário inter-
nacional, num mundo cada 

vez mais duro, com o multilateralismo 
e o direito postos em causa. Grandes 
competidores, assim como certas 
potências regionais emergentes, não 
hesitam, com a finalidade de afirma-
rem as suas pretensões, em recorrer 
à utilização de capacidades militares, 
frequentemente de forma agressiva, 
por vezes logo abaixo do limiar do 
conflito armado. Este endurecimen-
to, que gere atritos óbvios e inclui um 
risco real de escalada, põe em causa 
os grandes princípios que regem as 
relações internacionais e a liberdade 
de ação dos nossos países.

Com base nesta constatação, consi-
deramos que o tríptico "competição-
-contestação-confronto“ constitui 
uma grelha de leitura estratégica mais 
adaptada ao mundo de hoje.

 A competição é agora a expressão 
normal da potência. Ela é económica, 
militar, cultural, diplomática, social, 
etc. Competindo, as forças armadas 
devem ser capazes de responder de 
forma proporcional a acções que per-
manecem abaixo do limiar do confli-
to armado. Trata-se, entre outros, de 
produzir efeitos nos campos imate-
riais cada vez mais importantes. Este 
estado corresponde a uma forma de 
«guerra antes da guerra», na qual de-
vemos ser capazes de prevenir o risco 
de escalada e assim dissuadir os nos-
sos competidores, afirmando a nossa 
determinação e credibilidade.

A contestação ocorre quando um 
actor decide transgredir as regras ha-
bitualmente aceites para obter uma 
vantagem. Para as forças armadas, é 
então necessário eliminar a incerte-
za e impedir a imposição de um fac-
to consumado. Isto requer dispor de 
capacidades adequadas e, acima de 
tudo, um elevado nível de capacidade 
de resposta. A contestação é a guerra 
"logo antes“ da guerra.

Finalmente, o confronto é "a“ guer-
ra. Ser capaz de travar uma guerra re-
quer um alto nível de preparação ope-
racional, reservas e, acima de tudo, 
uma excelente interoperabilidade 
com os nossos aliados.

Como Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas francesas, um dos 
principais eixos da minha acção é 
fazer do treino uma nova dimensão 
das batalhas a travar, com os nossos 
parceiros. Este objectivo traz consigo 
a dimensão colectiva da nossa acção, 
que é fundamental. A vocação das 

Forças Armadas francesas é o empe-
nhamento no seio de uma coligação, 
juntamente com os nossos aliados e 
parceiros, entre os quais, e em primei-
ro lugar, os Estados Unidos. Quanto à 
nossa prioridade, é enfrentar a amea-
ça mais provável, ou seja, a que apre-
senta as pretensões, as acções e a po-
lítica do facto consumado dos nossos 
grandes competidores, em primeiro 
lugar nas fronteiras da Europa.

Face a esta ameaça, Portugal e Fran-
ça estão na linha da frente e muitas 
vezes lado a lado. Os nossos compro-
missos respectivos são muito signifi-
cativos e estou convencido que trazem 
as sementes de uma solidariedade 
estratégica europeia em que acredito 
profundamente e que desejo desen-
volver, particularmente no âmbito da 
Presidência Francesa do Conselho da 
União Europeia, que terá início em Ja-
neiro de 2022.

Esta solidariedade estratégica não 
é um encantamento, nem é uma crí-
tica à NATO. Para a França, a Aliança 
Atlântica é o quadro preferencial para 
entrar num conflito de alta intensida-
de. Contudo, é essencial desenvolver 
um espírito de solidariedade europeu, 
inscrito no âmbito da Aliança, garan-
tindo a nossa capacidade de acção na 
altura certa, pelo menos em situações 
de competição e contestação, inclu-
sive se os Estados Unidos decidirem 
não intervir.

Como podemos construir esta so-
lidariedade estratégica europeia? 
Parece-me que os compromissos de 
Portugal e França são uma excelente 
ilustração dos caminhos a seguir.

Primeiro, ao nível conceptual e 
prospectivo: no seio da União Euro-
peia, durante a sua presidência, Lis-
boa apoiou o projecto - tão emblemá-
tico quanto indispensável - de Bússola 
Estratégica, que Paris espera concluir 
durante a sua presidência no próxi-
mo ano. Os nossos dois países contri-
buem plenamente para o trabalho de 
antecipação realizado no âmbito da 
Iniciativa Europeia de Intervenção e 
estão envolvidos em numerosos pro-
jetcos PESCO (Cooperação Estrutura-
da Permanente). Finalmente, Lisboa e 
Paris são membros ativos da Aliança 
Atlântica e estão bastante envolvidos 
na elaboração do seu novo conceito 
estratégico.

