
Bolsas 
sem valores

Agnes Lam e Sulu Sou estão preocu-
pados com o cancelamento abrupto de 
bolsas de mérito e com a redução de 
vagas em bolsas para estudos em uni-

versidades no exterior. Os deputados e 
candidatos às eleições lembram que o 
Executivo assumiu o compromisso de 
não cortar na área da educação.
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EDITORIAL
Vivemos tempos em que os conceitos 
mais reaccionários e retrógrados encon-
traram meios de sair dos armários onde 
a racionalidade da segunda metade do 
século XX, na sequência da II Guerra 
Mundial, os havia forçado a ocultar a sua 
estranha malvadez. Infelizmente, com o 
advento das redes sociais, assistimos 
ao regresso impoluto e desbragado 
dos discursos e das práticas fascistas, 
racistas e homofóbicas. Na “civilizada” 
Europa, berço dos “direitos humanos”, 
um país membro de pleno direito da União 
Europeia acaba de promulgar uma lei 
que distingue cidadãos tendo em conta 
as suas preferências sexuais. Ou seja, 
assistimos a uma regressão ética que 
julgávamos impossível. 
O Hoje Macau entende que a sexualidade 
de cada um a cada qual diz respeito. 
Afinal, referimo-nos a comportamentos 
recorrentes, constatáveis ao longo de toda 
a História e em todas as culturas, que não 
vale a pena mais omitir ou reprimir, cuja 
existência é criminoso não reconhecer. 
Assim sendo, a sociedade em geral e as 
leis mais não devem fazer que proporcio-
nar a cada cidadão os mesmos direitos, 
independentemente das suas escolhas 
privadas. Não podemos discriminar, não 
devemos marginalizar, não temos o direito 
de excluir seja quem for pelas suas opções 
sexuais ou de género, desde que estas não 
interfiram com a liberdade alheia. 
Todos sabemos que na RAEM existe uma 
significativa e etnicamente transversal 
comunidade LGBTI (lésbicas, gays, 
bissexuais, transgénero e intersexuais) 
que não vê reconhecidos os seus direitos 
cívicos, como o casamento, por exemplo, 
e se vê forçada a existir na sombra como 
se qualquer forma de amor, relação sexual 
ou escolha de género pudesse acarretar 
alguma “vergonha”. 
Pelo contrário, vergonhosas, hipócritas e 
de dúbia motivação são a discriminação 
e a violência que sobre essa comunidade 
alguns pretendem exercer. É também 
tempo de aqui algo mudar e o mais 
rapidamente possível. Neste sentido, 
desafiamos o Governo da RAEM, bem 
como a República Popular da China, a 
reconhecer plenamente os direitos de 
todos a uma plena cidadania.
Por tudo isto, o Hoje Macau altera nesta 
edição as cores do seu cabeçalho, 
juntando-se assim a uma campanha 
internacional de repúdio à homofobia, de 
solidariedade com as pessoas LGBTI e de 
denúncia dos ataques de que são alvo. 
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BIENAIS LEONOR VEIGA, ACADÉMICA E CURADORA, DESTACA O POTENCIAL CULTURAL DA RAEM

“Macau pode ser “Macau pode ser 
a Veneza da Ásia”a Veneza da Ásia”
Macau recebe, em Julho, o evento “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 
2021” e, para Leonor Veiga, investigadora da Universidade de Lisboa e historiadora de arte, 
esse é um sinal “de que há vontade de arriscar e diversificar sem estar à espera dos casinos”. 
Afirmando que Macau pode ser a Veneza da Ásia, por ter um centro histórico protegido, 
Leonor Veiga adianta que o Governo não deve cometer os mesmos erros de Singapura
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Estimular os sentidos Estimular os sentidos 
 Bienal Internacional de Arte de Macau 
arranca em Julho 

F 
OI a propósito do 
seu mais recente 
artigo académico, 
intitulado “Bienais 
do Sudeste Asiático: 
Interacções Locais 

e Globais”, publicado na 
revista Modos, que conver-
sámos com Leonor Veiga, 
investigadora e curadora da 
segunda edição da ARTFEM 
2020 – 2ª Bienal Internacio-
nal de Macau – Mulheres Ar-
tistas. Convidada a comentar 
a próxima bienal a realizar-
-se no território, a “Arte 
Macau: Bienal Internacional 
de Arte de Macau 2021”, a 
investigadora considera que 
“o facto de haver uma nova 
bienal em Macau é óptimo, 
porque é sinal de que há 
vontade de arriscar sem se 
estar à espera que os casinos 
façam esta mudança, porque 
não estão interessados”. 

Para Leonor Veiga, “Ma-
cau tem tudo para ser a 
Veneza da Ásia”. “A minha 
luta com a ARTEFM foi 
um bocado essa, mas não 
tive oportunidade de fazer 
uma bienal como gostaria 
devido à pandemia. Houve 
muita coisa que não foi feita, 
como procurar, de mapa na 
mão, algo que está situado 
num determinado bairro. 
Isto é muito Veneza. E isto 
para mim é uma bienal, mas 

O 
evento “Arte Macau: 
Bienal Internacional 
de Arte de Macau 
2021” irá decorrer 

entre Julho e Outubro e 
foca-se na reputação de 
Macau enquanto cidade 
património mundial. O 
curador principal do evento, 
Qiu Zhijie apresenta nos 
dias 6 e 18 de Julho duas 
palestras. Até ao final do 
mês, os residentes podem 
participar num concurso 
dedicado à gastronomia e 
ao amor, com prémios até 
3.000 patacas

A edição deste ano do 
“Arte Macau”, intitulada 
“Arte Macau: Bienal Inter-
nacional de Arte de Macau 
2021” começa no próximo 
mês de Julho, e até Outubro 
de 2021, promete proporcio-
nar a todos os participantes, 
através de exposições e ac-
tividades dos mais diversos 
espectros das artes visuais 
uma “atmosfera cultural 
imersiva”. 

Apesar de não ser ainda 
conhecida a programação 
detalhada, o Instituto Cultu-
ral (IC) levantou um pouco 
o véu sobre o que pode ser 
esperado na edição que mar-
ca o regresso de um dos mais 
icónicos eventos culturais de 
Macau. Com Macau enquan-
to cidade património mun-
dial como pano de fundo, de 
acordo com um comunicado 
do IC, a edição deste ano da 
“Arte Macau” foi pensada 
segundo o tema “criar para 
o bem-estar” e conta com 
a curadoria principal do 
professor Qiu Zhijie, “um 
dos artistas contemporâneos 
mais influentes da China” 
e Director da Faculdade de 
Arte Experimental da Acade-
mia Central de Belas Artes.

“[A iniciativa] visa reu-
nir ideias criativas do mundo 
e promover a reputação de 
Macau enquanto cidade 
património mundial, para 
além de remodelar o espírito 
humanista da era pós-epidé-
mica”, pode ler-se na nota.

Quanto à Exposição 
Principal, o IC revela que 
os visitantes serão con-
vidados a elaborar sobre 

o tema da Globalização, 
estando a mostra dividida 
em três secções: “O Sonho 
de Mazu”, “Labirinto da 
Memória de Matteo Ricci” 
e “Avanços e Recuos da 
Globalização”. Cada parte 
pretende assumir-se como 
“um espaço de reflexão e 
discussão sobre globaliza-
ção e individualidade, vida 
e sonho, longinquidade e 
proximidade, segurança e 
felicidade”, aponta o IC.

Partindo em busca de 
um diálogo “profundo” en-
tre valores artísticos locais 
e exteriores, a iniciativa 
irá contar com a presença 
de “celebridades locais” e 
“mestres internacionais” 
e ainda, além de Macau 
como capital da gastrono-
mia, com a participação 
de cidades como Nanjing, 
enquanto capital da litera-
tura, Wuhan como capital 
do design e Linz (Áustria) 
enquanto capital da arte 
dos media. 

Palestras e concursos   
O pontapé de saída do even-
to será dado a 6 de Julho, dia 
em que Qiu Zhijie, o curador 
do “Arte Macau”, irá ser o 
orador principal na palestra 
“Lógica da Curadoria da 
Bienal Internacional de 
Arte de Macau”, marcado 
para as 19h. Para as 15h de 
18 de Julho está agendada 
a segunda palestra de Qiu 
Zhijie, intitulada “Onde 
Fica a Ásia?”. O registo 
para estes eventos, que serão 
conduzidas em mandarim, 
pode ser feito através do 
website do IC.

Entre várias distinções, 
Qiu Zhijie venceu o Prémio 
Arton de Arte da China por 
duas vezes e, em 2012, foi 
nomeado para o Prémio 
Hugo Boss do Museu 
Solomon R. Guggenheim, 
de Nova Iorque. Segundo 
o IC, o curador do evento 
deste ano foi também res-
ponsável pela exposição 
“BuXi – Continuum. Ge-
neration by Generation”, 
realizada no pavilhão da 
China da Bienal de Arte 
de Veneza em 2017.    P.A.

há muitas bienais”, disse 
ao HM. 

