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De saída da presidência da
Fundação Jorge Álvares, o antigo
governador de Macau, Garcia
Leandro, faz um balanço do seu
mandato, analisa as mudanças
no tecido social do território e
fala das relações privilegiadas de
Portugal com a China.
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ANTIGO GOVERNADOR E EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

“Há ainda algumas
pessoas com grande
influência em Macau”
Filha da transição, a Fundação
Jorge Álvares vê sair, ao fim
de seis anos, o general Garcia
Leandro da presidência, embora
se mantenha como curador.
Em jeito de balanço, o antigo
Governador de Macau diz deixar
a entidade com mais património,
apesar de persistir a necessidade
de obtenção de receitas fixas
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Porque optou agora por sair da
presidência da Fundação Jorge
Álvares (FJA)?
Foi um processo normal. Sou
curador desde o ano de 2000, e
estive como administrador entre
2009 e 2016. Depois fiz o mandato
[como presidente]. Vou fazer 82
anos e não tinha de estar mais. Fiz
o meu melhor nestes anos todos e
saí, naturalmente. Esta não é uma
fundação pessoal, o presidente não
é sempre o mesmo, e eu fiz os anos
que entendi que tinha de fazer. É
o final do meu mandato.

China sem ter de passar por Macau.
E todas as dioceses que foram, aos
poucos, criadas na China, Japão e
Coreia, saíram de Macau. Portugal
é um país que tem pretensões de
amizade com a China. Repare
que estive no país, ainda como
governador de Macau, sem que
os dois países tivessem relações
diplomáticas.

Continua a desempenhar outras
funções?
Continuo como curador.
Olhando para trás, sente-se orgulhoso do trabalho realizado na
FJA? Sente que construiu outra
imagem para a FJA?
Quanto à imagem que eu dei,
outros é que terão de tirar essa
conclusão. Fiz o melhor possível.
O último Governador de Macau
[Rocha Vieira] criou três entidades,
uma delas o Centro Científico e
Cultural de Macau (CCCM), para
que houvesse em Portugal uma
representação permanente do que
foi a história, cultura e geografia
de Macau e do Oriente. Foi criado
o Instituto Internacional de Macau
e a FJA, que tem o objectivo específico de dar apoio ao CCCM
quando o Estado [português] não
corresponde a isso. E é o que temos
feito. Quando o CCCM foi criado, o
Governo de Macau construiu todas
as instalações em Lisboa. Aquando
da transição, o último Governador
português entregou as instalações
ao Estado português. Aí o CCCM
ficou sob responsabilidade do
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior.
Tem sido difícil dar esse apoio
ao longo dos anos?
Seguimos com algumas dificuldades, porque o Governo de Macau
fez, inicialmente, um grande investimento ali, comprou aquele local
e pagou as obras de restauração,
e depois entregou-as ao Estado
[português]. Depois começaram
a surgir dificuldades financeiras,
quando foi a situação da Troika.
Em 2009 e 2010 o apoio da FJA ao
CCCM aumentou muito, de modo
que a FJA é hoje considerado o
maior mecenas.
Tem dado anualmente cerca de
100 mil euros anuais [cerca de 1
milhão de patacas].
Sim, desde que sou presidente.
Primeiro foi a Troika, depois a
crise das moedas, depois a pandemia. Temos dado esse montante
por ano para recuperar uma parte
relacionada com a biblioteca e
o centro de documentação, bem
como o Museu.

Foram feitos alguns ajustes financeiros pela FJA que vive de
aplicações financeiras. Acredita
que o actual modelo de gestão
é viável a longo prazo ou são
necessários ajustamentos?
O modelo que foi encontrado no
início, o investimento inicial, foi
com dinheiro de Macau e algum
dinheiro privado. Mas não ter
receitas certas significa que
estamos muito dependentes do
resultado das aplicações financeiras. Encerramos estes seis anos
com um superavit em relação ao
património financeiro que tínhamos recebido, mas não deixa de
ser algo feito com muito cuidado
em relação às despesas. Foi feito
um ajuste nos contratos já feitos.

“Há uma mudança
evidente [na comunidade
portuguesa em Macau] e
a nossa capacidade
de intervenção é
através da qualidade
das instituições
e das pessoas.”
Uma das coisas importantes no
perfil da senhora que me sucedeu, Maria Celeste Hagatong, é
ter uma carreira muito ligada às
finanças e à banca. [Maria Celeste
Hagatong] é agora presidente da
COSEC, uma empresa de seguros
para as empresas exportadoras.
Isso significa que talvez possa
encontrar algum mecanismo com
receitas certas [para a FJA]. E
nós sentimos essa necessidade.
No final destes 22 anos os resultados são concretos com as
actividades feitas, aumentamos
o nosso património em termos de
instalações e obras de arte, graças
a uma quinta que passamos a ter
em Alcains, perto de Mafra. O património não foi delapidado, pelo
contrário. Temos pouco pessoal a

trabalhar e a administração tem
um pagamento simbólico.
A aproximação da FJA à China
é fundamental nos novos tempos
que correm? Macau também
caminha para a integração regional.
Sim. Macau, tendo esta relação
histórico-cultural com Portugal,
não deixa de ser hoje parte integrante da China. Além de manter
a relação com Macau, a cultura
portuguesa [que lá existe] e as
instituições, queremos ter relações
directas com a China na área que,
para nós, é a mais importante, que
é a do ensino superior.
A FJA deve apostar noutras áreas
além desta vertente pedagógica
e de investigação?
Temos uma área editorial. No ano
passado publicámos um livro para
os jovens, e foram oferecidos dez
mil exemplares a todas as escolas
do ensino secundário e ensino
básico de Portugal e Macau, e também para os nossos embaixadores
no Oriente. Trata-se de uma história que se chama “Nau do Trato”,
um navio que nos séculos XVII e
XVIII entre Goa, Malaca, Macau
e Japão. É um livro da autoria das
professoras Maria Isabel Alçada
e Ana Maria Magalhães. Além
disso, o embaixador de Portugal
em Pequim criou um fundo para
a tradução de obras de autores
portugueses para chinês. Neste
momento já há 11 obras traduzidas, a “Nau do Trato” também
está a ser traduzida. No total serão
28 livros de autores portugueses
traduzidos. Temos também as
nossas obras de arte no Museu de

“Claro que, com uma
minoria da população
portuguesa, a nossa
presença fez-se de
uma maneira que
não foi por imposição.”

“Queremos ter relações
directas com a China na
área que, para nós, é a
mais importante, que é a
do ensino superior.”
Macau. Não sendo grande, é um
museu que alguns especialistas
internacionais consideram de uma
enorme qualidade, em termos de
algumas peças.
Mas não é um espaço muito
visitado e conhecido.
Há de facto uma necessidade [de
maior visibilidade], e isso passa
pela ajuda da FJA. São necessárias obras mas há uma máquina
financeira e burocrática do Estado
que tem atrasado algumas coisas.
A FJA dá todo o apoio técnico que
é necessário.
Quais os grandes desafios da
divulgação da cultura macaense
em Portugal neste momento?
É evidente que, deixando de haver
uma presença com novo sangue
português em Macau, embora
permaneçam vários especialistas,
e sem uma grande emigração para
o território [há mais desafios]. Mas
mais importante do que o número
de pessoas é a sua qualidade. Hoje
há ainda algumas pessoas com
uma grande influência em Macau.
Claro que esse acompanhamento
das instituições de origem portuguesa em Macau é feito e tem tido
o nosso apoio. O próprio Governo
da RAEM tem dado muito apoio
a estas instituições. Mas Macau é
parte da China, mas não deixa de
ser um registo histórico e cultural
que marca a diferença face a outra
cidade chinesa, e até em relação a
Hong Kong. A primeira diocese
[portuguesa] foi criada em Goa, a
segunda em Coxim, a terceira em
Malaca e a quarta foi em Macau.
Portanto Macau é filha de Malaca
e neta de Goa. Houve uma época
em que nenhum estrangeiro ia à

Isso é um sinal importante.
A primeira vez que estive, durante
três semanas, foi numa chamada
visita de amizade, com oito pessoas de Macau, em 1978. Além
disso, Macau era um local de
grande convivência. Os chineses
têm uma grande preocupação com
o ensino dos filhos e havia todo o
tipo de escolas em Macau, e todas
estas pessoas se davam bem. Claro
que, com uma minoria da população portuguesa, a nossa presença
fez-se de uma maneira que não
foi por imposição. Deixámos
uma herança dourada no que diz
respeito ao património histórico,
cultural e de relacionamento entre
dois países. Independentemente
das nossas relações com países
da Europa e da CPLP, e com ligações à relação Euro-Atlântica,
com os EUA, esta relação com a
China é muito específica, que só
nós é que temos. [É] melhor do
que a relação que os ingleses têm
com Hong Kong, e que devemos
manter.
Um delegado de Macau à Assembleia Popular Nacional falou da
importância de preservar a comunidade macaense. É um sinal
de Pequim não se vai esquecer
dos macaenses no futuro?
A comunidade macaense é mais
do que uma etnia, é uma relação
histórica, cultural e de riqueza
que a China privilegia. A maneira
como esse trabalho será feito é da
responsabilidade das autoridades
chinesas, mas sempre numa relação
de contacto e consulta connosco.
Macau está neste momento a
seguir uma política de zero casos
covid-19 e muitos portugueses
estão a regressar. Acredita que
está a ocorrer uma grande mudança na comunidade?
Há uma mudança evidente e a nossa
capacidade de intervenção é através da qualidade das instituições
e das pessoas. E isso temos. Há
muitos portugueses, macaenses
ou portugueses de Macau que
representam Portugal e que têm
feito um grande esforço. Esse esforço tem sido acompanhado pelo
Governo da RAEM com apoios
permanentes. Nas visitas que fiz
em 2011, 2018 e 2019, gostei de
ver que as instituições portuguesas
estão muito bem tratadas, e isso
com o apoio do Governo local.
Andreia Sofia Silva
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PEDIATRIA ESPERA PARA AVALIAR ATRASOS NO DESENVOLVIMENTO É DE 4 SEMANAS

Simple Pay Ron Lam quer app em
estacionamentos e parquímetros

O deputado Ron Lam, perguntou ao Governo, através
de uma interpelação escrita, se vai instalar a plataforma
de pagamentos electrónicos Simple Pay em todos os
estacionamentos públicos e parquímetros. O objectivo é garantir que os residentes podem pagar, sem
recurso a moedas, o estacionamento para carros e
motociclos. Ron Lam citou ainda os dados anteriores
do Governo que indicam que em 50 por cento do
estacionamento púbicos havia formas de pagamento
electrónicos para criticar o facto de o Simple Pay
não estar incluído em todos os locais. O deputado
recordou também que o contrato da operadora dos
parquímetros, Macau Forehap Parking Management,
expira no próximo ano e se no âmbito da renovação,
ou atribuição de uma nova concessão, vai ser exigida
a instalação da aplicação.