Em segundo lugar, a nível operacio-
nal, as Forças Armadas portuguesas 
e francesas estão empenhadas num 
grande número de teatros de opera-
ções. No Sahel, estão a trabalhar para 
estabilizar os Estados da região sob 

ameaça terrorista. Presente desde 
2013, a França está a adaptar o dispo-
sitivo da operação Barkhane para se 
concentrar em missões de formação e 
de parceria de combate, em benefício 
das forças locais. A prazo, o novo dis-
positivo militar será baseado em capa-
cidades robustas e em vários milhares 
de homens. Terá plenamente em con-
ta empenhamento dos nossos aliados 
e parceiros. Portugal já está presente 
na força Takuba e planeia aumentar a 
sua participação até ao final do ano. 
Está também envolvido na MINUSMA 
e na EUTM Mali. Na República Centro-
-Africana, as nossas forças armadas 
estão presentes no seio da MINUSCA 
e da EUTM RCA. No Golfo da Guiné, a 
nossa cooperação marítima de longa 
data, agora reforçada no quadro das 
Presenças marítimas coordenadas da 
UE, contribui para a segurança marí-
tima nesta área. Finalmente, Lisboa 
apoiou com sucesso o lançamento e 
a implementação da operação EUTM 
Moçambique, para auxiliar Maputo 
face à ameaça dos grupos terroristas 
armados. Como parte da solidarieda-
de que defende, a França prevê parti-
cipar nesta operação apoiando as For-
ças Armadas portuguesas.

As nossas Forças Armadas também 
estão empenhadas na defesa dos in-
teresses estratégicos da Europa nos 
seus flancos norte e leste. Participam 
nas missões de reforço de segurança e 
treino da NATO nos Estados Bálticos e 
na Polónia, com meios terrestres, ma-
rítimos e aéreos.

A França quer ser um aliado fiável 
e credível para a segurança e defesa 
da Europa, em nome de uma visão co-
mum do mundo. Pretende demonstrá-
-lo através do investimento constante 
no desenvolvimento de uma cons-
ciência militar colectiva e através de 
um empenho indefectível ao lado dos 
seus aliados, nas operações da UE, da 
NATO, da ONU e até em operações ad 
hoc. A emergência de uma consciên-
cia estratégica passa pela criação de 
laços operacionais, um conhecimento 
mútuo e uma interoperabilidade in-
dispensável para enfrentar, juntos, as 
ameaças emergentes. Neste sentido, 
espero que aprofundemos ainda mais 
a nossa relação militar bilateral.

*Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas francesas. 

Este artigo foi inicialmente 
publicado pelo Diário de Notícias
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Evanilson marcou três golos

LIGA PORTUGUESA

"Dragões" e "leões" 
deixam "águias" mais longe

Não deitem foguetes antes 
da festa, mas…“candeia que 
vai à frente, alumia duas 
vezes”! Verdade. E as vitórias 
do “duo” da frente, graças ao 
resultado da Luz, alargaram 
o “fosso” que os separava. 
A nove pontos do primeiro 
lugar, começa a complicar-se 
o sonho encarnado.

COSTA SANTOS SR*

perceber – ou não poder perceber, 
por falta de atributos técnicos, segura-
mente, que o futebol é “arte” e a bola, 
em si, mesmo que pontapeada, não 
pode ser vítima de maus tratos.

Por esse estilo de quase “caça ao ho-
mem”, em 25’ o árbitro Manuel Mota já 
tinha “brindado” o clube de Oeiras com 
três amarelos (aos 4’, 5’ e 25’, para res-
pectivamente, Sithole, Calila e Abel Ca-
mará) e, aos 31’, com um vermelho (re-
sultado do segundo amarelo a Sithole). 
Regista-se, verdade, o golo do Belenen-
ses SAD, aos 13’, por Abel Camará, (na 
sequência de um canto, a surgir, sem 
marcação, na pequena área, cabecean-
do sem dificuldade), mas pela forma 
ríspida como os de Oeiras estavam a 
jogar e, sobretudo, pelo desejo do árbi-
tro – natural… - em segurar o jogo e não 
hesitar na amostragem dos cartões, se 
adivinhava que, mais minuto, menos 
minuto, a superioridade numérica dos 
“dragões” aconteceria e, a partir daí, 
tudo se tornaria mais fácil. 

Se, as artes da adivinhação, noutras 
situações, tivessem a força da convic-
ção que esta, do Estádio do Jamor, teve, 
seguramente que muita “desgraça” 
seria evitada. Isto quer dizer que, no 
minuto seguinte à expulsão de Sithole, 
em superioridade numérica, o Porto 
marcou, por Evanilson, e só não “bisou” 
e “trisou” antes do intervalo, por culpas 
próprias, por defeito na finalização ou 
por faltas atacantes que o árbitro assi-
nalou, nos golos invalidados a Evanil-
son e Taremi (41 e 45+7). 

No segundo tempo, Evanilson (58’) 
e Taremi (61) fizeram a “cambalhota”, 
sustentada num futebol simples, domi-
nador e, finalmente, finalizador. Ainda 
houve tempo para Luís Diaz falhar a 
transformação de um pontapé de pe-
nalty (77’) e Evanilson, aos 84’ fazer o 
hat-trick. Mas também houve tempo 
para a segunda expulsão no Belenen-
ses SAD, aos 90+1, de Camará…

“LEÕES” CUMPREM, MAS…
Em Vizela, com um adversário no tal 
“grupo” dos aflitos, o Sporting demo-
rou um pouco a entrar no jogo e, nes-
ses 10 minutos, teve de recuar linhas 
para suster o ímpeto do adversário, 
apostado em surpreender, em mar-
car para óbvio, obrigar os campeões 
nacionais a “correr atrás do prejuí-
zo”. Mas não, os da casa “assustaram”, 
mas não marcaram e, minuto após 
minuto, foram perdendo “gás”, dimi-
nuindo a intensidade do seu jogo, op-
tando por um maior povoamento do 
seu meio campo em detrimento de 
uma qualquer transição que se per-
desse no bloco defensivo leonino e 
gerasse, logo aí, um contragolpe que, 
cedo, deitaria tudo a perder.