“Se uma pessoa se ins-
pirar em Veneza, Macau é 
espectacular, porque temos 
as Ruínas de São Paulo e 
a zona chinesa ali à volta, 
temos o jardim Luís de 
Camões. Temos espaços 
lindíssimos na cidade e só 
uma cidade como Macau 
pode ser uma Veneza na 
Ásia. As cidades asiáticas 
têm esse defeito, tinham 
centros históricos lindíssi-
mos, mas foram destruídos 
para serem substituídos por 
edifícios enormes.”

Leonor Veiga dá o exem-
plo de Hong Kong, “onde 
um evento deste género seria 
horrível”. 

A investigadora deixa 
ainda recados ao Executivo. 
“O Governo de Macau tem de 
ter cuidado para não cometer 
os mesmos erros de Singapu-
ra. Tinha tantas feiras de arte, 
os leilões, abriu a bienal, e as 
pessoas saturaram-se com 
a quantidade de eventos.” 
Assim sendo, o caminho 
ideal para a RAEM será 
compatibilizar os eventos 
que já existem. “Vai haver 
um momento em que se vai 
perceber que as bienais [a 
ARTFEM e a Arte Macau] 
funcionam bem em conjunto 
porque é uma nova vibração 

na cidade. Tudo depende do 
alcance que esta nova bienal 
vai ter”, adiantou. 

Falta de retorno rápido
Mas, apesar do enorme inves-
timento feito na área do entre-
tenimento pelas operadoras de 
jogo nos últimos anos, porque 
é que os casinos continuam 
sem ter galerias de arte? A 
resposta prende-se com a falta 
de grandes ganhos imediatos. 

“É falta de vontade. É 
pensar em fazer aquilo que se 
sabe que funciona sem correr 
riscos. Eles sabem que manter 
uma galeria de arte dentro de 
um casino é um risco, porque 
as lojas vão continuar a vender 
imenso e aquela galeria não 
vai vender nada, e para eles é 
considerado um insucesso”, 
interpreta a investigadora. 

É tudo “uma questão 
de mentalidade”, assegura, 
«porque não se trata de insu-
cesso, mas do facto de haver 
negócios que demoram mais 
a atingir o seu apogeu em 
relação a outros”. “Macau é 
muito virado para o sucesso, 
perde-se muito no jogo, mas a 
mentalidade do jogo como in-
dústria é de sucesso. A cidade 
ficou rica e tem o maior PIB do 
mundo”, frisou Leonor Veiga. 

Pelo contrário, Hong 
Kong, por ser uma praça fi-
nanceira, tem representações 
das maiores galerias de arte do 
mundo, pois os grandes com-
pradores estão no território.

No artigo publicado na 
revista Modos, Leonor Veiga 
analisa algumas bienais do 
sudeste asiático, seguindo 
um modelo global e também 
de resistência, “mostrando 
variedade e independência re-
gional face ao mundo global”. 
Para a académica, “as bienais 
de resistência são muito inte-
ressantes porque mostram o 
outro lado que ninguém vê, 
que não é internacionalizado 
e comercializado”, e a AR-
TEFM pode-se integrar neste 
contexto. 

“É uma bienal que se pode 
tentar dizer que tem um foco 
de resistência, porque tem 
essa questão de serem apenas 
artistas mulheres, mas depois 
tem alcance geográfico o mais 
abrangente possível, e nesse 
aspecto está a tentar ser uma 
bienal global. É uma mistura 
dos dois modelos.”

Dos 98 artistas que ex-
puseram na segunda edição 
da ARTFEM, que teve como 
tema a natureza, um terço 
eram locais. “Isso mostra que 
há uma certa tendência para 
fazer uma coisa internacio-
nal, mas também há muita 
atenção ao local. E temos 
de beneficiar as artistas de 

Macau e também dar-lhes 
um palco que elas não têm, 
porque não há uma galeria de 
arte como deve ser.”

Apesar dos desafios da 
pandemia, Leonor Veiga 
considera que há espaço para a 
ARTFEM crescer. “Fizemos a 
bienal em 2020 e isso mostrou 
uma capacidade de continuar, 
porque há muitas bienais que 
fazem uma edição e depois 
desaparecem. A Bienal de 
Joanesburgo, considerada 
uma das melhores do mundo, 
que surgiu para comemorar o 
fim do Apartheid, teve duas 
edições, em 1995 e 1997, e 
acabou. É muito difícil manter 
uma bienal.”

Mesmo que os casinos 
não invistam na abertura 
de galerias, Leonor Veiga 
acredita que as mentalida-
des podem mudar. E dá o 
exemplo da colaboração da 
Wynn na segunda edição da 
ARTFEM. “Carlos Marrei-
ros, Alice Kok e James Chu 
[os restantes curadores da 
ARTFEM] têm uma grande 
reputação em Macau em 
gerações diferentes. Isso 
ajuda imenso a vender um 
projecto como aquele que 
tentámos fazer no ano pas-
sado”, concluiu.    Andreia 
Sofia Silva

Carlos Marreiros, 
Alice Kok e James 
Chu [restantes 
curadores da 
ARTFEM] têm uma 
grande reputação 
em Macau em 
gerações diferentes. 
Isso ajuda imenso a 
vender um projecto 
como aquele que 
tentámos fazer no 
ano passado.” 

“O Governo de 
Macau tem de ter 
cuidado para não 
cometer os mesmos 
erros de Singapura. 
Tinha tantas feiras 
de arte, os leilões, 
abriu a bienal, 
e as pessoas 
saturaram-se 
com a quantidade 
de eventos.” 
LEONOR VEIGA 
INVESTIGADORA
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Inundações Mak Soi 
Kun quer reforço 
de inspecções 
Em interpelação escrita, Mak Soi Kun 
sugere que o Governo deve preparar 
bem as medidas de prevenção de 
inundações, caso um tufão mais forte 
do que o Hato afecte Macau. Por 
esta razão, o deputado de Jiangmen 
perguntou se podem ser reforçadas 
inspecções a tubagens antes de 
tempestades para prevenir a descarga 
ilegal de restaurantes e lojas, e criar 
um alerta de inundações para situações 
extremas de chuva intensa. 

Eleições Macau 
Vitória entrega lista 
e programa político 
Na sexta-feira, a lista Macau Vitória, 
candidata às próximas eleições legislati-
vas de Setembro, entregou à Comissão 
dos Assuntos Eleitores da Assembleia 
Legislativa (CAEAL) a lista de candidatos 
e programa político. Segundo o jornal All 
About Macau, a lista é liderada por Lo 
Chun Seng, seguindo-se Wu Shaohong, 
Ng Chong, Lam Chang Weng e Lao Tak 
Wai. Lo Chun Seng admitiu que possui 
pouca experiência política, mas que tem 
o objectivo de participar nas eleições 
para despertar maior consciência cívica 
da população, além de acrescentar 
novas tendências na sociedade local. 
Lo Chun Seng adiantou também que 
é voluntário no gabinete do deputado 
Au Kam San e que o seu programa 
político foca-se em questões como a 
liberdade de imprensa, os benefícios 
dos jornalistas e a necessidade de 
reforço da supervisão.

Função Pública Ng 
Kuok Cheong apela a 
combate à corrupção
Ng Kuok Cheong interpelou o Governo 
para tentar saber os regulamentos que 
precisam ser alterados no âmbito de 
crimes de funcionários públicos e que 
seja lançada este ano uma consulta 
pública sobre o tema. O deputado quer 
que o Governo inclua melhorias os 
regulamentos disciplinares e de anticor-
rupção para chefias nas Linhas de Acção 
Governativa de 2022. Ng Kuok Cheong 
recordou que a Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública 
admitiu a necessidade de implementar 
um regime disciplinar específico para 
a chefia dos funcionários públicos, e 
que os regulamentos alusivos a crimes 
de funcionários públicos não sofreram 
alterações em mais de duas décadas.

EMPREGO USJ CONTRARIA COUTINHO 
SOBRE DESPEDIMENTO DE DOCENTES

Olhe que nãoOlhe que não
A Universidade de São José reagiu a um co-
municado de Pereira Coutinho, acusando-o de 
“deturpar” informações, frisando que a pro-
porção de funcionários residentes aumentou 
desde o ano passado. Em causa estão alegações 
do deputado de que docentes da instituição 
foram despedidos sem justa causa, com vagas 
a serem preenchidas por não residentes 

A 
Universidade de São José 
(USJ) reagiu, em comu-
nicado, às declarações 
de Pereira Coutinho, ne-
gando as alegações feitas 
pelo deputado de que a 

instituição teria substituído pro-
fessores locais por não residentes. 