Parados no tempo

O tempo médio de espera para a primeira consulta no Centro de Avaliação Conjunta
Pediátrica é de cerca de 4 semanas. Ao nível da reabilitação, o tempo de espera para a
terapia da fala ou ocupacional pode ir das 6 às 9 semanas. Serviços de Saúde garantem
estar a empenhar “todos os esforços” para encurtar a espera. Centro de educação do
IAS para famílias de crianças afectadas entra em funcionamento em 2023

Mercado Provisório Ngan Iek Hang
pede melhorias nas imediações

posteriormente será elaborado
um programa de tratamento
precoce com todos os apoios
necessários”, explicou.
Quanto à reabilitação, o
director dos Serviços de Saúde
que, para os casos genéricos,
o tempo médio de espera da
terapia ocupacional e terapia
da fala é de seis a nove semanas, sendo que os casos graves
“são atendidos e tratados de
imediato”.

O deputado Ngan Iek Hang espera que o Governo melhore
a sinalização do trânsito à volta do Mercado Provisório
Almirante Lacerda, de forma a indicar mais claramente
onde fica o espaço, e para atrair mais compradores. De
acordo com o jornal Ou Mun, o deputado dos moradores
justificou o pedido com as muitas queixas que diz ter
recebido de vendilhões que não têm clientes suficientes, em comparação com os que tinham nas bancas
do Mercado Vermelho. Ngan Iek Hang citou também
os vendilhões a afirmarem que muitos residentes não
sabem onde fica o mercado provisório, ou quando
sabem, evitam o espaço, porque consideram que há
falta de estacionamento. Como consequência, as bancas
perderam clientes para o Mercado de Patane.

Fazer mais

PUB.

Anúncio
Tratamento a dar às estampilhas fiscais
após o término do prazo estipulado
para a sua utilização
Conforme o disposto no artigo 11.º da
Lei n.º 24/2020 “Alteração ao Regulamento do Imposto do Selo e à Tabela Geral do
Imposto do Selo”, o prazo para a utilização das estampilhas vai terminar em breve,
deste modo, apresentam-se de seguida, em
detalhe, os procedimentos a adoptar no tratamento das estampilhas:
1) As estampilhas deixam se ser usadas
após 31 de Março de 2022, data em
que termina o prazo estipulado para a
sua utilização;
2) De 1 de Abril de 2022 até 1 de Abril
de 2023, a Direcção dos Serviços de
Finanças pode recolher as estampilhas
não utilizadas pelo respectivo valor
facial;
3) Findo o prazo acima mencionado, as
estampilhas são inutilizadas e cessa a
sua validade.
Aos 3 de Março de 2022
O Director dos Serviços
Iong Kong Leong

O

S Serviços de Saúde
revelaram que o tempo
médio de espera para
a primeira consulta no
Centro de Avaliação
Conjunta Pediátrica,
destinada a crianças com menos
de seis anos, suspeitas de ter dificuldades de desenvolvimento,
é de cerca de quatro semanas.
Quanto à fase de reabilitação
pediátrica o tempo médio de
espera é de seis a nove semanas.
Respondendo a uma interpelação do deputado Lei Leong
Wong, o director dos Serviços
de Saúde, Alvis Lo Iek Long,
começou por apontar que entre
2017 e 2021, o número de casos
que necessitam de tratamento
aumentou 50 por cento. Perante
o aumento da procura, Alvis Lo
vincou que o organismo está a

“fazer todos os esforços” para
encurtar o tempo de espera,
incluindo a optimização de processos, como o agendamento
de tratamento médico imediato
“sem avaliação adicional”. Isto,
após um diagnóstico rápido
baseado em distúrbios óbvios
detectados na linguagem oral.
Além disso, o responsável
disse ainda que após efectuada
a primeira consulta, não será
necessário transferir o caso
“entre diversos serviços hospitalares” e que os profissionais
de diagnóstico e de terapêutica
estão disponíveis aos sábados
e dias úteis.
Por escrito, Alvis Lo revelou
que, em média, o tempo desde a
primeira consulta até a conclusão das várias avaliações é de
cerca de nove semanas.

“Os processos de avaliação
estão relacionados com várias
etapas e contam com a participação de médicos especialistas
e generalistas, enfermeiros,
psicólogos, terapeutas da fala
e ocupacionais, representantes
dos serviços competentes,
entre outros. As crianças
relevantes serão submetidas
a uma série de avaliações
padronizadas para esclarecer
os tipos e níveis de distúrbios
do desenvolvimento infantil e

Entre 2017 e 2021,
o número de casos
que necessitam de
tratamento aumentou
50 por cento

Para optimizar o diagnóstico
e tratamento das crianças com
distúrbios de desenvolvimento,
Alvis Lo referiu ainda que “o
sistema auxiliar da terapia da
fala por inteligência artificial”
desenvolvido pelos Serviços de
Saúde e Universidade de Jinan
da Cidade de Cantão dispõe
de 200 vagas que podem ser
utilizadas por cerca de 3.000
crianças com necessidades de
reabilitação.
Em coordenação com o
Instituto de Acção Social (IAS)
e a Direcção dos Serviços de
Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ),
os Serviços de Saúde esperam
também continuar a apoiar, não
só as crianças com distúrbios de
desenvolvimento, mas também
as suas famílias.
Nomeadamente, foi revelado que o centro de educação e
treino precoce do IAS, destinado às famílias das crianças com
dificuldades de desenvolvimento entrará em funcionamento
no segundo semestre de 2023,
criando assim mais 120 vagas
de serviços de intervenção
precoce.
Quanto à DSEDJ, o organismo organizou ao longo de
2021 um total de oito palestras
para encarregados de educação
e 12 turmas de actividades de
formação para famílias. As turmas pequenas de terapia/treino
da fala contaram com a participação de mais de 210 pares de
pais e filhos.
Pedro Arede
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O

Governo quer criar um
regime para a evitar a
dupla tributação dos rendimentos que entram em
Macau, mesmo quando
não existe um acordo
para o efeito com a jurisdição de
origem. A intenção foi anunciada
à 3.ª Comissão Permanente da
Assembleia Legislativa, que se
encontra a discutir a proposta do
Código Tributário, mas implica a
discussão com a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).
Actualmente, quando existe um
acordo para a evitar a dupla tributação, os rendimentos vindos de
fora, desde que se prove que foram
tributados no exterior, podem entrar na RAEM sem terem de pagar
impostos. Quando não há acordo
de tributação com as jurisdições
exteriores, os rendimentos têm de
pagar impostos, o que significa que
podem ser tributados duas vezes.
Como forma de atrair mais capitais para Macau, o Governo quer implementar a não tributação, mesmo
com jurisdições com as quais não
exista acordo. “No futuro, e depois
da aprovado o Código Tributário, o
Governo pensar tornar como regra
geral que um rendimento gerado
no exterior, desde que tenha sido
tributado, não deve ser sujeito à
tributação em Macau”, explicou
Vong Hin Fai, presidente da comissão. “Actualmente, o que acontece
é que quando não há acordo para
evitar a dupla tributação, mesmo
que esses rendimentos tenham sido
taxados no local de origem, têm de
ser tributados, outra vez, de acordo
com as taxas aplicadas em Macau”,
acrescentou.

Dúvidas que persistem

Apesar da intenção, o modelo apresentado ontem pelo director dos
Serviços de Finanças, Iong Kong
Leong, ainda tem de ser discutido
com a OCDE, para garantir que
as normas internacionais em vigor

O

deputado Chui Sai
Cheong apelou aos
residentes para defenderem a segurança nacional, de forma a que
o território possa voltar a
prosperar e manter a estabilidade social. As declarações foram prestadas num
artigo publicado no Jornal
do Cidadão, e servem de
antevisão à nova exposição
organizada pelo Gabinete
de Ligação em Macau,
sobre a segurança nacional,
inaugurada na sexta-feira
(ver texto associado).
Segundo o também
presidente da Associação
Comercial de Macau, todos os residentes têm de
cumprir a Constituição
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IMPOSTOS GOVERNO QUER FACILITAR ENTRADA DE CAPITAIS TRIBUTADOS NO EXTERIOR

Venha de lá esse ouro

O Executivo quer que os capitais vindos de jurisdições sem acordos de dupla tributação com
a RAEM fiquem isentos de impostos em Macau. A questão vai ser abordada com a OCDE

são respeitadas, principalmente no
que diz respeito ao branqueamento
de capitais.
“O artigo que propõe estas
alterações indica que vai ser aplicado sem prejuízos das regras de
direito internacional. Se houver
regras para estas questões têm de
ser seguidas”, justificou Vong, sobre a versão do Executivo. “Mas o
Governo ainda vai estudar melhor
esta possibilidade, tendo em conta
as regras e as práticas internacio-

nais. É um processo que implica
uma negociação com as instâncias
internacionais como a OCDE.
Antes de haver uma decisão, ainda
vão fazer consultas com a OCDE
para perceber bem como pode ser
feito”, acrescentou.

Uma vez que a OCDE é um
órgão internacional, o Executivo
admite que a questão não deve
ficar esclarecida até à votação da
lei na especialidade. No entanto,
este aspecto não é encarado como
impeditivo da aprovação.

“Antes de haver uma decisão, ainda vão fazer consultas
com a OCDE para perceber bem como pode ser feito.”

Deputados insistem em segurança nacional como base do crescimento

da República Popular
da China e a Lei Básica,
assim como trabalhar
em conjunto para implementar o conceito
“de segurança nacional
compreensiva” de forma
a evitar qualquer desafio
à segurança do país.
Na perspectiva do
também vice-presidente
da Assembleia Legislativa, o ambiente internacional atravessa mudanças
sem paralelo nos últimos
100 anos, o que implica
que a segurança nacional

enfrenta desafios e situações que exigem uma
união total.
Neste ambiente, Chui
Sai Cheong considera que
todo o território tem a
obrigação de fazer um bom
trabalho na protecção da
segurança nacional, e, sob
a orientação das autoridades centrais, prestar toda
a assistência necessária às
autoridades.

Missão nacional

Santos Filipe

VONG HIN FAI DEPUTADO

Amar com sentimento

O empresário local fez ainda eco das declarações do

novo assessor da comissão
de segurança nacional, o
director do Gabinete de
Ligação, Fu Ziying, que
defende que apenas com
uma nova onda de segurança nacional é possível
elevar o princípio um país,
dois sistemas com características de Macau para um
novo patamar.
Por sua vez, ao jornal
Ou Mun, Ho Ion Sang,
deputado eleito pelo sector
da educação e ligado aos
Kaifong, afirmou que o ensino da segurança nacional

Também na discussão de
ontem na especialidade, um dos
deputados propôs que o nome
da Lei do Código Tributário
fosse alterado para Código do
Procedimento Tributário. No
entanto, o Executivo recusou
essa possibilidade. No entender
dos representantes do Governo, a proposta de lei lida com
questões de substância e não
apenas procedimentos.
João

nas escolas ainda precisa de
fazer um longo caminho.
Apesar disso, destacou que
a exposição é um aspecto
muito positivo, e que vai
promover um espírito de
união, e de transmissão do
sentimento de amor à pátria
entre todos os sectores da
RAEM.
Ainda segundo as palavras do agente bancário,
ao fim de vários anos, o
Governo Central concretizou firmemente o princípio
um país, dois sistemas ao
instituir o princípio RAEM
governada por patriotas.