Mas não, foi já numa fase de com-
pleto domínio do jogo, de alta pres-
são sobre os adversários, que Pote 
(aos 28’) quebrou o jejum de várias 
jornadas e, num lance de envolvi-
mento ofensivo em que intervieram 
Ricardo Esgaio, Sarabia, Paulinho, 
Pote finalizou com a arte que, afinal, 
não “perdeu”. Um quarto de hora de-
pois, outra vez com um lance de “per-
fume” do colectivo, foi Daniel Bragan-
ça e rematar, colando a bola no fundo 
das malhas de Pedro Silva, depois de 
um ligeiro desvio em Aidara.

Ninguém apostava que, ao interva-
lo, o resultado final estava encontra-
do. Mas estava. O segundo tempo foi 
aproveitado por Rúben Amorim para 
alterações, quero dizer, trocando os 
jogadores, mas mantendo o mesmo 
foco e a mesma intensidade sem, 
contudo, ter qualquer aproveitamen-
to no marcador.

Nos outros jogos, registaram-se 
dois empates, um sem golos (no Fa-
malicão-Paços de Ferreira) e, o outro, 
a dois golos, no Santa Clara-Tondela.  

 *Jornalista especializado em Desporto

N ão, não festejem nada, 
porque não há nada para 
festejar. Apenas, como 
diria La Palisse, é sem-

pre melhor ganhar do que empatar 
e, por via disso, os pontos que os 
separavam até à tarde deste domin-
go, foram “alargados” e, com muito 
campeonato pela frente, com todos 
os jogos a constituírem obstáculos 
cada vez mais difíceis de transpor, 
nenhuma margem, por muito boa 
que possa parecer, será suficiente, 
já, para garantir o que quer que seja.

Mas é sempre melhor ganhar. Natu-
ralmente. E foi isso, exactamente, que 
o Porto fez, no estádio Nacional e que 
o Sporting já tinha feito no estádio do 
Vizela.

Primeiro, na análise, este Belenen-
ses SAD – Porto que, pelo 1-4 como 
resultado final, deixa perceber, à vista 
desarmada, que os “dragões”, mesmo 
com a “dificuldade” adicional de fica-
rem em desvantagem no marcador 
logo aos 13’ (golo de Abel Camará), 
não escorregariam nesta deslocação, 
muito por culpa de um Belenenses 
SAD, aflito, classificativamente afun-
dado, ter optado por um estilo de jogo 
a tocar os limites do tolerável, a não 
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Mateus António de Lima

lecta Franceza, de Moreira de Sá; 
Themas Francezes, de Moreira de 
Sá. O horário lectivo para a sua 
disciplina era de segunda a sába-
do, com excepção da quinta-feira 
que era livre, funcionando das 8 
até às 10,30 horas. Desempenhou 
outros cargos escolares, como se-
jam vogal nos diversos júris de 
exames, director de classe, tendo 
sido o primeiro bibliotecário do 
Liceu. Foi nomeado Reitor [de 
19.05.1914 até 13.08.1919] pelo 
governador interino J.M. Martins 
Pereira, num período conturbado 
marcado pela I Grande Guerra. 
Merece realce o modo diplomá-
tico e eficaz com que resolveu o 
problema da aposentação do pro-
fessor de inglês Henrique Hyn-
dmann, com 16 anos de serviço, 
que tinha dificuldades na leccio-
nação, por causa do “enfraque-
cimento da vista e do ouvido”. O 
referido professor tinha 90 anos 
de idade! Por sugestão do Reitor, 
o Conselho de Governo propôs 
ao ministro das Colónias que lhe 
fosse atribuída uma pensão de 
reforma, o que veio a acontecer 
ainda no primeiro mandato de 
Artur Tamagnini Barbosa. Uma 
outra questão, muito delicada, 

estava ligada a uma queixa de 
assédio assacada a um professor 
de matemática, com intervenções 
do general António Joaquim Gar-
cia e de Manuel da Silva Mendes. 
A pendência ficou solucionada, 
sem alarme social, com a não 
recondução do professor visado. 
Mateus António de Lima foi um 
interveniente muito dinâmico na 
vida institucional do Liceu. Esta-
va entre os nove signatários de 
uma petição dirigida a El-Rei D. 
Carlos, em 23 de Maio de 1902, 
sobre o estado da instrução pú-
blica em Macau e em particular 
sobre o papel a desempenhar 
pelo Liceu. No Conselho Escolar 
de 14 de Julho de 1911, intervém 
activamente na defesa do projec-
to educativo da sua Escola. Em 
1914 participa numa comissão 
incumbida de apresentar um es-
boço de reforma da instrução pú-
blica portuguesa de Macau. Não o 
encontramos entre os membros 
fundadores de “O Instituto”, mas 
é um diligente vogal da comis-
são evocativa do “4º Centenário 
da Descoberta do Caminho Ma-
rítimo para a Índia por Vasco da 
Gama”, que publicou o “Jornal 
Único”, em 20 de Maio de 1898, 

impresso nas tipografias N.T. 
Fernandes e Filhos e Noronha 
& Cª. Em 1916, o Reitor Mateus 
António de Lima apresenta a pro-
posta, que foi aceite, para o ano 
escolar começar a 1 de Setembro 
e terminar a 31 de Maio. A 13 de 
Dezembro de 1916 toma posse 
como vogal suplente do Conselho 
da Província. Nesse mesmo ano, 
o Observatório Meteorológico 
é incorporado no Liceu que, em 
1917, é elevado à categoria de 
Liceu Central, mudando para as 
espaçosas instalações do “Hotel 
Boa Vista”, entretanto arrendado 
à Santa Casa da Misericórdia.