Na sexta-feira, Pereira Couti-
nho indicou estar a acompanhar 
a situação de um grupo de pro-
fessores da Universidade de São 
José que teriam sido despedidos 
sem justa causa. “De acordo com 

informações fornecidas pelos 
responsáveis da universidade, o 
despedimento sem justa causa foi 
derivado de uma reestruturação in-
terna da Universidade, presumindo 
que as vagas sejam ocupadas por 
trabalhadores não residentes”, 
disse Pereira Coutinho. 

O deputado acrescentou que 
“a explicação é totalmente ina-
ceitável”, alegando que depois 
do despedimento a USJ contratou 
de imediato novos professores, 
incluindo não residentes. 

Stephen Morgan, reitor da 
USJ, assina um comunicado em 
que explica que as declarações 
do deputado sobre a rescisão dos 
contratos de três funcionários resi-
dentes “deturpam completamente 
o que lhe foi dito” pela instituição 
de ensino superior. “Longe de 
substituir funcionários locais com 
não-locais, na reorganização do 
ensino de inglês na USJ, a Uni-
versidade tem aumentado a pro-
porção de funcionários residentes 
e reduzido o número de portadores 
de ‘blue card’ no nosso English 
Language Centre”, refere. A USJ 
indica que esta informação foi 
transmitida ao deputado na quinta-
-feira passada, um dia antes de ter 
divulgado a nota de imprensa. “É 
de lamentar que hoje (sexta-feira) 
tenha escolhido conscientemente 
dizer exactamente o contrário”, 
refere.

A USJ garante estar comprome-
tida com o emprego de funcionários 
residentes “sempre que possível”, 
ressalvando que emprega portado-
res de ‘blue card’ quando não há 
recursos humanos disponíveis em 
Macau com as competências espe-
cíficas, ou em caso de necessidade 
de preservar o seu “carácter como 
uma universidade internacional”. 
“Qualquer sugestão em sentido 
contrário é simplesmente falsa”, 
indica Stephen Morgan. 

Mais residentes
Na nota em que alega a substitui-
ção de professores locais por não 
residentes, Coutinho destaca que 

essa prática “viola claramente” 
o princípio de os não residentes 
complementarem os recursos 
humanos locais. E refere que 
os professores em causa foram 
acompanhados na quinta-feira à 
Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, para apresen-
tarem queixa. 

Por sua vez, a USJ destaca 
que desde Maio do ano passado, 
quando Stephen Morgan assumiu 
o cargo de reitor, a proporção de 
académicos residentes aumentou 
de 70 para 76 por cento, sendo que 
que 97 por cento da equipa admi-
nistrativa são residentes. No total, 
é ainda avançado pela instituição 
que a proporção de funcionários 
locais aumentou de 84 para 88 por 
cento.    Salomé Fernandes

“Longe de substituir 
funcionários locais 
com não-locais, na 
reorganização do ensino 
de inglês na USJ, 
a Universidade tem 
aumentado a proporção 
de funcionários 
residentes e reduzido 
os portadores de 
‘blue card’ no English 
Language Centre.” 
STEPHEN MORGAN REITOR DA USJ

R
Ó
M

U
LO

 SAN
TO

S



     política   5segunda-feira 28.6.2021 www.hojemacau.com.mo

Exposição que marca 
aniversário regista 
muitas inscrições 
Wu Zhiliang, presidente da Fundação Macau 
(FM), disse que 345 associações e mais de 
23 mil pessoas já se inscreveram para visitar 
a exposição que marca o centenário do 
Partido Comunista Chinês (PCC), noticiou o 
canal chinês da Rádio Macau. Wu Zhiliang 
confessou também que estes números 
ultrapassaram as expectativas, tendo a 
exposição sido visitada, até ao dia 26 de 
Junho, por 2700 pessoas. O presidente 
da FM referiu que, apesar de os jovens de 
Macau terem alguns conhecimentos sobre 
a história do partido e do país, é raro terem 
acesso a informações históricas através de 
exposições de fotografia. O responsável 
sugere a realização de palestras nas escolas 
secundárias sobre a história do PCC.

Ho Iat Seng desloca-se 
hoje a Pequim 
O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, parte hoje 
para Pequim para participar nas actividades 
comemorativas do centenário do Partido 
Comunista da China. Fica em Pequim até 
quinta-feira. De acordo com o Gabinete de 
Comunicação Social, a delegação que acom-
panha Ho Iat Seng inclui o secretário para a 
Segurança e a secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura. Durante a ausência de Ho 
Iat Seng, as funções de Chefe do Executivo 
vão ser assumidas, internamente, pelo 
secretário para a Administração e Justiça, 
André Cheong. 

Estudantes da EPM 
participaram em 
sarau de celebração
Realizou-se ontem um sarau cultural de 
celebração do 100º Aniversário do Estabe-
lecimento do Partido Comunista da China 
(PCC), pelas 19h. Segundo o jornal Ou 
Mun, o espetáculo contou a participação de 
estudantes da Escola Portuguesa de Macau. 
Vários membros da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês (CCPPC), jovens 
e estudantes foram convidados para a 
celebração. O programa incluiu canções 
clássicas dos últimos cem anos, tal como 
a música que descreve a fundação do 
PCC no Lago Sul, em Jiaxing. Entre os 
participantes encontraram-se também 
alunos da Escola das Nações, a deputada 
Angela Leong, Josie Ho, filha do deputado 
Ho Ion Sang, o coro da Associação Geral 
das Mulheres, e Ngan lek Chan, membro 
do CCPPC de Pequim.

EDUCAÇÃO DEPUTADOS CRITICAM 
CANCELAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO  

A ver navios A ver navios 
A Fundação Macau cancelou a “Bolsa de 
Mérito Especial” e reduziu vagas das bolsas 
especiais para cursos indicados pelo Go-
verno. Sulu Sou pede explicações e acusa o 
Executivo de faltar ao compromisso de não 
reduzir o investimento em educação. Agnes 
Lam considera que Macau fica a perder

O 
S deputados Sulu Sou e 
Agnes Lam estão preo-
cupados com o cance-
lamento “abrupto” e 
a redução de vagas de 
bolsas de estudo destina-

das a apoiar alunos a prosseguir a 
sua formação em instituições de 
ensino superior estrangeiras.

Em causa está o anúncio feito 
pela Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude (DSEDJ) no passado 
dia 18 de Junho, onde é revelado 
que, a partir do ano lectivo de 
2021/2022, os programas de bol-
sas de estudo, bolsas de mérito e 
bolsas de estudo de todas as en-
tidades públicas serão integrados 
no Fundo de Acção Social Escolar. 

Na prática, através da aglu-
tinação das várias tipologias de 
bolsas, a medida coloca um ponto 
final, pelo menos nos próximos 
dois anos lectivos, na “Bolsa de 
Mérito Especial” e reduz o núme-
ro e vagas dedicadas às “Bolsas 
Especiais”, ou seja, aos alunos 
que frequentam cursos do ensino 
superior indicados pelo Governo, 
como o objectivo de formar “os 
talentos que faltam em Macau”.

Em interpelação escrita, Sulu 
Sou sublinha que, no caso da atri-
buição das “Bolsas Especiais”, a 
medida implica uma diminuição 
de 30 por cento relativamente 
ao ano passado, já que o número 
de vagas para este ano (350) é 
relativamente menor do que em 
2020 (510). 

Além disso, o deputado aponta 
ainda que a decisão é “contrária” 
ao compromisso assumido pelo 
Governo de não reduzir o in-
vestimento na área da educação, 
mesmo em tempos marcados pela 
austeridade financeira resultante 
da pandemia.

“É sem dúvida hostil, uma 
vez que o Governo está a agir 
em sentido contrário à promessa 
feita de não reduzir o investimento 

financeiro na educação, asfixiando 
a oportunidade extremamente 
valiosa que os estudantes locais 
tinham de estudar nas melhores 
universidades do mundo e con-
tribuir para o desenvolvimento de 
Macau, após a conclusão dos seus 
estudos”, referiu Sulu Sou.

“Porque razão, de repente, o 
apoio aos residentes de Macau 
foi cancelado (…) reduzindo 
significativamente o número de 
candidatos à bolsa de Mérito Es-
pecial?”, questionou o deputado.

Sempre a perder
Também Agnes Lam mostrou não 
concordar com o fim das bolsas 
de estudo, apontando ter recebido 
queixas de alunos directamente 
afectados pela situação, que 
não tiveram tempo de procurar 
alternativas equivalentes ou ao 
nível das 100 melhores univer-
sidades do mundo, às quais o 
apoio se destina. Contas feitas, 
apesar dos constrangimentos, 
para a deputada, é Macau quem 
sai a perder.              

“É possível que muitas famí-
lias não possam pagar os custos 
de estudar no estrangeiro devido 
ao cancelamento das bolsas de 
estudo. Se os estudantes obtive-
rem diplomas universitários de 
nível internacional, o seu regresso 
será, definitivamente, uma mais-
-valia, enquanto talentos, para a 
construção de Macau. Espera-se 
que o Governo reconsidere a 
atribuição desta bolsa especial”, 
apontou Agnes Lam.