J.S.F. / N.W.

Segurança nacional
Exposição é inaugurada
esta sexta-feira

É já esta sexta-feira, 15, que será inaugurada a “Exposição sobre a Educação
da Segurança Nacional”, que decorre
na mesma data em que se celebra o
“Dia da Educação da Segurança Nacional”. A partir das 14h30 desse dia
o público poderá visitar a mostra que
pretende “dar à população de Macau
uma compreensão mais abrangente e
mais profunda da segurança nacional”,
a fim de “salvaguardar em conjunto a
segurança nacional e a prosperidade
e estabilidade social de Macau”. A
exposição é organizada pelo Governo
da RAEM em parceria com o Gabinete
de Ligação do Governo Popular Central na RAEM. A mostra, patente no
Complexo do Fórum Macau, fica de
portas abertas até ao dia 15 de Maio.
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COVID-19 SEPARAÇÃO DE PAIS E FILHOS EM CASO DE INFECÇÃO DESCARTADA

Boas práticas locais
Lei Wai Seng,
chefe de serviço de
urgência do Hospital
Conde de São
Januário, prometeu
que os pais vão poder
acompanhar os filhos
em caso de infecção,
atendendo ao “estado
psicológico”
das crianças

O presidente da Associação de Indústria
Turística, Andy Wu, mostrou-se preocupado
com a possibilidade de a Semana Dourada
do 1 de Maio ficar abaixo das expectativas,
em declarações citadas pelo jornal Ou Mun.
Com os surtos descontrolados no Interior e
as expectativas catastróficas para uma das
épocas tradicionalmente alta para o turismo,
Andy Wu apelou ao Governo para preparar
novos apoios para o comércio, no caso de
os visitantes não aparecerem. Segundo a
explicação do presidente da associação, o
surto em Cantão pode não ser controlado a
tempo de minimizar os riscos e pode impedir
que os turistas do Interior atravessem a
província para entrar Macau. Este aspecto é
visto como o principal desafio a uma época
alta, responsável por grande parte das receitas
na primeira metade do ano. Ainda de acordo
com Wu, mesmo que o Governo incentive o
consumo com recurso ao cartão de consumo
electrónico, este apoio não vai ser suficiente
para compensar o comércio por uma Semana
Dourada abaixo do esperado.

Educação Temidos
cortes no financiamento
com fusões de Fundos

A

O contrário de Hong
Kong e Xangai, as autoridades de Macau
prometem não separar
as crianças dos pais em
caso de surto de larga
escala no território. A promessa
foi feita ontem, de acordo com a
agência lusa, durante uma visita
ao Hospital de Campanha.
“Conforme a experiência passada, se houver crianças ou menores
que precisem de ficar em isolamento, também exigimos aos pais que
os acompanhem”, disse o chefe
de serviço de urgência do Centro
Hospitalar Conde de São Januário,
Lei Wai Seng, quando questionado
se uma separação podia ocorrer “em
alguma circunstância”.
No último mês aconteceram
vários casos de crianças, incluindo
bebés, separadas dos pais após
testarem positivo à covid-19 em
Hong Kong. As autoridades justificaram as medidas de separação
das famílias com a insuficiente
capacidade de alojamento, uma
vez que ao contrário dos bebés, os
pais não estavam positivos.
Também as autoridades de
saúde de Xangai defenderam, na
semana passada, a separação de
bebés e crianças infectadas com
covid-19 dos pais, no caso de estes
testarem negativo, numa medida
que gerou indignação na capital
financeira chinesa e que foi mais
tarde revertida.

Turismo Sector antevê
dificuldades e pede apoios

Lei Wai Seng, que falava aos
jornalistas numa visita guiada
ao novo Centro Comunitário de
Tratamento de Infecção do Novo
Tipo de Coronavírus, instalado na
Nave Desportiva dos Jogos da Ásia
Oriental, na zona do Cotai, entre as
ilhas da Taipa e de Coloane, salientou que “o tempo de isolamento”
em Macau “não são só uns dias,
mas sim uma ou duas semanas”.
“Precisamos de ter em conta o
estado psicológico das crianças”,
reforçou.

Sozinhos em casa

Também segundo Lei Wai Seng, no
caso de um surto de grande escala
– dependendo “do estado de saúde
do paciente ou conforme o número
de infectados” - poderá ponderar-se a possibilidade de permitir o
isolamento domiciliário. “Se estas
instalações de isolamento já não
forem suficientes e as condições

não forem tão boas (…) então
teremos essa possibilidade de deixar as pessoas ficarem em casa”,
sublinhou o responsável.
Macau registou, desde o início
da pandemia, há dois anos, 82
casos de covid-19 com sintomas,
e 75 considerados assintomáticos.

“Se estas instalações
de isolamento já não
forem suficientes e
as condições não
forem tão boas (…)
então teremos essa
possibilidade de
deixar as pessoas
ficarem em casa.”
LEI WAI SENG HOSPITAL
CONDE DE SÃO JANUÁRIO

Nesta altura, o território tem
as fronteiras fechadas a não-residentes e o isolamento domiciliário
não é permitido.
O Centro de Tratamento
Comunitário do Novo Tipo de
Coronavírus, com capacidade
para mais de quatro mil camas, é
para onde serão transportadas, em
caso de surto epidémico de grande
escala “pessoas assintomáticas ou
com sintomas leves”, acrescentou
Lei Wai Seng.
Macau delineou um plano de
emergência para responder a um
eventual surto comunitário de
larga escala, no momento em que
a variante Ómicron da covid-19
atinge territórios vizinhos.
Este cenário de surto comunitário, de larga escala, exigiria
ainda meio milhar de profissionais
de saúde e uma coordenação das
autoridades apoiada por 15 grupos
especializados.

A Associação de Bom Lar organizou um
simpósio sobre o sector da educação e ouviu
vários residentes mostrarem-se preocupados
com a possibilidade de haver cortes nos
subsídios para a educação. Em causa, estão
os efeitos da fusão dos Fundo do Ensino
Superior, Fundo de Desenvolvimento Educativo e Fundo de Acção Social. As conclusões
do simpósio foram partilhadas através de
um comunicado. Anteriormente, o Governo
prometeu que a fusão não ia envolver cortes
na educação, porém, durante a actividade da
associação de que fazem parte os deputados
Ma Io Fong e Wong Kit Cheng, a preocupação
esteve muito presente. Além deste aspecto,
foi ainda defendida a política de formação de
quadros locais, assim como a melhoria no
aconselhamento psicológico.

Habitação Pedidos de
empréstimo caem 42%

O valor dos pedidos de empréstimos para
a habitação registou uma quebra de 41,5
por cento de Janeiro para Fevereiro, o que
representa menos 1,45 mil milhões de patacas, de acordo com os dados divulgados
ontem pela Autoridade Monetária de Macau.
Em Fevereiro, os pedidos foram de cerca de
2,05 mil milhões de patacas, e contrastam
com os empréstimos de 3,5 mil milhões de
patacas, em Janeiro. No sentido contrário,
houve um aumento de substancial no valor
dos empréstimos para actividades imobiliárias, que cresceu no espaço de um mês
em 210,1 por cento, de 3,32 mil milhões
para 10,02 mil milhões e patacas.
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Burla Perde 28 mil patacas ao tentar comprar massagem
Uma residente com cerca de 30
anos perdeu 28 mil patacas, após
ter sido levada a pagar por um
serviço de massagens, através de
uma aplicação móvel de encontros
online. Segundo o CPSP, depois de
ter investido algum tempo a jogar na
mesma aplicação, a vítima foi abor-
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dada por uma mulher que lhe disse
estar disponível para se encontrar
com ela para lhe prestar serviços
de massagem. Interessada, a vítima
anuiu, tendo sido contactada mais
tarde por um homem que alegou ser
responsável pela gestão do negócio.
Depois de pagar uma caução de

9.000 patacas, a vítima foi ainda
levada a pagar mais 19 mil patacas
pela massagem, que nunca chegou
a acontecer. Confrontada com o
facto de ter que pagar mais 50 mil
patacas para levantar o dinheiro
gasto, a residente de Macau decidiu
apresentar queixa à polícia.

Nude chat Estudante fica sem 10 mil patacas após chantagem
Um estudante, com menos de 20 anos,
foi desfalcado em 10 mil patacas após
ter sido chantageado com a divulgação
dos seus dados pessoais e de um vídeo
onde aparece sem roupa e a interagir
online, com uma mulher que se prestou a fazer um striptease em directo.
De acordo com dados divulgados

ontem em conferência de imprensa
pelo CPSP, o estudante travou contacto com a mulher através de uma
aplicação online, tendo-lhe proposto
um encontro amoroso em directo
através de videochamada. Durante o
encontro e já sem roupa, a mulher disse
ao estudante para se despir, pedido ao

CPSP ESTUDANTE DE 20 ANOS VÍTIMA DE AGRESSÃO SEXUAL

Marcas para a vida
Um homem de 28 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido
na madrugada de sábado após ter agredido sexualmente uma estudante com cerca de 20 anos no centro da cidade. A vítima ficou
impossibilitada de resistir depois de ter sofrido agressões físicas
que a deixaram praticamente inconsciente. O suspeito admitiu estar
embriagado na altura do crime

O

Tribunal de Segunda Instância
(TSI) confirmou a pena efectiva
de 2 anos e 9 meses de prisão aplicada
um verificador alfandegário, que declarou baixas falsas, durante quatro
anos, para poder ter um segundo
emprego como taxista.
O TSI deu como provado que,
entre 2014 e 2018, o homem burlou
os Serviços de Alfândega no valor de
1,2 milhões de patacas entre ordenados e subsídios de férias indevidos.
Segundo o caso, revelado ontem
pelos tribunais, o ex-funcionário do
Governo foi diagnosticado com hérnia de disco intervertebral, em 2014,
e além de ter conseguido um posto de
trabalho mais leve conseguiu obter
1.197 dias de falta por doença, que
utilizou não só para obter a carta de
taxista, mas desempenhar as funções.
Acusado de 173 crimes de falsificação de documento, o ex-funcionário da Alfândega foi considerado, na
primeira instância, culpado do crime
de burla de valor consideravelmente
elevado, por ter recebido de forma
ilegal, enquanto trabalhava como
taxista, 1,2 milhões.
Através do recurso, o homem
pretendeu suspender a execução da
pena, com a promessa de que pagaria
a quantia mensal de 15 mil patacas,
a título de indemnização por danos.
Contudo, o TSI recusou o recurso e
confirmou a prisão efectiva.