Em 13 de Agosto de 1919 pede 
a exoneração de Reitor, alegando 
motivos de saúde, sendo subs-
tituído por Humberto Severino 
de Avelar. Um dia depois de ter 
deixado o cargo de Reitor é no-
meado director da Biblioteca, di-
rector da 1ª e 2ª classes [Camilo 
Pessanha era director da 3ª e 4ª 
classes; Manuel da Silva Men-
des, director da 5ª e 6ª classes] 
e eleito, com Camilo Pessanha, 
para o Conselho Administrativo 
do Liceu. No dia 21 de Agosto 
reassume as funções de Vogal do 
Conselho Inspector de Instrução 

Pública de Macau. No dia 24 de 
Agosto de 1921 foram nomeados 
o bacharel Camilo de Almeida 
Pessanha e o engenheiro Mateus 
António de Lima para servirem 
de 1º e de 2º substitutos do Juiz 
de Direito da Comarca de Macau 
durante esse ano judicial. Perten-
ceu ainda à Comissão Directora 
do Colégio de Santa Rosa de Lima 
até 1926.

Deslocou-se a Cabo Verde em 
Outubro de 1923, no âmbito da 
sua licença graciosa. Era o pa-
trono da Biblioteca Escolar Ro-
sariense, na Ribeira Grande em 
Santo Antão. Conviria averiguar 
o estado deste património na ac-
tualidade.

Para se ter uma ideia objectiva 
sobre o panorama confrangedor 
da gestão das obras públicas em 
Macau, cujo director era o profes-
sor do liceu e major de engenha-
ria Augusto Abreu Nunes, é ne-
cessário consultar a obra Camilo 
Pessanha, O Jurista e o Homem, 
publicada em 1993 por Celina 
Veiga de Oliveira. Aqui se encon-
tram arquivados documentos 
únicos: a minuciosa exposição-
-denúncia de Mateus António de 
Lima das graves irregularidades 
financeiras imputadas ao direc-
tor das Obras Públicas, em 1898, 
com o comprometedor beneplá-
cito do governador Horta e Costa; 
a rápida condenação de Mateus 
António de Lima a uma pena de 
prisão; a excelente peça jurídica 
que é o texto de agravo de Camilo 
Pessanha para o Tribunal da Re-
lação de Goa, cujo acórdão iliba-
rá completamente o engenheiro 
Mateus António de Lima, restau-
rando  assim o seu prestígio, a 
sua reputação e a sua honorabi-
lidade.

Mas, a grande novidade é a des-
coberta da intensa actividade de 
Mateus António de Lima na área 
da engenharia e da construção 
urbana em Macau. E o crédito 
pertence inteiramente ao ar-
quitecto Nuno Rocha que num 
ensaio sobre a história da arqui-
tectura em Macau [a propósito 
do Edifício-sede dos CTT: história, 
arquitectura, funcionalidade, de 
2019] faz justiça ao engenheiro 
Mateus António de Lima que as-
sinou uma obra estruturante em 
Macau, em termos patrimoniais 
e no âmbito de uma estética neo-
-clássica: o Albergue da Santa 
Casa da Misericórdia, as mora-
dias na Avª. Conselheiro Ferreira 
de Almeida, incluindo o edifício 
da Biblioteca Central, o palacete 
de Kou Ho Neng, o restaurante 
Lok Kok, a fachada da Santa Casa 
da Misericórdia e muitos outros 
edifícios disseminados pela cida-
de, alguns dos quais já demolidos 
para darem lugar a caixotes ha-
bitacionais. O mapeamento defi-
nitivo desse património urbano 
feito sob o risco do engenheiro 
Mateus António de Lima deveria 
ser feito com a urgência possível, 
para retirar do esquecimento e 
da destruição um grande legado 
arquitectónico e a memória de 
uma personalidade discreta, cul-
ta e sensível.

*Ex-docente em Macau e investigador

gostar do que ouvia.”
Esta franquia de propriedade da Sony 

Pictures Animation, que transforma anta-
gonistas icónicos de filmes de terror em 
figuras simpáticas que atraem o público 
jovem, conseguiu criar um nicho para si 
no mundo variado e competitivo dos fil-
mes de animação.

Os três primeiros filmes da série - “Ho-
tel Transylvania”, “Hotel Transylvania 2” 
(2015) e “Hotel Transylvania 3: Summer 
Vacation” (2018) - arrecadaram um to-
tal de mais de 1,3 mil milhões de dólares 

americanos em todo o mundo (contra um 
orçamento de produção combinado de 
menos de 250 milhões) e teve sucesso na 
tarefa cada vez mais desafiadora de cons-
truir uma base de leais fãs.