Em resposta ao canal portu-
guês da TDM, a Fundação Macau 
explica que a suspensão das bol-
sas nos anos lectivos 2021/2022 
e 2022/2023 pretende evitar a 
sobreposição de subsídios com 
as iniciativas dos Serviços de 
Educação e que os actuais bol-
seiros vão continuar a receber 
o subsídio até terminarem os 
estudos.    Pedro Arede com N.W. O número de vagas para este ano (350) é relativamente menor do que em 2020 (510)
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TRADUÇÃO IPM QUER ALARGAR ACREDITAÇÃO DE TRADUTORES A PAÍSES LUSÓFONOS

NECESSIDADES ESPECIAIS CUIDADORES DE CRIANÇAS PEDEM MAIS EDUCAÇÃO

Assimetrias regionaisAssimetrias regionais

O Instituto Politécnico 
de Macau (IPM) 

quer promover os testes 
de acreditação da China 
de tradutores e intérpre-
tes chinês-português e 
português-chinês nos paí-
ses de língua portuguesa, 
revelou o reitor Marcus 
Im Sio Kei.

O académico disse ain-
da que pretende promover 
o reconhecimento mútuo 

entre os certificados do 
Teste de Acreditação da 
China para Tradutores e 
Intérpretes (CATTI, na si-
gla inglesa) e certificados 
semelhantes atribuídos 
nos países lusófonos.

Marcus Im falava du-
rante uma visita de uma 
delegação do CATTI, a 
propósito dos primeiros 
testes de tradutores e 
intérpretes chinês-portu-

guês e português-chinês 
realizados em Macau, dis-
se na sexta-feira o Centro 
de Gestão de Projecto do 
CATTI num comunicado.

Mais de 100 candi-
datos participaram nos 
testes de português e de 
inglês, distribuídos por 
três níveis de proficiência, 
que decorreram a 19 e 20 
de Junho, em simultâneo 
com a China continental.

O director-geral do 
Centro de Gestão de 
Projeto do CATTI, Jiang 
Ping, disse esperar mais 
colaboração com o IPM 
na formação de talentos 
bilingues em chinês e 
em português no futuro. 
O responsável afirmou 
também que a formação 
de mais bilingues po-
derá ajudar a promover 
o intercâmbio na área 

das humanidades e das 
ciências sociais entre a 
China e os países de lín-
gua portuguesa, avançou 
o IPM num comunicado.

Os testes exigiam “um 
conhecimento profundo 
da sociedade, história e 
cultura da China e dos paí-
ses de regiões de língua 
portuguesa”, sublinhou o 
CATTI, num comunicado 
divulgado em Março.  

M 
AIS de 42 por cento 
das crianças com ne-
cessidades especiais 
em Macau e Hong 
Kong não vão à es-
cola, apesar de mais 

de 80 por cento dos cuidadores 
considerarem que precisam de 
educação, apontando o ensino 
infantil como a fase mais impor-
tante. É o que indica um estudo 
comparativo sobre desenvol-
vimento do tratamento inicial 
de crianças com necessidades 
especiais em Macau, Hong 
Kong e Taiwan, apresentado 
pela Associação dos Familiares 
Encarregados dos Deficientes 
Mentais de Macau. 

Segundo o jornal Ou Mun, a 
equipa de investigação recolheu 
556 inquéritos de cuidadores de 
crianças com necessidades espe-
ciais, de Hong Kong, Macau e 
Taiwan, entre Julho e Novembro 
do ano passado. 

Foram analisadas oito áreas, 
incluindo situação familiar, 
pressão parental, tratamento 
médico e segurança social, bem 
como as necessidades de serviços 
educativos. O estudo revelou que 
as necessidades económicas e a 
procura por serviços educativos 
dos inquiridos que vivem em 
Macau são superiores às dos 
participantes de Hong Kong. 

Além disso, ao entrevistar 
funcionários da linha da frente 
e familiares, a equipa descobriu 
que apesar de o encaminha-

Um estudo da Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau 
concluiu que mais de 80 por cento dos cuidadores querem educação infantil para crianças 
com necessidades especiais. Além disso, os inquiridos criticam a falta de transparência 
do actual sistema de apoio

ainda sido indicado que por vezes 
os sintomas não são diagnostica-
dos. Foi ainda frisado que o rela-
tório custa mais de mil patacas, o 
que dificulta a vida famílias com 
dificuldades económicas. 

A equipa sugere que o centro 
pondere a elaboração de um rela-
tório mais completo, em que se 
dá a conhecer a situação de cada 
criança aos médicos especialis-
tas, para definirem as direcções 
do tratamento. 

Falta de instalações
Im Ka Wai, secretário geral da As-
sociação dos Familiares Encarre-
gados dos Deficientes Mentais de 
Macau, quer que o Governo crie 
mais instalações de tratamento 
precoce, incluindo creches e um 
centro de recursos para famílias. 
O objectivo passa por dar infor-
mações a cuidadores de crianças 
com necessidades especiais, como 
por exemplo sobre a utilização de 
dispositivos auxiliares.

Além disso, Im Ka Wai expli-
cou que o estudo também incidiu 
sobre experiências de Hong Kong e 
Taiwan na área do tratamento pre-
coce, e que os dados foram usados 
como referência para o lançamento 
de serviços em Macau. Segundo 
o jornal Ou Mun, os resultados 
mostraram também que a maioria 
dos cuidadores em Macau apontou 
a insuficiência de instalações de 
tratamento e considera que a ne-
cessidade educativa das crianças 
foi ignorada.    N.W. e S.F.

mento central poupar muito 
tempo no acesso aos tratamentos, 
registaram-se queixas de falta de 
transparência no processo. 

Os relatórios do Centro de 
Avaliação Conjunta Pediátrica 
foram também criticados por 
serem demasiado simples, tendo 

O estudo revelou que as necessidades económicas 
e a procura por serviços educativos dos inquiridos 
que vivem em Macau são superiores às dos 
participantes de Hong Kong

Jogo das Jogo das 
cadeirascadeiras
 Menos de metade dos 
candidatos aparecem em 
entrevistas de emprego

E 
NTRE Abril e Junho, a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos La-
borais (DSAL) organizou 13 feiras 
de emprego, que disponibilizaram 

mais de 1.300 vagas, em áreas como 
operações hoteleiras, marketing e gestão 
de restauração. Até meados de Junho 
foram contratados 424 indivíduos. 

De acordo com a DSAL, dos 2.675 
candidatos encaminhados para contacto 
com empresas, mais de 400 estavam 
incontactáveis e quase seis centenas 
recusaram ir a entrevista. Acabaram 
por comparecer às entrevistas menos 
de metade do número inicial de can-
didatos. Os principais motivos para 
rejeição foram a falta de qualificações e 
experiência, as vagas já se encontrarem 
preenchidas e “atitudes impróprias”.

Voltado para os jovens, o plano de 
estágio “Criar Melhores Perspectivas 
de Trabalho” vai oferecer 1.874 vagas, 
focadas principalmente na “restauração 
e hotelaria, finanças e indústrias, tecno-
logia de informação, análise de dados, 
construção civil e saúde”. As inscrições 
estão abertas até dia 2 de Julho. 

Além disso, no início de Agosto irá 
realizar-se numa nova feira de emprego. 

“Este ano, foram convidadas mais 
de 70 empresas expositoras locais e do 
Interior da China para participar no even-
to, incluindo os sectores das finanças, 
tecnologia de informação, utilidade pú-
blica, entretenimento e lazer, construção 
civil, comércio a retalho, restauração e 
logística, entre outros, prevendo-se que 
sejam disponibilizadas mais de 2 000 
vagas”, descreveu a DSAL. 

Desemprego nos 3%
Note-se que entre Março e Maio, a taxa 
de desemprego manteve-se nos três 
por cento, com o desemprego de resi-
dentes a atingir 4,1 por cento. Dados 
dos Serviços de Estatística e Censos 
(DSEC) a população desempregada 
era composta por 11.900 pessoas, me-
nos 100, face ao período transacto. A 
taxa de subemprego desceu 0,6 pontos 
percentuais, para 4,2 por cento.

“Em termos de ramos de actividade 
económica, verificou-se que o número 
de empregados das lotarias, outros jogos 
de aposta e actividade de promoção de 
jogos, bem como o de empregados da 
construção decresceram. Porém, o nú-
mero de empregados dos restaurantes e 
similares aumentou”, aponta a DSEC.  

  Salomé Fernandes
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OPERAÇÃO 
“TROVOADA” 
MOBILIZADOS MAIS 
DE 3.000 AGENTES

UMA operação de prevenção 
à criminalidade transfrontei-

riça organizada mobilizou mais 
de três mil agentes policiais em 
Macau e resultou, até agora, na 
indiciação de 189 indivíduos, 
informaram na sexta-feira os 
Serviços de Polícia Unitários.