O

Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP)
deteve no passado sábado, um homem de 28
anos de nacionalidade
estrangeira, após, alegadamente, este ter agredido
sexualmente uma estudante com

cerca de 20 anos, na Rua da Palha,
no centro de Macau.
De acordo com informações
divulgadas ontem em conferência de imprensa pelo CPSP, o
caso aconteceu na madrugada
de sábado, por volta das 4h00,
altura em que a vítima circulava

a pé pela zona central. De forma
súbita e encoberto pela noite, o
suspeito aproximou-se da vítima
e, agarrando-a por trás, desferiu
de seguida uma estalada na zona
do rosto.
Além disso, segundo a descrição das autoridades, a vítima

FOTO PJ

TSI FUNCIONÁRIO
PÚBLICO QUE TIROU
BAIXA PARA SER
TAXISTA COM PENA
DE PRISÃO EFECTIVA

O suspeito aproximou-se da vítima e, agarrando-a por trás, desferiu de seguida uma estalada na zona do rosto

qual acedeu durante a interacção. Mais
tarde, a mulher enviou ao estudante
um link com os seus dados pessoais
e o registo do encontro, ameaçando-o
com a divulgação do mesmo entre os
seus contactos. Após a chantagem,
o estudante efectuou o pagamento e
apresentou queixa na polícia.

sofreu ainda outras agressões
em várias partes do corpo, “que
a levaram a sentir-se tonta” e
praticamente inconsciente e, por
isso, impossibilitada de resistir.
Questionado por vários jornalistas sobre a natureza dos actos
sexuais em causa, o porta-voz
do CPSP recusou-se a fornecer
mais detalhes.
Quando parecia não haver
saída possível para a estudante,
duas testemunhas do sexo masculino, portadores de bluecard,
depararam-se com o sucedido
e decidiram ajudar a vítima,
confrontando o suspeito. Este,
por sua vez, deu início à fuga.
No entanto, iniciada a perseguição, o suspeito viria a ser
interceptado pelos dois homens
na Travessa da Sé, que tendo
sido capazes de o imobilizar
chamaram a polícia.

À boleia do álcool

Durante o apuramento dos factos,
o CPSP comprovou que a vítima
tinha marcas de agressões em
várias partes do corpo, incluindo
na cara e na cabeça. Além disso, a
estudante reportou que durante os
actos de violência sexual de que
foi vítima, o seu telemóvel, no
valor de 5.000 patacas, terá ficado
danificado e inutilizável e que,
por isso, iria exigir a respectiva
responsabilização criminal pelos
danos materiais causados.
Por sua vez, o suspeito alegou
estar embriagado, tendo ficado
comprovada a sua identidade e
a prática das agressões sexuais
através da consulta do registo
obtido através das câmaras de videovigilância instaladas no local.
O caso foi entregue ao Ministério Público (MP) na manhã
de ontem, onde o homem irá responder pelos crimes de coacção
sexual e dano.
Segundo a lei, estamos perante um caso de coacção sexual se
ficar provado que o suspeito, “por
meio de violência, ameaça grave
ou depois de, para esse fim, a ter
tornado inconsciente ou posto
na impossibilidade de resistir” a
fim de “constranger outra pessoa
a sofrer ou a praticar, consigo
ou com terceiro, ou praticar nela
própria, acto sexual de relevo”. A
confirmar-se, o suspeito pode vir
a ser punido com pena de prisão
entre 2 e 8 anos.
Pedro Arede
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EDDY MURPHY ESPECTÁCULO SOLIDÁRIO ESTE SÁBADO

É

já no próximo sábado
que decorre no The Venetian Theatre um concerto
com o grupo Macau4Eddy,
um espectáculo solidário de
apoio ao mestre de capoeira
brasileiro Eddy Murphy,
que vive em Macau há vários anos e que foi diagnosticado com cancro, necessitando de apoios financeiros
para pagar os tratamentos.
O objectivo desta iniciativa
é atingir a fasquia dos dois
milhões de patacas, sendo
que o dinheiro remanescente adquirido será doado
à Associação Anti-Cancro
de Macau-China.
O espectáculo, que começa às 19h, reúne músicos

do território por esta causa,
como os membros do grupo
da Casa de Portugal em
Macau, Billy Chan e a sua
banda ou a cantora brasileira
Jandira Silva, entre outros.
Victor Kumar, bailarino e
professor de yoga, irá ainda
apresentar um espectáculo
de Bollywood. Os bilhetes
custam 300 patacas e estão
à venda no website www.
macau4eddy.com. Além
desta iniciativa, também
se aceitam donativos através da conta BNU número
9008318078, ou através desta plataforma de crowdfunding: https://fundrazr.com/8
1xt55?ref=ab_3YEqUonzA
Su3YEqUonzASu

MUSEU DO GP DISPONIBILIZADAS VISITAS VIRTUAIS COM V

O

Museu do Grande Prémio de Macau (GPM)
passa agora a disponibilizar
aos seus visitantes uma
visita virtual com visão panorâmica de 360 graus. Para
este projecto, o museu foi
filmado “com câmaras profissionais”, tendo sido criada
“uma visão tridimensional de
360 graus de todo o espaço,
mostrando aos visitantes
as zonas de exposições, a
decoração e os artigos do
museu”. Para ter acesso a esta
experiência, os visitantes
apenas precisam de aceder à
página electrónica de visita
virtual online do Museu do
GPM, mgpm.macaotourism.
gov.mo/vrtours.

Além disso, foi instalada
uma mostra de produtos filatélicos, denominada “Museus e Peças Museológicas VI - Museu
do Grande Prémio de Macau”.
Devido às obras de ampliação
e abertura oficial do Museu do
GPM no ano passado, a Direcção dos Serviços de Correios
e Telecomunicações escolheu
o Museu do GPM como tema
para a emissão filatélica “Museus e Peças Museológicas VI”,
lançada no dia 18 de Novembro
do ano passado. Os produtos
filatélicos da emissão especial
denominada “Museus e Peças
Museológicas VI - Museu do
Grande Prémio de Macau”,
estão agora em exibição no
museu.

Estas iniciativas visam
“optimizar o conteúdo do
Museu do GPM”, através da
adição de novos elementos,
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ForaA da caixa
EXPOSIÇÃO MOSTRA EM MONG-HÁ VISA QUEBRAR ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO

“Forget The
Frame” é o nome
da exposição que a
Associação para o
Desenvolvimento
das Novas
Mulheres de Macau
apresenta no
próximo dia 23,
nas Vivendas
de Mong-Há. O
público poderá
conhecer melhor o
trabalho das artistas
locais Celeste C.
da Luz, Alice Ieong
e Su Cheng

Associação para o Desenvolvimento das Novas
Mulheres de Macau [New
Woman Development Association of Macao] está de
regresso às exposições com
a mostra que apresenta, no próximo
dia 23 de Abril, nas Vivendas de
Mong-Há, um novo espaço cultural
criado a partir dos antigos alojamentos dos funcionários públicos.
A mostra, que termina a 15 de
Maio, intitula-se “Forget The Frame”,
conta com curadoria de Carol Lei e
Hannah Ieong e revela o trabalho de
três jovens artistas de Macau, Celeste
C. da Luz, Alice Ieong e Su Cheng. A
exposição gira em torno das ideias da
imaginação e de liberdade criativa, no
sentido de que “quem cria este tipo
de trabalhos pode quebrar quaisquer
estereótipos de género que existem
na sociedade, ao mesmo tempo que
apresenta mensagens de uma perspectiva feminina”.
Estas três artistas são, assim,
convidadas a desenvolver trabalhos
através de diferentes meios criativos,
espelhando a sua imaginação através
da arte e revelando a sua “criativi-

VISÃO PANORÂMICA DE 360 GRAUS
mais diversos e interactivos.
A ideia é “dar a conhecer
aos visitantes a história e
conhecimentos sobre o GPM,

promovendo a integração
intersectorial de ‘turismo +
desporto’”.
Além destas duas actividades, o Museu do GPM
lança agora uma nova iniciativa em cooperação com a Air
Macau, a fim de atrair mais
visitantes. Desta forma, quem
viajar para Macau, através
da companhia aérea, entre
os dias 1 de Março e 30 de
Junho, pode apresentar o seu
cartão de embarque válido
até sete dias na bilheteira do
Museu do GPM, e receber
dois bilhetes pelo preço de
um. A oferta especial aplica-se apenas na compra de
bilhetes regulares, no valor
de 80 patacas.

dade única”. A ideia é que o público
possa “ser encorajado a abandonar
todas as limitações, sair da caixa e
deixar-se inspirar pela possibilidade
de liberdade”.
Além da exposição em si, estão
previstas uma série de actividades,
incluindo uma zona interactiva intitulada “Breaking the Frames in Life”
[Quebrar as molduras da vida], visitas
guiadas ou workshops, que estão sujeitas a marcação prévia. A ideia, com
estas iniciativas paralelas, é fazer com
que os interessados compreendam a
temática central do evento, bem como
os artistas que nele participam e os
trabalhos apresentados, para que se
possa “desencadear uma reflexão sob
diferentes perspectivas”.

Papel feminino

Recorde-se que esta associação,
criada em 2017, tem vindo a chamar
a atenção, através da arte, dos papéis
diversificados que a mulher pode
desempenhar na sociedade local,
tentando quebrar estereótipos de
género que ainda persistem.
Esta exposição pretende abordar
a ideia de que as mulheres, muitas

“Quem cria este tipo de
trabalhos pode quebrar
quaisquer estereótipos
de género que existem
na sociedade, ao mesmo
tempo que apresenta
mensagens de uma
perspectiva feminina.”

“Encorajamos as
mulheres a descobrirem
os seus próprios valores e
a aceitar novas coisas.”
ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS NOVAS
MULHERES DE MACAU

vezes, “vivem dentro de estruturas
que outras pessoas criam ou com
base nas premissas adoptadas pela
sociedade, tal como as expectativas
criadas para as diferentes idades,

ou segundo uma identidade social
em particular ligada às ocupações,
posições, interesses, talentos ou
relacionamentos”.
Além disso, nos tempos actuais,
a mulher “desempenha um determinado papel como filha, mulher ou
mãe que pode ser estereotipado”,
sendo que “as pessoas assumem
que vivem como deveriam viver”
e não consoante os seus gostos
pessoais, acrescenta a associação
na mesma nota.
A Associação para o Desenvolvimento das Novas Mulheres de
Macau foi criada por “nove mulheres independentes e confiantes”,
pretendo juntar mulheres de vários
campos e de várias idades que vivam
no território.
“Encorajamos as mulheres a
descobrirem os seus próprios valores
e a aceitar novas coisas. Também
pedimos que as mulheres quebrem
as restrições pessoais e tradicionais e
sejam pró-activas, além de desenvolverem os seus talentos”, acrescenta
ainda a associação.
A.S.S.