Selena Gomez começou com a franquia 
aos 20 anos e agora aos 29 anos é uma das 
produtoras executivas. No novo filme, a in-
venção “Monsterfication Ray” do professor 
Abraham Van Helsing transforma o Conde 
“Drac” Drácula (interpretado desta vez 
por Brian Hull) e os seus amigos mons-
tros em humanos e o marido de Mavis “Jo-

CINEMA

Selena Gomez: "Tentar agradar
a todos é o meu ponto fraco"

S elena Gomez diz que gostaria de 
ficar invisível por um dia por-
que querer agradar a todos é a 
sua grande fraqueza, um traço 

de personalidade que partilha com Asua 
personagem - Mavis Dracula - na franquia 
de filmes de animação americana Hotel 
Transylvania.

“Sou culpada de querer agradar um pou-
co a todas as pessoas e quero que todos 
sejam felizes. Esse seria o meu sonho”, dis-
se a cantora, actriz e produtora americana 
com um sorriso durante entrevista à Efe 
antes da estreia do quarto e último filme 
da série.

“Esse é o objectivo de Mavis (também), 
e acho que isso é algo que ela é. Ela tenta 
manter a família unida. Ela só quer que to-
dos se dêem bem.”

Depois que as três primeiras partes des-
ta série de aventuras de monstros para 
toda a família tiveram lançamentos bem-
-sucedidos, “Hotel Transylvania: Transfor-
mania” ignorou completamente os ecrãs 
e na sexta-feira estreou directamente no 
serviço de streaming online Amazon Pri-
me Video.

Gomez é um dos membros do elenco 
original da franquia e está a participar da 
última parte ao lado de Andy Samberg, Ka-
thryn Hahn e Steve Buscemi, que também 
são estiveram juntos desde o primeiro fil-
me, “Hotel Transilvânia” (2012).

“Para mim, todos estes filmes foram um 
desafio na questão da colocação de voz 
porque eu cresci e a minha voz estava a 
mudar como sempre acontece naquela 
idade”, lembrou a natural do Texas. “Então, 
tentei manter minha voz bem alta por um 
tempo, e eventualmente foi impossível, 
pelo que tive que alterar a colocação até 

hnny” Loughran (Samberg) nm monstro, 
um novo estado que ele aprecia.

Mas quando fica claro que as mudan-
ças podem ser permanentes, uma solução 
teve que ser encontrada antes que fosse 
tarde demais. “Acho divertido fornecer um 
pouco de humor aos adultos também, e 
acho muito divertido poder criar algo que 
todos gostem”, comentou Gomez .

A multifacetada celebridade também 
está a disfrutar de muito sucesso com dois 
outros projectos. “Selena + Chef”, o pro-
grama de culinária da HBO Max que apre-
senta, foi renovado em Novembro de 2021 
para uma quarta temporada, e a série de 
comédia de mistério do Hulu, “Only Mur-
ders in the Building”, recebeu ampla acla-
mação da crítica e vários Globos de Ouro, 
Critics‘ Choice Television Awards e indica-
ções ao Screen Actors Guild Awards, entre 
outros. Em Setembro passado, foi renova-
da para uma segunda temporada.

“Amo o meu trabalho. Faço isso desde 
os sete anos”, disse Gomez, cujo primeiro 
trabalho como actriz foi a sua aparição na 
série de televisão infantil Barney & Friends 
aos 10 anos, apenas. “Não conheço nada 
diferente e estou muito feliz. Vou fazer isso 
até que ache que deixou de ser divertido e 
eu possa relaxar e ser mãe um dia”.

JTM com agências internacionais
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FIGURAS DE JADE

M ateus António de 
Lima [1862-1948], 
natural de Santo 
Antão, em Cabo 

Verde, é uma personalidade mis-
teriosamente apagada em Ma-
cau, terra na qual viveu mais de 
três décadas e onde deixou uma 
vincada marca cívica e uma obra 
de vulto. Cursou a Escola Politéc-
nica de Lisboa, onde se formou 
em engenharia civil. Frequentou 
o curso preparatório para oficial 
de artilharia e em 1891 fez uma 
especialização na École Nationa-
le des Ponts et Chaussées, em Pa-
ris. Em 1893 Mateus António de 
Lima era secretário do Ministro 
das Obras Públicas, Bernardino 
Machado, então na fase monár-
quica da sua carreira política. E 
é no fim desse ano, em 18 de De-
zembro, que Mateus António de 
Lima é nomeado para o recém-
-fundado Liceu de Macau, como 
professor titular da 2ª cadeira, de 
língua francesa. Apresentar-se-á 
em Macau no dia 10 de Abril de 
1894, integrando o núcleo dos 
fundadores do Liceu com José 
Gomes da Silva, Baltasar Estró-
cio Faleiro, Wenceslau de Mo-
raes, Camilo Pessanha, Horácio 
Poiares, João Albino Cabral, João 
Pereira Vasco e Augusto Abreu 
Nunes. 

Pela Carta de Lei de 27 de Julho 
de 1893, que instituiu o Liceu, os 
professores venciam o ordenado 
de 400$000 sendo adicionada 
igual quantia na qualidade de 
gratificação. Os pré-requisitos 
exigidos pelo Ministério dos Ne-
gócios da Marinha e Ultramar 
para a candidatura ao lugar de 
professor no Liceu de Macau 
eram os seguintes: certidão de 
idade, provando que tem mais de 
vinte anos e que são nacionais; 
certidão de haverem cumprido os 
preceitos das leis do recrutamen-
to militar; certificado do registo 
criminal; atestado de bom com-
portamento moral e civil passado 
pela autoridade policial do con-
celho onde hajam residido nos 
últimos três anos; atestado de fa-
cultativo de que não padecem de 
moléstia contagiosa e de que têm 
a robustez física necessária para 
o exercício do magistério em Ma-
cau; sendo concorrentes à 1ª ou 
2ª cadeiras, certidão de aprova-
ção nos exames das disciplinas 
que constituem o actual curso de 
letras de alguns liceus do reino.