As autoridades das regiões 
chinesas de Guangdong, Hong 
Kong e Macau estão a promover 
desde 6 de Junho uma operação 
conjunta denominada “Trovoada 
2021”, com o objectivo de man-
ter “a estabilidade da segurança 
pública, prevenir e combater a 
criminalidade organizada trans-
fronteiriça”, pode ler-se num 
comunicado oficial.

Na mesma nota, os Serviços de 
Polícia Unitários explicaram que, 
até 18 de Junho, “as autoridades 
mobilizaram 3.051 agentes poli-
ciais, tendo efectuado 169 acções 
de fiscalização surpresa em 340 
locais, nomeadamente casinos, lo-
jas e estabelecimentos comerciais 
e residenciais suspeitos”.

Além disso, detalharam, 
“8.915 indivíduos foram sujeitos 
a identificação, 689 indivíduos 
foram conduzidos à Polícia 
para efeitos de averiguações da 
identidade, entre os quais, 189 
foram encaminhados ao Minis-
tério Público, por suspeita de 
prática de crimes de furto, burla, 
usura e crimes relacionados com 
a droga”.

Até ao dia 18 de Junho, foram 
também apreendidos vários tipos 
de droga, para além de fichas de 
jogo avaliadas em 347.000 dóla-
res de Hong Kong, “1.374 notas 
destinadas ao treino de contagem 
manual de dinheiro parecidas com 
notas de mil dólares de Hong 
Kong e 10 toneladas de alimentos 
congelados contrabandeados”.   

IAM Jian Jian e Kang Kang comemoram cinco anosTurismo Previstos menos de 20 mil visitantes diários no início do Verão 
Wong Fai, presidente da Associação de Indústria Turística 
de Macau, estima que no início de Julho o volume diário 
de visitantes não ultrapasse os 20 mil, devido às restrições 
fronteiriças entre Macau e Guangdong. Segundo o jornal 
Ou Mun, o presidente justificou que com a aproximação do 
aniversário dos 100 anos do Partido Comunista da China, 
a data deve ser celebrada e as medidas de prevenção da 

pandemia mantidas. No entanto, prevê que as restrições 
relaxem quando Guangdong não tiver casos durante 14 
dias consecutivos e as celebrações do aniversário do partido 
terminem. Assim, espera que o volume de visitantes no fim 
de Julho e em Agosto recupere rapidamente. Uma expectativa 
suportada por apontar que existem mais inscrições para 
excursões locais a partir do final do próximo mês.

TURISMO PAULA MACHADO LAMENTA FECHO DO CENTRO DE PROMOÇÃO EM LISBOA

“Temos de aceitar”“Temos de aceitar”
Após 16 anos de trabalho, o Centro de Promoção e Informação Turística de Macau em 
Portugal vai fechar as portas, deixando quem lá trabalha numa “situação de fragilidade”, 
segundo a ex-directora. Paula Machado ficou triste com o encerramento e, apesar da frus-
tração pelo que ficou por fazer, sente-se “grata” à RAEM pela oportunidade

O 
fim do Centro de Pro-
moção e Informação 
Turística de Macau em 
Portugal deixa a sua 
directora, Paula Macha-
do, envolta num misto 

de sentimentos. “Não sei que 
razões levaram o Executivo da 
RAEM a encerrar o Centro, por 
isso não posso fazer comentários. 
Fico triste porque trabalhei muito 
aqui na promoção de Macau e 
tínhamos muitos projectos que, 
se não tivesse sido a pandemia, 
iriam dar muita visibilidade ao 
mercado. Custa-me um bocadinho 
aceitar que, numa fase como a da 
pandemia, esta decisão tenha sido 
tomada”, disse ao HM.

No entanto, a directora confes-
sa sentir “uma gratidão profunda 
pela oportunidade” concedida, 
uma vez que trabalhou para a 
Administração de Macau nos 
últimos 26 anos. “Entristece-me 
que os meus colegas estejam numa 
situação de fragilidade, mas temos 
de aceitar. Tínhamos um calendá-
rio de eventos espectacular para 
2020 e esta pandemia levou-nos 
a tudo isto”, frisou. Alguns destes 
eventos passavam pela represen-
tação do Turismo de Macau no 
festival Rock in Rio ou na Feira 
de Turismo de Lisboa (BTL), mas 
estes eventos acabaram por ser 
cancelados.

A responsável defende tam-
bém que este encerramento “é 
o quebrar de um laço”, uma vez 
que o trabalho desenvolvido em 

a área do turismo está integrada, 
ou uma empresa escolhida por um 
concurso internacional que faz 
essa representação, que é o mo-
delo escolhido pela DST para os 
restantes escritórios no mundo.”

Em jeito de balanço, Paula 
Machado adianta que foi feito 
“um trabalho excepcional”. “Não 
poderia ter feito mais do que fiz, 
pois trabalhei muito. 2019 foi 
um ano com grande visibilidade 
no mercado, porque foram os 20 
anos da RAEM, e com uma equipa 
tão pequena fizemos um trabalho 
excepcional.”

Dentro do centro havia tam-
bém muito a organizar. “A livraria 
estava completamente caótica. 
Em três anos consegui organizar 
todos os inventários, fizemos uma 
base de dados com os livros que 
estavam a mais, organizamos um 
armazém com todos os livros or-
ganizados por ordem alfabética.” 
“Achava que havia condições para 
fazer muito mais e melhor, mas 
temos de aceitar”, rematou.

No passado dia 16, Helena 
de Senna Fernandes, directora 
da DST, referiu que o centro 
fecha portas “tendo em conta 
a racionalização de quadros e 
simplificação administrativa”. O 
Centro de Promoção e Informação 
Turística de Macau em Portugal é 
um projecto do Governo de Macau 
“cuja intenção original foi estabe-
lecida para o curto prazo, mas que 
foi prolongada por muitos anos”, 
afirmou à Lusa.    Andreia Sofia Silva

Lisboa “é muito reconhecido no 
mercado”. “Alcançamos uma 
imagem tão privilegiada e forte no 
mercado que tenho pena”.

“Um trabalho excepcional”
O HM enviou no passado dia 18 
de Junho questões à Direcção 
dos Serviços de Turismo (DST) 
para saber mais detalhes sobre a 
situação profissional destes tra-
balhadores ou se o Centro poderá 

ser Integrado na Delegação Eco-
nómica e Comercial de Macau em 
Lisboa. No entanto, até ao fecho 
desta edição, não foram obtidas 
respostas.

Para Paula Machado, “as úni-
cas formas que existem de repre-
sentação do turismo são  através 
de uma entidade pública, como é 
o caso da Delegação Económica 
e Comercial de Macau em Lisboa, 
e da Delegação de Pequim, onde 

O calendário de eventos do centro para 2020 incluia a representação do Turismo 
de Macau no festival Rock in Rio e na Feira de Turismo de Lisboa (BTL), que 
foram cancelados devido à pandemia

Para celebrar o aniversário dos cinco anos dos pandas 
gigantes Jian Jian e Kang Kang, o Instituto para os 
Assuntos Municipais ofereceu-lhes um bolo de aniver-
sário de acordo com as suas preferências. O bolo foi 
acompanhado de frutos e bambu, com gelo. Jian Jian 
e Kang Kang pesam 126 quilogramas e 107 quilogra-
mas, respectivamente, estando a entrar na fase adulta.
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N 
O primeiro teste de fogo 
para a equipa de Rober-
to Mancini, os italianos 
receberam a Áustria em 
terras de Sua Majestade. 
O estádio de Wembley, 

em Londres, presenciou o segundo 
jogo dos oitavos de final do Euro 
2020 e o frente-a-frente entre um 
dos favoritos a conquistar a prova 
e uma equipa que é um verdadeiro 
osso duro de roer. 

Durante a fase de grupos, os 
austríacos só perderam contra os 
Países Baixos, tendo vencido de 
forma convincente a Macedónia do 
Norte e a Ucrânia. Para a Itália, a 
passagem de grupo foi perfeita. Zero 
golos sofridos e três vitórias. Mas 
numa situação onde quem perde vai 
para casa, a faísca estava ainda mais 
elevada e a pressão mais sufocante.

O jogo entre países vizinhos 
começou com o já habitual domínio 
do jogo por parte dos azzurri. Com 
um meio-campo composto por 
Jorginho, Marco Verratti e Nicolò 
Barella, a pressão após a perda da 
bola continuou activa e com algumas 
recuperações de bola. 