LITERATURA ESCRITOR "JACK HIGGINS" MORRE AOS 92 ANOS

O

escritor britânico Henry Patterson,
que escrevia com o pseudónimo
Jack Higgins e era conhecido pelos
seus livros de espionagem e suspense,
morreu aos 92 anos, anunciou no domingo a editora HarperCollins. Henry
Patterson, nascido em Newcastle, em
Julho de 1929, é autor de 85 livros, que
escreveu entre 1959 e 2017, dos quais
se destaca “The Eagle has Landed” ("A
águia aterrou", 1975) uma história de
ficção que relata uma tentativa de sequestro do primeiro-ministro britânico
Winston Churchill, durante a II Guerra
Mundial, que vendeu mais de 50 milhões
de exemplares.
Um ano depois da sua publicação,
o livro viria a ser adaptado ao cinema,
por John Sturges, tendo como protagonistas os actores Robert Duvall, Donald
Sutherland e Michael Caine.

O director executivo da editora
HarperCollins, Charlie Redmayne,
citado pela agência Efe, afirmou que
Patterson “foi um escritor clássico de
suspense” e descreveu-o com o um
autor “instintivo, duro e implacável”.
“Sou fã de Jack Higgins desde que me
conheço. A sua morte marca o fim de
uma era”, afirmou Charlie Redmayne,

sublinhando que “foi um privilégio
participar na publicação de algumas
das suas obras".
Além de “The Eagle has Landed”,
destacam-se deste escritor as obras
“Comes the Dark Stranger”, “Hell is
Too Crowded” e “To Catch a King”.
O seu último livro, com o título “The
Midnight Bell, foi publicado em 2016.
Do autor, estão publicados em Portugal livros como "O Rei em Lisboa",
um 'thriller' histórico passado durante
a II Guerra Mundial, e "Confessional",
centrado numa tentativa de assassínio
do Papa. "Exocet: missão impossível",
"Atentado na Catedral", "O Solista",
"Os Guerrilheiros da Sombra", "Solo",
"Vingança no Inferno", "O Centro da
Tempestade", "A Águia Levantou Voo"
e "O Voo das Águias" são outros títulos
do escritor editados em Portugal.

10 china

Cantão registou,
em 24 horas,
apenas 27
novos casos de
covid-19, mas
desde ontem que
as autoridades
decidiram
bloquear a
maioria das
entradas na
cidade, um
importante
interposto
comercial e
industrial do país
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S autoridades de
Cantão proibiram
ontem a maioria das
entradas, numa altura em que o país
enfrenta o pior surto
de covid-19 desde o início

COVID-19 CANTÃO PROÍBE ENTRADAS FACE A NOVOS SURTOS

Bloqueio activo
da pandemia. Xangai registou 26.087 novos casos
nas últimas 24 horas, entre
os quais apenas 914 têm
sintomas. A cidade, de 26
milhões de habitantes, está
sob bloqueio, com muitos
moradores confinados em
casa há três semanas.
Cantão ainda não havia
anunciado um bloqueio deste tipo. A metrópole, com 18
milhões de habitantes, abriga algumas das principais
empresas chinesas e o aeroporto mais movimentado
do país. A cidade registou 27
casos, nas últimas 24 horas.
As aulas passaram já a
ser realizadas ‘online’, para
todos os níveis de ensino.
Um centro de exposições

HM • 2ª vez • 12-4-22

PUB.

foi convertido num hospital
improvisado, enquanto as
autoridades realizam testes
em massa em toda a cidade.
Apenas cidadãos com
uma “necessidade defi-

nida” de sair de Cantão
podem fazê-lo, e somente
se testarem negativo para o
vírus nas últimas 48 horas,
disse o porta-voz da cidade
Chen Bin.

A China continua a
reagir a surtos de covid-19
com medidas rigorosas, no
âmbito da estratégia de ‘zero
casos’, apesar dos crescentes
custos económicos e sociais.

No domingo, o porta-voz
do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Zhao Lijian,
disse que a China apresentou
protestos junto das autoridades dos Estados Unidos,

ANÚNCIO
Acção de processo especial do trabalho (Acidente de trabalho)
n.º LB1-20-0235-LAE

Juízo
Laboral

Autor : ISAAC BRAGA CONCEIÇÃO.
Réus : 1 - FIDELIDADE MACAU – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.;
2 - WONG KIN SANG, único sócio e administrador da FYB Diversão
Limitada (cuja designação anterior era “Dragone Macau Limitada”),
titular do passaporte da RAEHK, do bilhete de identidade de residente
permanente de Hong Kong e do TITNR, com moradas em Macau,
Grand Oasis, edifício “Kam Pak Fung”, bloco 4, 17º andar, moradia B e
路環路氹連貫公路金沙城中心口福美食廣場3樓10座;
3 - TDAB SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA; e
4 - MSIG INSURANCE (HONG KONG) LIMITED.
Pedido do valor da indemnização: Mop$2.035.110,00
****
FAZ-SE SABER QUE, por esta Secção, correm éditos de TRINTA DIAS,
contados da segunda e última publicação do anúncio, citando o 2º Réu, WONG
KIN SANG, acima identificado para , no prazo de DEZ DIAS, impugnar a decisão
que deferiu a substituição da 2ª Ré Companhia FYB Diversão Limitada, efectuada ao
abrigo do disposto no art.º 325º nºs 1 e 2 do Código Comercial, pelo citando e, responder ainda aos requerimentos do Autor, designadamente ao do aumento do pedido de
Mop$1,878.00 (de Mop$2.035.110,00 para Mop$2.036.988,00) e ainda sobre a fixação de indemnização provisória no montante de Mop$1.250.000,00, tudo pelos fundamentos constantes dos autos, cujos duplicados se encontram à disposição do citando
nesta Secretaria, que lhe serão entregues nas horas normais de expediente assim que
solicitados, seguindo-se com os ulteriores termos do processo até final à sua revelia,
caso não responda no referido prazo.
A intervenção do citando nos autos implica a constituição de advogado – art.º
74.º do Código Processo Civil de Macau.
*
Tribunal Judicial de Base da R.A.E.M., aos 24 de Março de 2022.
O Juiz

Para pior já basta assim

Variante Ómicron determina manutenção da política de zero casos

A

S infecções provocadas pela variante
Ómicron do coronavírus SARS-Cov-2 não
devem ser geridas como um
surto de gripe, disse ontem o
chefe do grupo de especialistas que lidera a estratégia
chinesa de contenção da
covid-19, Liang Wannian.
Citado pela imprensa
local, Liang disse que a taxa
de mortalidade da variante
Ómicron é “superior à da
gripe” e que, em casos de pacientes com mais de 80 anos,
é “cem vezes superior”. “O
vírus sofre constantemente
mutações. Não sabemos se
estas mutações vão ser mais
prejudiciais, o que acarretaria grandes riscos para a
saúde”, disse.
Segundo o especialista, a
política chinesa de tolerância zero à doença covid-19

“continua a ser a melhor
opção” para o país.
Com o surgimento da
variante Ómicron, a China
voltou ao ponto de partida
na sua “batalha” contra o
novo coronavírus. O país
continua a reagir a surtos
de covid-19 com medidas
implacáveis, incluindo
o isolamento de cidades
inteiras, apesar dos crescentes custos económicos
e sociais. De acordo com
Liang, esta política rígida
“alcança os melhores resultados com os menores
custos”.

Preparação futura

O especialista em doenças contagiosas, Zhang
Wenhong, pediu maior
protecção dos grupos vulneráveis, especialmente
os idosos não vacinados,

e garantiu também que a
Ómicron não é simplesmente uma gripe forte.
Segundo Zhang, a cidade
de Xangai, onde mais de

1.400 casos sintomáticos
e mais de 25.000 assintomáticos foram registados
nas últimas 24 horas, deve
“conter a pandemia e reduzir o número de infecções”,
para que a “vida normal e
a produção” possam ser
reestabelecidas. Durante
o confinamento da cidade
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depois de o Departamento
de Estado ter aconselhado
cidadãos norte-americanos a
reconsiderarem viagens para
a China, devido à “aplicação
arbitrária” das leis locais e
restrições contra a covid-19,
particularmente em Hong
Kong, na província de Jilin
e no município de Xangai.
As autoridades dos EUA
citaram o risco de “pais e
filhos serem separados”.
A China está “fortemente
insatisfeita e opôs-se firmemente à acusação infundada
feita pelos EUA contra a
resposta epidémica”, disse
Zhao.

Xi dita as regras

As restrições estão a ser
ditadas pelo secretário-geral
do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi Jinping, que
exigiu estabilidade social,
acima de tudo, na preparação
para um importante Congresso do PCC, no último
trimestre deste ano.
O mais importante evento na agenda política do país
vai servir para conceder a Xi
Jinping um terceiro mandato
como líder, quebrando com
a tradição das últimas décadas, que determinava um
máximo de dois mandatos
para os líderes do partido.
O jornal China Daily
reconheceu que as medidas
aplicadas em Xangai estão
“longe de ser perfeitas” e
apontou para a demissão,
na semana passada, de três

tem havido problemas no
acesso a cuidados médicos
nos hospitais, o que causou
algumas mortes por doenças não relacionadas com
a covid-19. Zhang alertou
para a necessidade de "melhorar a preparação para
futuros surtos, incluindo
aumentar a taxa de vaci-
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Cantão ainda não
havia anunciado
um bloqueio deste
tipo. A metrópole,
com 18 milhões
de habitantes,
abriga algumas
das principais
empresas chinesas
e o aeroporto
mais movimentado
do país
funcionários locais, por
negligências dos seus deveres. Mas ressalvou que isto
não se deve se tornar uma
“desculpa para politizar o
incidente e culpar a China”.
Apesar do número total
de casos ascender a cerca

nação entre os idosos, expandir o fornecimento de
medicamentos e acelerar a
construção de instalações
para quarentena”.
O epidemiologista
Zhong Nanshan, um dos
mais reconhecidos especialistas chineses nesta
área, declarou, na sexta-feira passada, que uma
“abertura completa não
se encaixa na situação na
China”.
Vários países decidiram coexistir com o vírus,
devido à baixa letalidade
da Ómicron e aos seus
sintomas mais leves, mas
Zhang alertou para “inúmeras mortes” se as “medidas de prevenção contra o
vírus fossem levantadas na
China”. “Devemos aderir à
estratégia de ‘zero casos’
e relaxar gradualmente as
políticas no futuro”, disse
o especialista.

de 200.000, nenhuma morte foi relatada em Xangai.
As autoridades da cidade
também disseram garantir
suprimentos diários para os
moradores, na sequência de
reclamações sobre entregas
de alimentos e outras necessidades.
Os residentes recorreram
à compra colectiva de mantimentos porque não têm
permissão para sair dos seus
prédios, com sucesso apenas
parcial na obtenção dos bens
necessários.
Pequim tem relativamente poucas restrições,
embora o bairro de Erjiefang, incluindo o famoso
distrito de arte 798, tenham
sido colocados sob isolamento e classificados como
áreas de alto risco, depois
de detetados oito casos, nas
últimas duas semanas.
A China mantém as
fronteiras encerradas desde
Março de 2020. Quem chega
ao país tem que cumprir uma
quarentena de três semanas,
num hotel designado pelo
governo. As autoridades
exigem a apresentação do
certificado negativo dos
testes serológicos tipo IgG
e IgM e o teste de ácido
nucleico PCR.
Nesta altura, a maioria
dos países, incluindo na
Ásia, como Coreia do Sul,
Vietname ou Singapura,
estão a reduzir gradualmente
as restrições e a abrir as fronteiras aos turistas.