Mateus António de Lima lec-
cionará a disciplina de Língua 
Francesa, utilizando os seguintes 
livros oficialmente adoptados: 
Gramática Franceza, de Von Hafe 
e A. Epiphanio da Silva Dias; Se-

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

RTPI
19:37 Campanha 
Eleitoral - Eleições 
Legislativas 2022

RTPI

17:00 O Preço Certo 
17:37 Tech 3
17:44 Cuidado com a Língua!
18:00 Manchetes 3
18:32 De Lisboa a Estocolmo
18:58 Planeta Magalhães
19:03 Planeta Magalhães
19:09 A Minha Geração
19:37 Campanha Eleitoral - Eleições Legislativas 2022
19:54 Joker
20:59 Jornal da Tarde
22:17 Os Nossos Dias
23:02 Decisão Nacional
23:34 Janela Indiscreta
00:21 Portuguese Soul
00:44 A Essência
01:00 Faça Chuva Faça Sol
01:30 Portugal em Direto
03:06 UAU - Ciência Sem Limites
03:23 O Preço Certo
03:59 Telejornal

CANAL MACAU

13:30 Telejornal RTPi (Diferido)
15:00 Ouro Verde Sr.1
15:50 Larva Sr.3
16:00 Os Ursos Boonie: Primavera em Acção
16:30 O Lugar Bom Sr.2 - Fim
17:00 Network Negócios Sr.2
17:45 A Regra do Jogo (Rep)
18:35 TDM Desporto (Rep)
19:05 Vila Faia
20:00 Telejornal
20:45 Primeira Pessoa
21:40 A Regra do Jogo
22:30 TDM News
23:05 Riviera Sr.2
23:55 Telejornal (Rep)
00:40 TDM News (Rep)
01:10 RTPI Directo

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO (DST)

Evento:
Parada de Celebração do Ano Novo Chinês do ano 2022
Data: 3 e 12 de Fevereiro de 2022

CENTRO DE CIÊNCIA DE MACAU 
Evento: Festival de Tecnologia Verde com Personagens Sanrio
Data: 3 de Dez de 2021 - 6 de Fev de 2022

INSTITUTO CULTURAL
Evento: 21º Festival Fringe da Cidade de Macau
Data: 12 a 23 de Janeiro de 2022

Exposição: Pátio da Eterna Felicidade
Data: até 18 de Fev de 2022

THE VENETIAN MACAO
Exposição: teamlab SuperNature Macao
Data: Permanente

CGV CINEMA MOVIE
Spider-Man: No Way Home
2D Version 15:20  • 17:40
4DX Version 10:30 • 13:15 • 16:00 • 18:45 • 21:30

The King’s Man
11:00 • 15:40 • 20:50

LISBOETA MACAU
Spider-Man: No Way Home
2D ATMOS 11:00 • 16:25
2D MX4D 11:55 • 15:05 • 18:15 • 21:25
IMAX 2D 11:50 • 15:00 • 18:10 • 21:30

The King’s Man
11:10 • 16:10 • 21:50

CINETEATRO
Spider-Man: No Way Home
14:30 • 18:30 • 21:15

CANAL DESPORTO

18:25 BWF World Tour - French Open 2021 (edit): 
 South Korea vs South Korea 
 - Women's Doubles Final
19:25 EFL 2020/2021 Highlight
19:50 Beijing Winter Olympics - Sports Introduction
19:55 Training Series
20:00 GT World Challenge Europe 2021 Highlights : 
 Round 7 - Brands Hatch
20:50 Sport News
21:00 FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021TM: 
 Portugal vs Oman (Rep)
22:15 Beijing Winter Olympics - Sports Introduction
22:20 Global Sports
23:00 Sport News

CGV CINEMA 
MOVIE
Spider-Man: 
No Way Home

programação
| da responsabilidade das estações emissoras

The King’s Man
14:30 • 19:00 • 21:30

GALAXY 
Spider-Man: No Way Home
14:30 • 15:45 • 17:00 • 19:00 • 19:00 • 21:20 • 21:50 
22:00

The King’s Man
17:15 • 19:10 • 19:45

West Side Story
16:15

The Matrix Resurrections
21:30 • 21:50

eventos cinema
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XI JINPING DIZ QUE NADA PODE 
TRAVAR A GLOBALIZAÇÃO
O presidente da China, Xi Jinping, assegurou ontem que 
nenhuma contracorrente conseguirá travar a “tendência 
da globalização” e apelou à comunidade internacional para 
“remover barreiras” e “opor-se ao proteccionismo”, em vez 
de “construir muros”. Xi, que falava por videoconferência no 
Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, enfatizou a 
importância da cooperação face à pandemia e apelou a um 
“fornecimento equitativo” de vacinas contra o coronavírus. 
“Estamos todos juntos num grande navio”, realçou.