A Áustria, contudo, mostrou-
-se incapaz de explorar os espaços 
deixados pela organização defensiva 
italiana. Quando a equipa de Franco 
Foda decidia construir jogo a partir 
da sua grande área, a Itália era variada 
na sua pressão. Quando os defesas 
centrais austríacos tinham a bola, um 
dos médios italianos saía na pressão: 
se fosse o central do lado direito com 
o esférico, era Barella; e se fosse o do 
lado esquerdo era Verratti. Se os médios 
saíssem de posição para condicionarem 
o ataque da Áustria, havia espaço nas 
costas destes. Mas se fossem os alas 
a pressionar em vez dos médios, isto 
é, Lorenzo Insigne na pressão ao lado 
esquerdo e Domenico Berardi ao lado 
direito, a capacidade ofensiva fluía com 
facilidade pelas alas após combinação 
com o seu meio-campo. 

No início da partida, foi com 
esta vertente ofensiva que a equipa 

PRÓXIMOS JOGOS

MELHORES MARCADORES

Romelu Lukaku
3 golos

Steven Zuber
3

Cristiano Ronaldo
5 golos

Dejan Kulusevski
2

Emil Forsberg
3 golos

Pierre Höjbjerg 
3

Patrik Schick
3 golos

Donyell Malen
2

ASSISTÊNCIAS

Sabendo que o favoritismo pendia para o seu lado, os transal-
pinos dificultaram a passagem aos quartos de final. Em jogo 
contra os austríacos, a Itália precisou do prolongamento para 
vencer por 2-1, depois do susto do golo adversário perto do fim 
do prolongamento. Com as facilidades da fase de grupos, os 
italianos tiveram alguma dificuldade em ultrapassar uma equipa 
mais competitiva na fase a eliminar

de Foda tentou atacar os espaços 
deixados pelos transalpinos. David 
Alaba, lateral esquerdo, tinha sempre 
margem de progressão com a bola 
após combinação com o seu compa-
triota, o médio Florian Grillitsch. Na 
chegada ao meio-campo adversário, 
as combinações eram mais fracas e 
a chegada à área também. 

A primeira grande oportunidade 
do jogo da Áustria foi com um ataque 
à profundidade de Marko Arnautović 
mas o remate foi para cima da baliza 
de Gianluigi Donnarumma. Minutos 
antes, aos 16 minutos, Barella já ti-
nha testado a baliza do guarda-redes 
Daniel Bachmann, que defendeu o 
remate do médio com os pés. 

Porém, com a Itália a ter mais 
bola, as combinações feitas no lado 
esquerdo do ataque de Mancini, com 
Verratti, Insigne e Leonardo Spina-
zzola em destaque, eram mortíferas 
e criaram várias oportunidades de 
perigo. A dificuldade que o meio-
-campo de Foda demonstrou em 
controlar o ataque italiano estava 
na inferioridade numérica austríaca 
nesta zona do terreno. A Áustria, por 
vezes só tinha um elemento (Grillits-
ch) no meio porque Marcel Sabitzer 
posicionava-se ao lado do ponta de 
lança, Arnautović, e Xaver Schlager 
tinha dificuldade em recuperar a 
sua posição porque fazia incursões 

ITÁLIA ALCANÇA TRIUNFO FRENTE À ÁUSTRIA NO PROLONGAMENTO

Na corda bambaNa corda bamba

Bis de DolbergBis de Dolberg
 Dinamarca tem bilhete para os quartos de final 

A 
PÓS derrotas consecutivas na 
fase de grupos (Finlândia e 
Bélgica) e um triunfo frente 
à Rússia na última partida do 

Grupo B, a Dinamarca voltou a golear. 
Depois da situação em torno de 

Christian Eriksen, a equipa nórdica 
tem mostrado espírito guerreiro 
fazendo lembrar a equipa de 1992, 
que conquistou o Euro nesse ano.

País de Gales e Dinamarca foram 
as primeiras equipas a subir ao palco 
dos oitavos de final do Euro 2020. Já 
não há diferença de golos ou número 
de pontos que salvem as equipas de 
irem para casa. Com esta mentalida-
de, o conjunto de Kasper Hjulmand 
goleou por 4-0 a equipa de Rob Page 
de forma clara. 

Apesar do resultado, a equipa 
galesa até começou bem a partida 
com Gareth Bale e Aaron Ramsey a 
conseguirem entrar nas costas dos mé-
dios dinamarqueses, Pierre Højbjerg 
e Thomas Delaney. Com um espaço 
muito aberto no seu meio-campo, 
devido à superioridade numérica 
causada pelos médios Joe Allen e 
Joe Morrell com o apoio de Ramsey, 

Hjulmand decidiu acrescentar mais 
um homem à zona média do terreno. 

O treinador nórdico passou assim 
do 3-4-3 inicial para um 4-3-3, subin-
do o central Andreas Christensen para 
o meio-campo. Antes da mudança, 
a Dinamarca mostrou-se exposta no 
momento de organização defensiva 
devido ao adiantamento da linha 
média em relação à linha defensiva, 
criando espaço entre os dois sectores. 

Com a alteração, tiveram mais 
bola e foram mais incisivos nas tabe-
las e no último passe. O primeiro golo 
da partida foi marcado por Kasper 
Dolberg aos 27 minutos. Aos 48 
minutos, o avançado do Nice voltou 
a marcar depois de um erro da defesa 
adversária. 

Nos minutos finais, os dina-
marqueses marcaram mais dois 
por intermédio de Joakim Mæhle 
(88’) e Martin Braithwaite (90+6’). 

Aos 90 minutos, Harry Wilson, 
que tinha entrado aos 59 minutos, 
viu um cartão vermelho directo 
após entrada sobre Mæhle. A Di-
namarca aguarda o vencedor do 
Países Baixos-República Checa.   

00:00     Croácia-Espanha

03:00     França-Suíça

pela direita. Portanto, o espaço 
explorado pelos italianos, na parte 
interior do lado esquerdo do terreno, 
onde estava Insigne, foi crucial no 
primeiro golo da Itália. Pelo meio, 
houve ainda um remate ao poste de 
Ciro Immobile numa primeira parte 
pouco perigosa. 

Na segunda parte do encontro, a 
Áustria viu um golo de Arnautović 
ser anulado por fora-de-jogo aos 64 
minutos. 

Alterações cruciais
Com o prolongamento à vista, Ro-
berto Mancini trouxe para dentro de 
campo, ainda na segunda metade, 
Matteo Pessina, Federico Chiesa 
e o avançado Andrea Belotti. Este 
último trouxe um melhor jogo com 
bola do que Immobile. Já Pessina e 
Chiesa deram à equipa mais chegada 
à área e ataque à profundidade. 

Aos 95 minutos, com espaço no 
lado esquerdo de Itália, e com os ar-
rastos de Belotti e Pessina, Spinazzola 
faz um passe para o lado contrário a 
isolar Chiesa, que ao controlar a bola 
com a cabeça finta Konrad Laimer e 
finaliza com o pé esquerdo. 

Aos 105 minutos e com assis-
tência do defesa Francesco Acerbi, 
Pessina remata dentro da grande 
área, fazendo o segundo golo. 

A seis minutos do fim do prolon-
gamento, após um canto, o avançado 
Saša Kalajdžić marca um golo de 
cabeça. Mas tudo não passou de um 
susto para a Itália. 

No final do jogo, Mancini dei-
xou o alerta de que a vitória frente 
à Áustria foi mais difícil que um 
possível confronto frente a Bélgica 
ou Portugal. “Sabíamos que poderia 
haver potenciais cascas de banana 
no encontro e também sabíamos que 
ia ser mais difícil que os quartos de 
final. Eles não são tão bons como as 
equipas dos quartos, mas dificultam 
muito a vida e causam problemas.” 
Sentenciou o treinador azzurri que 
fica agora à espera do vencedor do 
jogo entre belgas e portugueses.   

“Sabíamos que poderia 
haver potenciais cascas 
de banana no encontro 
e também sabíamos que 
ia ser mais difícil que os 
quartos de final. Eles não 
são tão bons como as 
equipas dos quartos, mas 
dificultam muito a vida e 
causam problemas.” 
ROBERTO MANCINI
SELECCIONADOR ITALIANO
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FRANÇA E ESPANHA 
LUTAM POR LUGAR 
NOS QUARTOS

CROATAS e espanhóis já se 
tinham defrontado em 2016, 

para o Grupo D do Euro e resulta-
do foi favorável aos axadrezados 
(2-1), que acabaram como líderes 
desse mesmo grupo.

Os moldes são agora diferen-
tes, no confronto que dá lugar aos 
quartos de final do Euro 2020. A 
Espanha vem de uma fase de gru-
pos onde não acabou em primeiro, 
tendo empatado por duas vezes e 
ganho apenas uma. A Croácia, com 
Luka Modrić em destaque, perdeu, 
venceu e empatou acabando tam-
bém em segundo lugar.

O encontro entre dois velhos 
conhecidos, em Copenhaga, está 
marcado para a 00h de segunda 
para terça-feira, hora de Macau. 