Região
TIMOR-LESTE AUSTRALIANOS ACUSADOS DE
MANTER CENTRO DE INTERROGATÓRIO SECRETO

A

televisão australiana
ABC TV noticiou
que efectivos das forças
especiais do país (SAS)
foram acusados de manter
um centro de interrogatório
secreto em Timor-Leste,
em Setembro de 1999,
onde terão alegadamente
torturado 14 membros das
milícias.
A denúncia foi feita
numa reportagem em que
foram ouvidos 11 dos 14
detidos como suspeitos de

serem milícias pró-indonésias, de acordo com os quais
foram despidos, agredidos,
privados de comida, água
e sono, e obrigados a olhar
para os corpos mutilados de
dois membros das milícias.
A reportagem do programa Four Corners indicou que o tratamento do
grupo, que incluía menores,
em Outubro de 1999, levou
investigadores militares
australianos a recomendar
acusações de tortura contra

os soldados da SAS. Estes
militares pensaram tratar-se de um "alvo de alto valor", mas enganaram-se na
identificação, acrescenta.
Do grupo faziam parte
três menores, agricultores
e um homem com deficiência auditiva que disseram terem sido torturados
durante vários dias pelos
australianos, continuando a
sentirem-se traumatizados
pelas agressões infligidas.
Segundo o Four Corners, o tratamento chocou
muitos dos soldados que o
testemunharam e levou a
uma investigação secreta
conduzida pelas forças
militares da Nova Zelândia.
O incidente ocorreu
nas primeiras semanas
do destacamento da força
internacional, Interfet, liderada pelo general Peter
Cosgrove, e onde foi particularmente significativa
e aplaudida a participação
de militares australianos.

ÍNDIA PELO MENOS UM MORTO E DOIS FERIDOS
EM ACIDENTE COM TELEFÉRICO NO LESTE DO PAÍS

Economia Inflação
fixa-se em 1,5 por
cento em Março

O índice de preços no consumidor
(IPC), principal indicador da inflação na China, subiu 1,5 por cento
em Março em relação ao mesmo
mês do ano passado, indicam
dados ontem divulgados pelo
Gabinete Nacional de Estatísticas
(GNE) chinês. De acordo com a
mesma fonte, o índice de preços
no produtor (IPP), que mede os
preços nas vendas por grosso,
cresceu 8,3 por cento. Em ambos
os indicadores, o resultado é superior ao esperado pelos analistas,
que tinham previsto um aumento
de 1,2 por cento, para os preços
no consumidor, e de 7,9 por cento,
para as vendas por atacado. O GNE
indicou que ambos os indicadores
foram afectados pela subida dos
preços das matérias-primas a nível
global. O IPC sofreu também o
impacto dos surtos de covid-19
que afectam várias regiões da China, levando a restritivas medidas
de confinamento. Em Março as
autoridades voltaram a estabelecer
uma meta de 3 por cento para o
IPC, este ano.

P

ELO menos uma pessoa morreu e duas
ficaram feridas num acidente com um teleférico no
leste da Índia, que levou as
autoridades a lançar uma
operação de salvamento
de 40 pessoas que ficaram
retidas na estrutura, foi
ontem divulgado.
Várias cabines de um
teleférico na montanha
de Trikut, no estado de
Jharkhand, colidiram na
noite de domingo, depois
de a roldana de uma das
cabines ter encravado,
levando a que dezenas de
turistas ficassem suspensos

no ar. Foi registada a morte
de pelo menos uma pessoa,
segundo o jornal Indian Express, citado pela agência
noticiosa EFE.
“As pessoas que ficaram presas no teleférico na
montanha de Trikut (…) estão a ser resgatadas por uma
equipa da Força Aérea, da
Força para a Gestão de Desastres (NDRF) e da polícia
fronteiriça indo-tibetana
(ITBP)”, escreveu na rede
social Twitter o comissário
adjunto do distrito de Deoghar, Manjunath Bhajantri.
De acordo com o responsável do distrito do es-

tado oriental de Jharkhand,
cerca de 15 dos 40 turistas
que se encontravam nas
cabines do teleférico já
foram resgatados.
A ITBP partilhou várias
imagens da operação de
resgate, que conta também
com a assistência de helicópteros da Força Aérea
dado às difíceis condições
de acessibilidade do terreno.
De acordo com a EFE,
estes acidentes são frequentes na Índia e resultam da precariedade das
infraestruturas e da falta
de manutenção destas.
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XUNZI

Se houver quem se conseguia
transformar pela bondade,
cultivando a sua pessoa,
corrigindo a sua conduta,
acumulando a prática de li
[ritual] e de yi [justiça],
reverenciando a Via e a
virtude, então povo comum
o valorizará e respeitará,
amando-o e enaltecendo-o.
Neste caso, só então haverá
lugar a recompensas. A esse
comportamento se dão altos
cargos e salários abundantes,
e que maior honra haveria?
Pensará alguém que tal
comportamento é maléfico, tendo
altos cargos e salário abundante
para o sustentar e manter? Quem,
de entre os vivos, não desejaria
isso para si?
Quando se colocam perante
as pessoas de forma clara
cargos nobres e avultadas
recompensas, e de forma clara
se lhes apresentam castigos
notórios e grande desgraça,
como poderiam, mesmo desejando,
ficar por transformar-se? É
assim que o povo flui para
nós como água. Onde quer que
habitemos, esse lugar terá a
qualidade do espírito. Onde
quer que ajamos, esse lugar
se transformará e submeterá.
Aqueles que cometem violência
hedionda e aqueles que são
audaciosos no uso da força se
transformarão em nosso nome e
viverão honestamente. Aqueles
que são parciais e aqueles a
quem o egoísmo faz retorcidos
se transformarão em nosso
nome e evitarão o preconceito.
Aqueles cuja arrogância causa
distúrbio e aqueles que são
teimosamente indisciplinados
se transformarão em nosso nome
e se tornarão cordatos. A isto se
chama a grande transformação
que conduz à unidade. As Odes
dizem:
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ELEMENTOS DE ÉTICA, VISÕES DO CAMINHO

Um Debate Sobre Questões Militares
No primeiro caso, o povo
vê o nosso nome e reputação
como nobres, considerando a
nossa virtude e conduta como
esplêndidas e desejando ser
nossos súbditos. E, assim,
abrem as suas portas e varrem
as estradas para nos darem as
boas-vindas. Seguindo o povo
do líder, tomamos o seu lugar,
e a populaça estará tranquila.
Estabelecemos leis, decretamos
ordens e ninguém deixa de as
cumprir e a elas aderir. Por
esta razão, ganhamos território
e o nosso poder adensa-se.
Ao conquistar um povo, as
nossas forças aumentam. Assim
é conquistar um povo pela
virtude.
No segundo caso, as pessoas
não consideram nobres o
nosso nome e reputação, nem

esplêndidas a nossa conduta
e virtude. Apenas temem o
nosso poder temeroso e são
contidos pelo nosso controlo
autoritário. Assim, mesmo
que queiram desertar, não
se atrevem a congeminar a
revolta. Quando assim é, armas
e armaduras serão usadas em
grande número e o apoio[militar]
e provisões envolvidas serão
decerto caras. Por esta razão,
ganhamos território, mas o nosso
poder diminui. Conquista-se
um povo, mas as nossas forças
enfraquecem. Assim é conquistar
um povo pela força.
No terceiro caso, as pessoas
também não consideram nobres
o nosso nome e reputação, nem
esplêndidas a nossa conduta e
virtude. Assoladas pela pobreza,
procuram enriquecer. Assoladas

PARTE XIII

pela fome, procuram encher o
estômago. De barriga vazia e
boca aberta, vem pela nossa
comida. Quando assim é, devemos
distribuir os cerais guardado
pelo Gestor dos Celeiros de modo
a alimentá-las. Devemos provêlas com dinheiro e bens, de modo
a enriquecê-las. Devemos nomear
bons supervisores para lidarem
com elas. Só passado um período
de três anos se pode confiar nas
pessoas. Por esta razão, ganhamos
território mais o nosso poder
diminui. Conquistamos um povo,
mas o estado empobrece. Assim é
conquistar um povo pela riqueza.

1 - Referência à conquista e
submissão do país de Xu pelo rei
Xuan da dinastia Zhou.

Quando o plano do rei teve
grande sucesso,
A terra de Xui aquiesceu.1
Isto exprime o que quero dizer.
No geral, há três modos de
conquistar o povo. A conquista
pela virtude. A conquista pela
força. A conquista pela riqueza.

Xunzi (荀子, Mestre Xun; de seu nome Xun Kuang, 荀況) viveu no século III Antes da Era Comum (circa 310 ACE - 238 ACE). Filósofo confucionista, é considerado, a par do próprio
Confúcio e Mencius, como o terceiro expoente mais importante daquela corrente fundadora do pensamento e ética chineses. Todavia, como vários autores assinalam, Xunzi
só muito recentemente obteve o devido reconhecimento no contexto do pensamento chinês, o que talvez se deva à sua rejeição da perspectiva de Mencius relativamente aos
ensinamentos e doutrina de Mestre Kong. A versão agora apresentada baseia-se na tradução de Eric L. Hutton publicada pela Princeton University Press em 2016.
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JOSÉ SIMÕES MORAIS