JOVEM CONDENADO A QUASE 8 ANOS 
POR ESFAQUEAR POLÍCIA NA RAEHK
O Supremo de Hong Kong condenou ontem um jovem de 21 
anos a sete anos e nove meses de prisão por esfaquear um 
agente policial no pescoço em 2019, com o juiz a descrever o 
ataque como “mais um episódio de violência sem sentido” nesse 
ano. Hui Tim-lik, na época estudante do sexto ano, admitiu em 
tribunal que estava entre um grupo de manifestantes, perto 
da estação de Metro, quando agentes uniformizados passaram 
a caminho de um “shopping” e de repente ele esfaqueou o 
pescoço direito de um polícia com um x-acto. O juiz Andrew 
Chan observou que Hui foi imediatamente detido e que a polícia 
encontrou uma nota de suicídio do jovem na sua casa.

SETE PASSAGEIROS TENTARAM EMBARCAR
COM CERTIFICADOS FALSOS EM LISBOA
A Polícia Judiciária portuguesa deteve três mulheres e 
quatro homens, com idades compreendidas entre os 26 e 
36 anos, no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, já nas 
portas de embarque, quando se preparavam para embarcar 
usando certificados falsos de resultados negativos de testes 
à COVID-19. Segundo a Unidade Nacional de Combate à 
Corrupção, as detenções ocorreram no âmbito de um inquérito 
ligado a suspeitas de crimes de falsificação de documento, 
propagação de doença, branqueamento de capitais e falsidade 
informática. Os detidos preparavam-se para apanhar um voo 
para outro país do espaço europeu.

OXFAM APONTA QUE FORTUNAS DUPLICARAM
ENQUANTO O RESTO DO MUNDO EMPOBRECEU
“O aumento das desigualdades económicas, de género e raciais 
e as desigualdades entre os países destroem o nosso mundo”, 
denuncia a ONG de luta contra a pobreza, num relatório 
intitulado “As desigualdades matam” e publicado antes do 
Fórum Económico de Davos. A riqueza acumulada do grupo 
de multibilionários conhece, desde o início da pandemia, 
o “seu aumento mais forte já registado, atingindo 13,8 
biliões de dólares. “Um imposto excepcional de 99% sobre 
os rendimentos dos 10 homens mais ricos procedentes da 
pandemia permitiria a produção suficiente de vacinas para o 
mundo, forneceria uma cobertura social e de saúde universal, 
financiaria a adaptação climática e reduziria a violência 
baseada em género em 80 países”, aponta a organização.

A MENOS DE TRÊS MESES DAS ELEIÇÕES 
FALTA SABER SE MACRON SERÁ CANDIDATO
A menos de três meses da primeira volta das presidenciais em 
França, muitos candidatos da extrema-esquerda à extrema-
direita já percorrem o país em campanha eleitoral, faltando 
apenas que o Presidente Emmanuel Macron confirme a 
recandidatura. “Oficialmente falta um candidato, Emmanuel 
Macron. Ele não parece querer fazer como François Hollande 
e não se candidatar, mas falta dizer. Ainda havia a dúvida no 
lado da esquerda sobre Christiane Taubira e ela vai avançar. 
Não penso que haverá mais candidatos de relevo. O que pode 
acontecer agora é que muitos candidatos não consigam ter 
as assinaturas necessárias para constar nos boletins de voto”, 
disse Vitor Pereira, politólogo e professor na Universidade de 
Pau, em declarações à Lusa.

ALEGADO ATAQUE DE DRONE MATA 
TRÊS E FERE SEIS EM ABU DHABI
Um possível ataque de drone poderá ter provocado ontem 
uma explosão que atingiu três petroleiros em Abu Dhabi e 
outro incêndio numa extensão do Aeroporto Internacional de 
Abu Dhabi que matou três pessoas e feriu seis, disse a polícia, 
que identificou os mortos como dois cidadãos indianos e 
um paquistanês. Não identificou os feridos, que segundo a 
polícia sofreram ferimentos leves ou moderados. Os rebeldes 
houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, reivindicaram a 
responsabilidade por um ataque contra os Emirados Árabes 
Unidos, sem dar mais detalhes. 

RAEM bem posicionada na luta
contra branqueamento de capitais
Em Dezembro, os membros do Grupo Ásia-

-Pacífico Contra o Branqueamento de Capi-
tais (APG), organização internacional contra 
o branqueamento de capitais e o financia-

mento ao terrorismo, aprovaram, por unanimidade, o 
último relatório de acompanhamento, por Macau, da 
avaliação mútua efectuada nas matérias de combate ao 
branqueamento de capitais e antiterrorismo. Esta ava-
liação, inicialmente feita em 2017 pelo APG, resultou 
num relatório da avaliação mútua sobre a situação da 
RAEM, publicado no mesmo ano.

O primeiro relatório de acompanhamento nessa ma-
téria foi apresentado ao APG em 2019, mediante o qual 
a RAEM conseguiu, com sucesso, dar cumprimento 
satisfatório aos restantes três padrões jurídicos inter-
nacionais emitidos no âmbito do Grupo de Acção Fi-
nanceira - GAFI, o que tornou Macau, naquela altura, o 
primeiro dos membros da organização, já submetidos 
à mesma avaliação, a conseguir satisfazer globalmen-
te todos os quarenta padrões técnico-jurídicos e obter 
aprovação nos mesmos.