Antevendo o encontro, o trei-
nador croata Zlatko Dalić realça 
a competência da sua equipa e do 
adversário. “A Espanha mostrou 
muita qualidade frente à Eslováquia. 
Mas nós também temos qualidade 
e vamos dificultar-lhes a tarefa. 
Teremos em mente que o ataque 
pode ser uma forma de defesa.”. 

Assumindo a posição de favori-
ta no encontro, a La Roja é também 
um dos candidatos a vencer o Euro. 
Mas com o seu seleccionador habi-
tuado aos grandes palcos europeus, 
prudência é a chave do sucesso. 
“Enfrentamos a Croácia em Co-
penhaga, uma cidade bonita, e toca-
-nos uma equipa de alto nível, com 
jogadores que conhecemos muito 
bem porque jogámos contra eles 
na Liga das Nações há dois anos, 
ou seja, será um rival complicado.” 
Concluiu o Luis Enrique.

No outro encontro da noite, a 
França defronta a Suíça em solo 
romeno. O palco de Bucareste 
recebe duas equipas que também 
já se cruzaram na fase de grupos 
de 2016, tendo empatado a zeros. 
O jogo disputado às 03h de Macau 
é visto com cautela pelos gauleses. 
“Agora é como se fosse uma nova 
competição, onde não se podem 
cometer erros, caso contrário 
somos eliminados. Estamos en-
tusiasmados, mas também muito 
concentrados e cientes do perigo 
que a Suíça pode criar. Não nos con-
sideramos favoritos.” Esclareceu 
Presnel Kimpembe, defesa francês. 
Ivan Perišić, extremo croata testou 
positivo à covid-19 no domingo, 
falhando o encontro.  
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CINEMATECA REALIZADORES DE MACAU EM DESTAQUE ATÉ 16 DE JULHO 

Sangue novo na telaSangue novo na tela
Até 16 de Julho, 
realiza-se na 
Cinemateca 
Paixão o Festival 
de Cinema da 
Juventude de 
Macau. Ao 
todo, poderão 
ser apreciadas 
curtas e longas 
metragens de 
cineastas locais 
e asiáticos 
mais ou menos 
consagradas e 
divididas por 
géneros e temas. 
A mostra inclui 
ainda obras 
produzidas 
por estudantes 
universitários de 
Macau

Serão exibidas 
também curtas-
metragens 
produzidas por 
cineastas e 
estudantes, onde se 
incluem trabalhos 
de alunos da UM, 
USJ, IPM e MUST

C 
OM o objectivo de 
explorar e promo-
ver as ideias e cria-
ções dos cineastas 
e potenciais ci-
neastas de Macau, 

a Cinemateca Paixão realiza 
até ao próximo dia 16 de 
Julho, o Festival de Cinema 
da Juventude de Macau. 
Segundo a organização, 
durante o evento serão 
exibidas curtas e longas me-
tragens dos mais diversos 
géneros, produzidas dentro 
de portas ou no continente 
asiático.  

“O festival de cinema 
pretende comunicar e de-
senvolver uma visão de 

FRC DOCUMENTÁRIO SOBRE GEORGE CHINNERY EXIBIDO AMANHÃ

Amanhã, a partir das 18h30, será 
exibido na Fundação Rui Cunha 

o documentário “In the Footsteps of 
George Chinnery. An English Artist in 
Macao”, realizado por Terry O’Toole 
e produzido por Campbell McLean. 

Narrado por Patrick Conner, o 
documentário percorre os locais de 
eleição do pintor, que “tão genuina-
mente” reproduziu ao longo a sua 
carreira, destacando a importância 

das suas obras, quer para o estudo da 
cultura chinesa, quer no impacto dos 
comerciantes europeus em Macau e 
na China, durante os conturbados anos 
da primeira Guerra do Ópio. 

George Chinnery foi um dos 
primeiros e mais notáveis artistas 
europeus do século XIX a viver no 
sul da China antes da chegada da 
fotografia, tendo escolhido Macau 
para viver. Os seus esboços, aguarelas 

e pinturas a óleo são parte integrante 
de colecções privadas e museus em 
todo o mundo.

A exibição do documentário 
será precedida por uma pequena 
introdução a cargo de uma das co-
-produtoras Jill Rigg, empresária, 
directora executiva e presidente 
da Grande Baía-China na Câmara 
de Comércio Britânica. A entrada 
é livre.  

consenso sobre a impor-
tância das artes cinemato-
gráficas para a construção 
de uma sociedade criativa 
e culturalmente consciente, 
incentivar produções de 
maior qualidade e servir 
como uma plataforma para 
intercâmbios culturais, cria-
tivos e industriais”, pode 
ler-se numa nota oficial. 

Além da exibição de 
obras locais já conhecidas 
do público como “Ina and 
the Blue Tiger Sauna” 
(2019), “Our Seventeen” 
(2017) e “Against The 
Wind” (2016) será também 
possível assistir a curtas-
-metragens produzidas por 

estudantes, onde se incluem 
trabalhos de alunos Uni-
versidade de Macau (UM), 
Universidade de São José 
(USJ), Instituto Politécnico 
de Macau (IPM) e Univer-
sidade de Ciência e Tecno-
logia de Macau (MUST).

No grupo de curtas do-
cumentais produzidas por 
estudantes, destaque para 
“Burning Incense” dos estu-
dantes da MUST, Yifan Hua 
e Haoyue, “#BathroomSel-
fie”, de Pedro Izidro (USJ), 
“Macao's World Champ”, 
de Andre Angelo (USJ) 
e “Grandmother”, de Iris 
Fan (UM). As curtas docu-
mentais serão exibidas na 

Cinemateca Paixão nos dias 
30 de Junho e 9 de Julho. 

No departamento da 
animação, serão exibidos 
os trabalhos “Trigger” dos 
estudantes do IPM Ka Wai 
Sou, Si Weng Leong e Tin 
Lai Kong, “Maniac”, de 
Potter Chung (Universidade 
Politécnica de Hong Kong) 
e “Me and my Magnet and 
my Dead Friend”, de Mao-
ning Liu (Universidade de 
Comunicação da China). 
A exibição conjunta está 
agendada para os dias 29 de 
Junho e 11 de Julho.

Além destas serão exi-
bidas obras produzidas por 
estudantes sob as temáticas 

“Narrativas e o Mundo 
Real” (29 de Junho e 11 de 
Julho), “Autoexploração” 
(1 e 11 de Julho), “Conexões 
Emocionais” (1, 2 e 10 de 
Julho) e “Perspectivas das 
Novas Gerações” (8 e 16 
de Julho). 

Ao nível das curtas-
-metragens, haverá ainda 
lugar para a projecção de 
obras da autoria de cineastas 
asiáticos naturais da Índia, 
Tailândia, Malásia, Filipi-
nas, Singapura, Myanmar 
e Indonésia.

Para todos os gostos
Além de curtas-metragens 
locais, está ainda agendada 

a projecção de longas-
-metragens oriundas das 
Filipinas, Coreia do Sul e 
Hong Kong.

Realizado por Mikhail 
Red, “Neomanila” aborda 
a problemática da luta con-
tra a droga na capital das 
Filipinas, enquanto leva o 
espectador a acompanhar a 
incursão de um adolescen-
te num grupo criminoso. 
“Neomanila” será exibido 
nos dias 8 e 14 de Julho.   

Da Coreia do Sul chega 
“Han Gong Ju”, uma obra 
realizada por SuJin Lee que 
elabora sobre o percurso 
de uma talentosa cantora 
forçada a mudar de escola e 
a manter o anonimato, após 
um incidente escandaloso. 
“Han Gong Ju” pode ser 
visto na Cinemateca Paixão 
nos dias 7 e 16 de Julho.

“I Still Remember” é um 
filme produzido em Hong 
Kong que conta a história de 
um professor de educação 
física que prometeu à sua 
falecida esposa que, um 
dia, iria terminar uma cor-
rida de 10 quilómetros. Ao 
mesmo tempo, conhece Tin 
Sum, uma estudante com 
excesso de peso que quer 
participar numa corrida de 5 
quilómetros para estar mais 
perto do seu ídolo. “I Still 
Remember” será exibido 
nos dias 3 e 7 de Julho.  
Pedro Arede
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A empresa de carros eléctri-
cos Tesla vai chamar mais 
de 285 mil carros autóno-
mos do mercado chinês, 
após uma investigação que 
detectou que o 'software' de 
assistência ao motorista pode 
causar colisões. Segundo a 
agência France-Presse (AFP), 
o governo chinês anunciou, 
na noite de sexta-feira, que 
a Tesla indicou que o alerta 
diz respeito a alguns dos 
modelos 3 e Y, importados 
ou fabricados na China, pelo 
que entrará em contacto com 
os proprietários afectados 
e substituirá gratuitamente 

o 'software' por uma nova 
versão. Este é o mais recente 
dos problemas dos carros 
inovadores que conduzem 
sozinhos sob investigação 
das autoridades chinesas, 
depois de vários acidentes 
fatais nos últimos meses. 
“Devido a problemas com 
o sistema de controlo de 
velocidade (...), o motorista 
pode facilmente accioná-lo 
por engano”, observaram as 
autoridades no seu relatório, o 
que “pode causar um aumen-
to repentino na velocidade e, 
em casos extremos, provocar 
uma colisão”.