Ganbei! Palavra em voz alta
pronunciada em uníssono a
significar esvaziar o copo, mais
propriamente secá-lo num único
trago, antes de se brindar com ele
cheio de vinho. Bebe-se todo o
líquido e como prova vira-se para
baixo, de onde não deve cair um
único pingo. De pé repetimos o que
vemos fazer. Uma volátil fragância
perfuma toda a sala e o sabor forte
anestesia a boca e um ardor escorre
garganta abaixo. O anfitrião
enche-nos então o copo de chá e em
pequenos golos este líquido vai
dissolvendo e aligeirando o teor
de álcool, que segundo a garrafa
atinge os 57º.
Nova rodada é servida, variando
o copo de tamanho mediante a
latitude e se no Sul da China o
cálice é pequeno, já no Norte os
copos bem maiores por três vezes
são cheios e entornados de um só
trago para aquecer o ambiente.
Ganbei!... (pelo melhor) e de pé,
por respeito, com as duas mãos
erguem-se os copos chocando com
os das pessoas ao redor da mesa e
sendo esta grande, então o toque é
feito no redondo e rotativo vidro,
onde se encontram os pratos de
comida partilhada. No restante
redondo tampo da mesa exterior
estão os objectos de uso pessoal,
guardanapo, os pauzinhos muitas
vezes de bambu a retirar as mãos
da comida, a pequena colher de
porcelana, sem nunca haver garfo
e muito menos faca. Já sobre um
pequeno prato, para onde se deita
o que não se come, está uma tigela
a servir de suporte a proteger os
alimentos quando retirados das
travessas até chegarem à boca, ou
a arrefecerem à espera de serem
comidos e para beber, aí está o
copo de vinho e do chá. A sopa vem
numa terrina e o empregado traz as
tigelas para servir a cada um dos
presentes o delicado e refinado
líquido, após cozer durante
horas peixe ou carne, legumes e
leguminosas, apresentados num
prato ao lado. Já a tigela do
arroz, também individual, nos
banquetes só aparece no final da
refeição, caso haja ainda fome. O
chá está sempre presente, tanto no
restaurante a acompanhar o vinho,
ou em casa durante a visita, desde
as boas vindas até à despedida.
Na China, quando se fala de
vinho, apesar de existir o de
uva, está-se a referir ao Bai jiu,
vinho transparente feito por
destilação de cereais ou de arroz
e alcoolicamente muito forte. Por
vezes a poder passar os 50°, é o
usado sobretudo para os preparados
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Convívio com vinho chinês

medicinais, ou a libertar a
essência aos poetas e artistas. Mas
também há com um teor alcóolico
mais baixo, a ficar nos 30° e 15°
para se beber moderadamente em
convívio. Por vezes amarelado,
esse é o huang jiu feito através da
fermentação do arroz.
Servido em pequenos cálices, o
vinho é esvaziado num só trago. Ao
lado, para dissolver o ardor, o chá
deitado quente do bule na chávena
sem asas.
Ganbei! À saúde de todos os
presentes e de pé, num pequeno
gesto eleva-se o copo cheio e
mediante o respeito para com a
outra pessoa, ou por hierarquia
confucionista, se toca no outro
copo com a borda do nosso mais
alto, qual superior, ou ao mesmo
nível, ou por baixo, em posição
inferior, não significando isso
inferioridade, sem sentido, pois
tem a direcção do ritual. De um
trago bebe-se todo o vinho.
Após o terceiro Ganbei, a
porta abre-se para o mundo
do espírito, onde despidos do
racional controlo se expõe como
somos e quem se é, visão do grau de
educação, momento propício para
iniciar amizades e negócios.
Li Bai (701-762) escreveu a
maioria dos poemas sob o efeito do
vinho e o também poeta Du Fu (712770) refere-o com uma frase, cuja
livre tradução diz: “Cem poemas
por cinco litros” e justifica-o
acrescentando, Li Bai bebia imenso
vinho de arroz para se aquecer
do frio que fazia ao ar livre no
mercado de Chang’an (Xian) onde
muitas vezes dormia.
VINHO NA REFEIÇÃO
Em Beijing atravessávamos a
Rua Dazhalan quando, numa casa
térrea de portadas vermelhas,
alguém ao sair nos dá a ver o
interior de uma taberna antiga.
Entramos e nas paredes de madeira

estão dependuradas tabuinhas de
bambu a referir os pratos do dia
e os produtos da loja. Olhando
para as mesas de banco corrido,
reparamos todos a comer em tigelas
e a acompanhar a refeição com
uma pequena garrafa. Por gestos,
apontámos para uma mesa e pedimos
o mesmo. Assim ocorre o nosso
primeiro contacto com o vinho
chinês, sendo-nos servido como
vinho da casa o destilado “er guo
tou” para acompanhar a sopa de
massa em fitas com uma peça de
carneiro. A rudeza do sabor e aroma
do vinho assemelha-se ao bagaço,
tal como na transparência.
O “er guo tou” é um vinho
destilado feito em Beijing e
quando mais tarde falando com um
habitante de Sichuan sobre a nossa
experiência de vinho chinês,
logo ele se apressa a ir buscar
uma garrafa e faz-nos provar
o licor “Wuliangye”, de Yibin.
Produzido na sua terra como faz
questão de sublinhar, enquanto o
vai servindo em pequenos cálices
explica ser o “er guo tou” do mesmo
tipo de vinho mas de uma qualidade
muito inferior.

APÓS O TERCEIRO GANBEI,
A PORTA ABRE-SE PARA O
MUNDO DO ESPÍRITO, ONDE
DESPIDOS DO RACIONAL
CONTROLO SE EXPÕE COMO
SOMOS E QUEM SE É,
VISÃO DO GRAU DE
EDUCAÇÃO, MOMENTO
PROPÍCIO PARA INICIAR
AMIZADES E NEGÓCIOS

Na recepção de outro
restaurante, dois enormes potes
com dragões esculpidos guardam
o vinho de arroz, aperitivo para
as lautas refeições servidas no
primeiro andar. Chegado à enorme
sala de jantar, séries de pequenos
potes de vidro com diferentes
tipos de vinho dão a escolha para
acompanhar os múltiplos pratos de
comida, que vão sendo colocados ao
centro da larga mesa redonda, sob
uma placa de vidro, também redonda,
que gira e de onde as pessoas
se servem, desde o carneiro de
Harbin, ao agridoce de Guangzhou.
Das portas dos privados, íntimos
compartimentos para reuniões e
festas, a algazarra sobe ao tom
do jogo de dedos, ritmadamente
gritando um número a duas vozes.
A garrafa de vinho jogada ao copo
esvaziadamente bebido por quem
perde. O copo é repetidamente
enchido e lá recomeça o jogo
dos dedos num embriagado
alarido a denunciar o estado dos
intervenientes. Relacionado
com a Teoria dos Cinco Elementos
(Metal, Madeira, Água, Fogo e Terra),
representantes de forças cósmicas
que se promovem e reprimem uns
aos outros, num jogo de intuição
nenhum é mais forte nem mais fraco
que os restantes. Assim como o
polegar perde para o indicador,
o indicador para o médio, o médio
para o anelar, o anelar para o
mindinho e este para o polegar,
também o Metal corta a Madeira, a
Madeira a Terra, a Terra a Água, a
Água o Fogo e o Fogo o Metal.
Ponbei é quando se brinda sem
tilintar os copos e se saboreia
o perfumado vinho bebendo-o em
pequenos golos a ensedar a boca.
No tropical calor do Sul
da China, a ementa mostra
uma variedade de pratos que
alimentam o gosto de estar à mesa
em animadas conversas, enquanto
se intercala o petiscar com o
bebericar em delicados travos o
vinho de um pequeno cálice, onde
pelos sentidos se aprecia os mais
leves pormenores. De seguida, um
golo numa pequena taça de chá.
Enche-se depois o bule com água
fervida guardada no termo, por
vezes colocado por baixo da mesa,
e fechando as rodadas de vinho,
o chá para limpar, pois quente
ajuda a dissolver as gorduras.
Em procura, como significava o
antigo carácter para chá, primeiro
dilui o teor alcoólico, servindo
no dia seguinte para limpar a
ressaca.
Daqui passamos à História do
Vinho na China.
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TEMPO MUITO NUBLADO MIN 21 MAX 29 HUM 60-98% UV 8 (MUITO ALTO) • EURO 8.80 BAHT 0.24 YUAN 1.26
´

S U D O K U UM FILME HOJE
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C I N E M A

SALA 1

SALA 3

Um filme de: Daniel Espinosa
Com: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona
14.30, 16.30, 19.30, 21.30

FALADO EM COREANO
LEGENDADO EM CHINÊS E INGLÊS
Um filme de: Lee Kyu-man
Com: Cho Jon Woong, Choi Woo-Shik,
Park Hee-Soon, Kwon Yul
14.30, 21.30

MORBIUS [C]

Um director de uma escola de
Hainan leva um grupo de alunas menores para um hotel,
onde as viola. O caso gera um
escândalo, que as autoridades
se apressam a tentar branquear
e esconder, para não levantar
ondas. No entanto, um grupo de activistas não desiste, e
vai promover vários tipos de
campanhas, inclusive junto da
população, para que os envolvidos sejam responsabilizados.
Hooligan Sparrow é o relato
de Wang Nanfu sobre os esforços de quem procura levar
os criminosos à justiça, mesmo
quando tem o sistema contra.
João Santos Filipe

PROBLEMA 8

8

CINETEATRO
HOOLIGAN SPARROW | WANG NANFU | 2016

SALA 2

THE DESPERATE HOUR [B]
Um filme de: Philip Noyce
Com:Naomi watts,
Colton Gobbo,
Andrew Shawn,
Sierra Maltby
14.30, 16.30, 19.30, 21.30

THE POLICEMAN’S LINEAGE [C]

UNCHARTED [B]

Um filme de: Ruben Fleischer
Com: Tom Holland,
Mark Wahlberg,
16.45, 19.15
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macau visto de hong kong

David Chan

TESTES MAIS BARATOS
A SEMANA PASSADA, a comunicação
social de Macau informou que o Governo
continua a negociar a redução do preço dos
testes ao ácido nucleico com os laboratórios.
Estas notícias estão certamente relacionadas com a baixa para 28 RMB por teste
ocorrida em Zhuhai. Depois do Festival da
Primavera, surgiram novas infecções de
coronavírus na Província de Guangdong.
O Governo Central demonstrou a “vontade
de inspeccionar tudo” para encorajar as
testagens e esta política teve bons resultados
e fez baixar o preço dos testes. Lembremo-nos que, em Março de 2020, quando a
epidemia disparou, cada teste custava 260
RMB, tendo sido posteriormente reduzido o
preço para 40 RMB. Actualmente, esse preço
está muito mais baixo, custando cada teste
apenas 28 RMB, equivalentes a 36 patacas.
Comparando com o preço de 70 patacas que
está a ser praticado em Macau, representa
metade do custo. Não é de admirar que
muitas pessoas em Macau peçam a redução
do preço dos testes.
A testagem tornou-se parte das nossas
vidas depois do aparecimento desta pandemia. De momento, Macau está a controlar
eficazmente a epidemia, mas ainda existem
muitas pessoas que precisam de ser testadas
regularmente. São disso exemplo os funcionários públicos que não estão vacinados e que
precisam de ser testados semanalmente, e que
só podem ir trabalhar depois de se confirmar
que não estão infectados. Muitas empresas
privadas têm regulamentos semelhantes.
Os estudantes que não estejam vacinados
também precisam de ser testados todas as
semanas para puderem ir à escola. Quem
for viajar precisa igualmente de ser testado,
de forma a puder entrar noutros países. Há
pouco tempo, duas pessoas chegaram a Macau sem terem o certificado acima referido,
pelo que a Autoridade de Aviação Civil de
Macau teve de acompanhar a situação. É
tranquilizador saber que, no cenário actual,
todos precisam de ser testados. Assim sendo,
o preço dos testes é uma preocupação social.
O preço dos testes em Macau é o dobro
daquele que se pratica em Zhuhai, o que
naturalmente faz com que muita gente vá
a Zhuhai testar-se. Estas pessoas que se
deslocam entre as duas cidades apenas para
fazerem o teste fazem aumentar bastante
a movimentação entre as duas cidades e
também o risco de transmissão do vírus.
Actualmente, os residentes de Macau precisam de ter um certificado que comprove
que não estão infectados, com validade máxima de sete dias, para puderem viajar para
Zhuhai, mas os certificados dos residentes
de Zhuhai que querem vir a Macau têm
apenas a validade de um dia. De momento,
as regulamentações de Zhuhai neste aspecto
não provocam afluência de pessoas, mas
se o normal procedimento fronteiriço for