De acordo com as estatísticas do GAFI, até finais de 
Novembro de 2021, de entre os 206 membros dessa 
organização, 120 foram submetidos à avaliação, tendo 
apenas cinco obtido integral aprovação nos quaren-
ta padrões internacionais. Actualmente, Macau figura 
como o único membro do APG com todos os padrões 
técnico-jurídicos cumpridos e aprovados. 

Além disso, dos 11 requisitos da avaliação respeitan-
tes à eficácia da execução, Macau obteve aprovação em 
seis requisitos. Assim, ficou no melhor lugar classifica-
tivo entre os cinco membros que obtiveram completa 
aprovação nos 40 padrões internacionais.

“O óptimo resultado obtido por Macau na avaliação 

Aumenta "o cerco" para forçar
Boris Johnson a demitir-se de PM

B oris Johnson já teria 
sido entrevistado como 
parte da investigação 
sobre alegações da po-

lémica conhecida como “partyga-
te”, quando surgiram alegações de 
outra violação no número 10 de 
Downing Street. O “Daily Telegra-
ph” revelou ontem que o Primeiro-
-Ministro britânico “partilhou o 
que sabe” com a investigadora in-
dependente Sue Gray sobre alega-
das festas na residência oficial que 
se prepara para publicar o relató-
rio sobre alegações de desrespeito 
às regras de prevenção do corona-
vírus ainda nesta semana.

A reivindicação da demissão de 
Johnson aumentou com a revelação 
do “The Mirror” que Johnson par-
ticipou numa despedida antes do 
Natal de 2020, durante a qual fez 
um discurso para marcar a saída do 
conselheiro de defesa, capitão Steve 
Higham, culminando uma longa li-
nha de alegações sobre violação de 
regras em Downing Street.

 Gray está a analisar um vasto 
conjunto de eventos, incluindo uma 
festa no jardim “traga a sua própria 
bebida” durante o primeiro blo-
queio de coronavírus a que Johnson 
admitiu ter comparecido - embora 
insista que entendeu ser um “even-
to de trabalho”. A irmã de Johnson, 
a jornalista e apresentadora da LBC 
Rachel Johnson, disse aos ouvin-
tes que o primeiro-ministro estava 

mútua efectuada no âmbito do APG dependeu muito 
do empenho indispensável dedicado conjuntamente 
pelas entidades do sector público e sector privado, ten-
do o Grupo de Trabalho Interdepartamental de Comba-
te ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento 
ao Terrorismo, as 15 entidades e as empresas inseridas 
nos sectores de actividade envolvidos que o compõem, 
cooperado reciprocamente para atingirem os mesmos 
propósitos”, pode ler-se na nota do Gabinete de Infor-
mação Financeira.

A RAEM compromete-se, assim, a tomar “as devidas 
precauções para que as medidas implementadas no 
âmbito do regime jurídico contra o branqueamento de 
capitais e o financiamento ao terrorismo sejam execu-
tadas com eficácia, com vista a assegurar a segurança 
na área financeira e no sector público”.

políticas “populistas”.
Outros anúncios de políticas in-

cluem tentativas de reduzir o atra-
so do Serviço Nacional de Saúde e 
congelar a taxa de licença da BBC 
por dois anos, com a secretária de 
Cultura Nadine Dorries a insinuar 
que o modelo actual de financia-
mento da emissora pública poderia 
ser completamente descartado.

Nas redes sociais surgiram ima-
gens no domingo, aparentemente 
mostrando o escritório de Robert 
Largan, o parlamentar conservador 
de High Peak, repetidamente grafi-
tado com as palavras “Lies”.

No fim-de-semana, os parlamen-
tares conservadores lutaram pu-
blicamente com a sua consciência 
quando um sexto deputado, Tim 
Loughton, exigiu a demissão do 
primeiro-ministro, citando o “dano 
terminal” que as revelações causa-
ram à sua reputação e ao partido 
Conservador. Outros, como o ex-
-líder do partido Sir Iain Duncan 
Smith, disseram que cabe a Gray 
determinar o que Johnson sabe so-
bre possíveis violações, enquanto 
parlamentares mais recentes suge-
riram que o caso suscita questões 
sobre a “autoridade moral” no topo 
do Governo.

O ex-secretário de Justiça Sir Ro-
bert Buckland - que foi demitido 
pelo primeiro-ministro em Setem-
bro - disse à Times Radio que será 
muito grave para o titular número 
10 se o relatório de Gray indicar 
que “as pessoas no topo do gover-
no” estavam envolvidos em “orga-
nizar e planear ou desconsiderar 
abertamente as regras”.

JTM com agências internacionais

“completamente em conformida-
de” com as regras da covid sempre 
que se reuniam sob restrições.

Numa tentativa de sobreviver à 
tempestade da festa, as últimas no-
tícias sugerem que Johnson poderia 
reformular a sua equipa principal, 
demitindo desde logo, o principal se-
cretário particular, Martin Reynolds, 
que enviou um e-mail a convidar a 
equipa para aproveitar o bom tempo 
no jardim nº 10 em Maio de 2020, o 
que seria considerado como parte 
de um movimento já apelidado de 
“Operation: Save Big Dog”.

O Times disse que uma tentativa 
de salvar o primeiro-ministro in-
cluiria um anúncio encarregando 
os militares de impedir que pe-
quenos barcos cruzassem o Canal, 
enquanto Boris procura promover 