O Executivo já
revelou que tem
planos para vir a
trabalhar também
com outros
laboratórios de
forma a aumentar
a competitividade e
desta forma reduzir
os preços

retomado de futuro, Zhuhai irá voltar a ter
certificados válidos por sete dias e, como é
óbvio, a afluência de pessoas irá aumentar.
Do ponto de vista da redução do fluxo desnecessário de pessoas, é importante baixar
o preço dos testes em Macau.
Comparado com Zhuhai, o preço dos
testes em Macau é alto, mas comparado
com Hong Kong, onde cada teste custa 240
dólares de Hong Kong (HKD), é barato, no
entanto em comparação com o preço dos testes em Taiwan, NT$4500, aproximadamente
1.257 patacas, é baratíssimo. O preço que as
pessoas pagam pelos testes varia em função
do valor que cada região paga por eles. Na
China continental, as Províncias têm de fazer
uma oferta centralizada para comprarem a
matéria prima necessária ao fabrico dos testes, reduzindo assim os custos de produção
e o preço final. Em Macau, a maior parte
destas matérias primas são compradas com
o apoio da China continental, de modo que
o custo dos testes é baixo, e o preço para o
consumidor é de apenas 70 patacas. Em Hong
Kong, a testagem está a cargo de empresas
particulares, que compram directamente as
matérias primas e a competição aumentou
os preços. Além disso, o Governo de Hong
Kong atraiu médicos com base em salários
elevados. As empresas que realizam testes
têm desta forma de aumentar os salários dos
médicos que precisam de recrutar. O custo da
testagem em Hong Kong é elevado por todos

estes motivos e, da mesma forma, é elevado
o preço para o consumidor. Em Taiwan, as
empresas de testagem recolhem sempre
dois genes e não têm muitas amostras, por
isso aqui o custo dos testes é o mais alto.
Pela mesma ordem de ideias, o preço para o
consumidor também é o mais alto de todos.
Circunstâncias diferentes conduzem a
diferentes encargos, mas o Governo de Macau afirmou que continua a discutir o preço
dos testes com os laboratórios. Embora por
enquanto o consumidor não vá poder pagar
menos devido à manutenção dos custos de
produção, o Executivo já revelou que tem
planos para vir a trabalhar também com
outros laboratórios de forma a aumentar a
competitividade e desta forma reduzir os
preços.
A contratação de outros laboratórios não
pode ser feita do dia para a noite. Mas, para
além desta medida, haverá outras que possam
conduzir à baixa do preço dos testes? Por
exemplo, o Governo fornecer locais de teste
gratuitos, que possam reduzir directamente
os seus custos e, logicamente, reduzir também o preço para o consumidor.
É do interesse da saúde pública de Macau
que se detecte eficazmente as infecções por
coronavírus. O teste de ácido nucleico é
actualmente a única maneira de o fazer. A
redução do preço dos testes pode beneficiar
os residentes de Macau e, finalmente, pode
beneficiar toda a sociedade.

Professor Associado da Escola Superior de Ciências de Gestão/ Instituto Politécnico de Macau • Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau • legalpublicationsreaders@yahoo.com.hk • http://blog.xuite.net/legalpublications/hkblog

“O bom senso é o senso do momento.”
PALAVRA DO DIA

REINO UNIDO
PADRE PEDÓFILO
RECEBEU CRIANÇAS
TIMORENSES

PUB
PUB.
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À espera de armas
Volodymyr Zelensky pede ajuda ao Parlamento sul-coreano

U

M padre condenado por pedofilia,
no Reino Unido, descrito em tribunal como “um predador”, admitiu à
polícia que durante repetidas visitas a
Timor-Leste, ao longo de uma década,
recebeu crianças no quarto.
Alguns pormenores das acções
de Patrick Smythe, de 79 anos, em
Timor-Leste surgiram depois da
condenação no tribunal de Leeds a
sete anos e meio de prisão por seis
crimes de atentado ao pudor e um
de tentativa de atentado ao pudor.
“És um pedófilo predador que
usou a tua posição para abusar de rapazes que estavam ao teu cuidado”,
disse o juiz Simon Batiste, na leitura
da sentença, na passada semana.
De acordo com o jornal Yorkshire Evening Post, investigadores
e procuradores manifestaram-se
preocupados com a admissão de
Smythe relativamente aos dez anos
em que viajou para Timor-Leste e
durante o qual disse ter recebido a
visita de crianças vulneráveis no
quarto de hotel onde estava.
Depois de o arguido ter sido
condenado, o procurador Michael
Morley requereu uma Ordem de
Prevenção de Danos Sexuais (SHPO)
para incluir a proibição de viajar para
o estrangeiro, depois da libertação. O
juiz determinou que depois de cumprir
a pena, Smythe vai estar proibido de
viajar para qualquer país fora do Reino
Unido, da UE ou daAmérica do Norte.
“Durante a entrevista disse que
tinha levado crianças para o quarto
de hotel para, nas suas próprias
palavras, ‘lhes mostrar como vive a
outra metade’”, referiu. “Isto causou
à polícia e à acusação uma preocupação considerável”, sublinhou.
Apesar disso, a advogada de
Smythe, Susannah Proctor, disse
ao tribunal que “não há nenhuma
sugestão de que este réu tenha
cometido crimes em Timor-Leste”.
Smythe foi condenado por crimes
que ocorreram nas décadas de 1970
e 1980, durante viagens com rapazes,
com idades entre 12 e 16 anos.
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FRANÇA MACRON
E LE PEN VÃO À
2.ª VOLTA DAS
PRESIDENCIAIS

O

O

Presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky,
pediu ontem à Coreia
do Sul que envie armas
ao Exército da Ucrânia
para combater os russos,
num discurso transmitido por
vídeo no Parlamento sul-coreano.
"A República da Coreia pode
ajudar a Ucrânia. O país tem
meios militares que podem ajudar
a deter os aviões e os mísseis
russos", disse Zelensky num discurso em ucraniano com tradução
simultânea para o coreano.
Zelensky saudou a ajuda material recebida até agora da Coreia
do Sul, mas insistiu que o seu país
precisa de armas, incluindo aviões
e tanques, para resistir à invasão.
"Se a Ucrânia receber essas
armas, isso não apenas salvará
a vida de pessoas comuns, mas
representará uma oportunidade
para salvar a Ucrânia, e não
apenas a Ucrânia, mas também
para garantir que outros países
não sejam atacados pela Rússia",
acrescentou o Presidente ucraniano num discurso que durou cerca
de quinze minutos.
Volodymyr Zelensky insistiu
que a Rússia "não planeia apenas
ocupar a Ucrânia" como, "depois
da Ucrânia, a Rússia certamente
atacará outros países".
"Todos os países têm direito à
independência. Todas as cidades

têm o direito de viver em paz.
Todas as pessoas têm o direito de
não morrer na guerra. É por isso
que estamos a lutar. É isso que
lhes peço, que se unam a nós para
enfrentar a Rússia", concluiu.
Após o seu discurso, foi exibido
um vídeo sobre os ataques em Mariupol, que mostraram a devastação
e os efeitos na população local.
O discurso de Zelensky
ocorreu horas após o ministro da
Defesa sul-coreano, Suh Wook,
insistir novamente que Seul não
tem intenção de enviar armas
letais, sempre citando a "situação
de segurança" da Coreia do Sul.
Até agora, segundo o ministro sul-coreano, o país asiático

“Todos os países têm
direito à independência.
Todas as cidades têm o
direito de viver em paz.
Todas as pessoas têm
o direito de não morrer
na guerra. É por isso
que estamos a lutar. É
isso que lhes peço, que
se unam a nós para
enfrentar a Rússia.”
VOLODYMYR ZELENSKY

enviou cerca de 800 milhões de
dólares em suprimentos militares
não letais, incluindo coletes à prova de balas, capacetes, cobertores
ou produtos médicos.

Contas da guerra

A guerra começou em 24 de Fevereiro, quando Moscovo invadiu
a Ucrânia após ter concentrado
dezenas de milhares de tropas
no lado russo da fronteira com o
país vizinho, bem como do lado
da Bielorrússia, um país aliado
de Moscovo.
Desde então, os combates mataram milhares de civis e militares,
num balanço ainda por confirmar,
e destruíram várias cidades e infraestruturas na Ucrânia. Mais 11
milhões de pessoas fugiram dos
seus locais de residência, incluindo
4,5 milhões para os países vizinhos.
Esta é a pior crise de refugiados
na Europa desde a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). As Nações
Unidas calculam que cerca de 13
milhões de pessoas necessitam de
assistência humanitária.
A comunidade internacional
reagiu à invasão da Ucrânia com
sanções económicas e políticas
contra a Rússia e o fornecimento
de armas e de apoio humanitário
às autoridades de Kiev.

Presidente francês cessante, Emmanuel Macron,
conseguiu 27,84 por cento dos
votos na primeira volta das eleições presidenciais em França e
vai à segunda volta com Marine
Le Pen, que obteve 23,15 por
cento, segundo os resultados
definitivos hoje divulgados.
O Ministério do Interior
divulgou os resultados que indicam que o actual Presidente e
candidato do partido Em Marcha
foi o vencedor, com 27,84 por
cento, seguido, com menos 4,7
pontos percentuais, da candidata
da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, com 23,15
por cento dos votos.
Estes são assim os dois
candidatos que passam à segunda volta, a realizar-se em
24 de Abril, já que o candidato
da França Insubmissa (LFI),
da esquerda radical Jean-Luc
Mélenchon, ficou pelo terceiro
ligar, com 21,95%.
Longe dos três primeiros surge o ex-jornalista e comentador
político Éric Zemmour, pelo A
Reconquista (direita radical),
com 7,07 por cento dos votos.
Com uma derrota histórica
e no quinto lugar ficou Valérie
Pécresse, a candidata de Os
Republicanos, partido da direita
tradicional, com 4,78 por cento
dos votos. Em 2017, o candidato
do partido François Fillon tinha
alcançado 20,01 por cento.
Também abaixo da importante fasquia dos 5 por cento
- que permite o reembolso das
despesas de campanha pelo Estado – ficaram o ambientalista
e eurodeputado Yannick Jadot,
com 4,63 por cento, o ruralista
Jean Lassalle, com 3,13 por
cento, o comunista Fabien
Roussel, com 2,28 por cento,
e Nicolas Dupont-Aignan (movimento “República de pé”),
com 2,06 por cento.
A trajectória descendente
do Partido Socialista, já verificada nas duas anteriores eleições presidenciais, continuou
agora com a candidata Anne
Hidalgo, presidente da Câmara
de Paris, que não foi além dos
1,75 por cento dos votos.