O 
“Zhurong”, o veí-
culo explorador da 
China em Marte, 
é o protagonista 
de novo material 
audiovisual, quer 

fotos quer vídeos e sons, 
publicado ontem pela Admi-
nistração Espacial Nacional 
da China (ANEC), refere a 
agência EFE.

O novo material é com-
posto por duas fotos, três 
vídeos e um arquivo de som.

Entre as fotografias, há 
uma panorâmica de 360 
graus a cores da superfície 
erma e pedregosa do planeta 
vermelho e uma instantânea 
a preto e branco da ronda 
do “Zhurong” (nome que 
presta homenagem ao deus 
do fogo na antiga mitologia 
chinesa) com o módulo de 
pouso da sonda Tianwen-1 
em segundo plano.

De outro mundoDe outro mundo
 Novas imagens publicadas do robô chinês em Marte

O novo material é composto por duas fotos, três vídeos e um arquivo de som. Entre as fotografias, há uma 
panorâmica de 360 graus a cores da superfície erma e pedregosa do planeta vermelho e uma instantânea 
a preto e branco da ronda do “Zhurong”

Quanto aos vídeos, um 
deles é do processo de pouso - 
no dia 15 de Maio -, e no outro 
o robô explorador aparece a 
manobrar, imagem que foi 
captada a poucos metros por 
uma câmara removível que 
o veículo costuma instalar 
na parte inferior. Na última, 
a citada câmara captura 
“Zhurong” a afastar-se após 
se separar dela.

O arquivo de som inclui 
o processo de descida da 
plataforma de pouso da sonda 
Tianwen-1 na superfície de 
Marte, ocorrido a 22 de Maio.

Na planície utópica
De acordo com informações 
publicadas ontem pela ANEC 
no seu site, o “Zhurong” está 
a operar na superfície do 
planeta vermelho há 42 dias 
marcianos e viajou cerca de 
236 metros.

Este veículo faz parte da 
missão chinesa Tianwen-1 
enviada ao espaço em Ju-
lho de 2020, cuja sonda de 
pouso atingiu a superfície 
do planeta a 15 de Maio, na 
parte sul da chamada ‘Utopia 
Planitia’, planície localizada 
no hemisfério norte.

Tianwen-1 (cujo nome 
pode ser traduzido como 
“questões celestiais”) é a pri-
meira missão de exploração 
da China a Marte e a primeira 
da história que combina 
viagem, entrada em órbita e 
descida numa única missão.

Os cientistas chine-
ses pretendem encontrar 
mais provas da existência 
de água ou gelo naquele 
planeta, assim como rea-
lizar pesquisas sobre a 
composição de material 
da superfície de Marte ou 
características do clima. 

A China diagnosticou ontem 14 casos de 
covid-19, todos oriundos do estrangeiro, 
anunciaram as autoridades de saúde do país. 
Os casos foram detectados em viajantes 
provenientes do estrangeiro nas cidades de 
Pequim, Tianjin e Xangai e nas províncias 
de Fujian e Guangdong, Sichuan e Yunnan. 
Segundo a Comissão de Saúde da China, o 
total de casos activos é agora de 426, incluindo 
13 em estado grave.

Covid-19 14 casos 
oriundos do estrangeiro 

Tesla Recolhidos 285 mil carros 
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ANNOUNCEMENT

1. Objective: Open invitation to one tender.

2. Procuring entity: Macao Science Center Limited.

3. Address of procuring entity: Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macao Science Center.

4. Works, goods and services to be 
procured:

Service of Security for Macao Science Center 2022 to 
2024 PA-21-097

5. Location of service provision: Macao Science Center.

6. Conditions of entry: - Registered supplier under relevant categories of 
Macao Science Center Limited.

- And fulfil the requirement of the Law no. 4/2007 of 
Macao.

7. Method for obtaining tender 
documentation:

Interested parties can send in your request through 
email to tender@msc.org.mo and please attach with 
commercial registration documents & contact details.

8. Tender submission location and 
deadline:

Location: 
Deadline:      

Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macao 
Science Center.
28th July 2021 (Wednesday) at 5:00 
pm (Macao time).

9. Tender opening location and time: Location: Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macao 
Science Center.

Time: The first working day after the deadline 
or 29th July 2021 (Thursday) at 3:00 
pm (Macao time). 

Bidders or its representative shall be present at the 
Tender Opening for clarification of possible questions 
arisen from submitted tenders.
If bidder or its representative cannot be present in the 
Tender Opening, and clarification is required, Tender 
Opening Committee will send a notification letter to the 
bidder. The bidder must present a clarification letter 
and send back to the Tender Opening Committee 
before the deadline specified in the notification letter. 
The qualified list of bidders will be released afterwards.

10. Validity period of the tender: 90 days starting from the date of tender opening (the 
validity period may be extended according to the 
Tender Procedures).

11. Provisional guarantee: Exempted.

12. Definitive guarantee: 10% of the total contract value by bank guarantee.

13. Service period: 3 years.

14. Selection criteria: Please refer to Chapter IV. Technical Requirement 
document, tender to be evaluated according to the 
following criteria:
a) Price (50%)
b) Quality (Please refer to Chapter II Tendering 

Procedure “article 10” for details) (25%) 
c) Experience and Competence (Please refer to 

Chapter II Tendering Procedure “article 10” for 
details) (25%)

15. Additional information: All related information will be uploaded to Macao 
Science Center website (http://www.msc.org.mo) from 
the day following the publication of this announcement 
until the tender closing date. Bidders are responsible to 
visit the website for additional information.

16. Base price: No base price.

Macao Science Center Limited

28th June 2021
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Liu Ji (1311-1375) o arguto 

conselheiro do primeiro 

imperador Ming, ao inaugurar 

um tempo novo com uma ruptura 

política, teve a intuição de 

buscar o futuro no confinamento 

de mosteiros onde monges 

modificavam o correr do tempo. 

Numa pintura do monge Fachang, 

mais conhecido como Muqi (1210?-

1269?) escreveu: «Em tempos 

antigos Huichong pintou canas 

e gansos selvagens,/ Olhar para 

eles era como vagabundear sobre 

rios e lagos./ Agora só resta 

esta pintura, mas é ainda mais 

admirável,/ Nela há incontáveis 

distâncias dos rios Xiao e 

Xiang no Outono.» Esse pintor 

dos tempos antigos a que Liu Ji 

aludia era igualmente monge e 

já outro poeta que gostava de 

viagens, por vezes forçadas, 

mostrara a sua admiração ao 

apor dois poemas numa sua 

pintura. Su Shi (1037-1101) 

esse poeta escreveria numa 

pintura de Huichong (965-1017) 

que se perderia mas da qual as 

palavras perdurariam. Um desses 

poemas mostrava igualmente 

uma subtil intuição do futuro, 

revelado por patos que nadam 

num rio de Primavera precoce. 

Diz o poeta: «Fora da floresta 

de bambu, dois ou três ramos 

de pessegueiro,/ Nas águas do 

grande rio, patos nadando nas 

águas tépidas apercebem-se da 

chegada da Primavera primeiro 

que todos./ Ervas de artemisa 

crescem por todo o lado, enquanto 

os rebentos de junco apenas 

despontaram,/ É este o tempo 

em que o peixe porco-espinho, 

fugu, vem chegando, subindo o 

rio.» Na aurora da definição do 

conceito de «arte dos homens 

de cultura» (wenrenhua) Su 

Shi, cujo contributo seria 

decisivo, utiliza palavras 

que o identificariam como 

gastrónomo, apreciador da boa 

vida; «ervas de artemisia» assim 

como a couve eram conhecidos 

acompanhamentos do prato de 

«fugu», o peixe hetun, referido 

no poema.

Huichong faria outras 

pinturas que se perderam mas 

cuja memória persistiria. Na 

célebre pintura de Chen Rong 

(1235-1262) Nove dragões, que está 

no Museu de Belas Artes de Boston 

(rolo horizontal, tinta e toques 

de vermelho sobre papel, 46,8 

X 1496, 5 cm) o pintor confessa 

que se inspirou numa pintura 

de Huichong intitulada Nove 

veados. Mas seria porventura o 

cenário onde confluem os rios 

Xiao e Xiang, imortalizado nas 

pinturas de Dong Yuan (c.934 – 

c.962) que também encantaria 

o monge budista e pintor de 

Jianyang (Fujian). Pode observar-

se esse cenário idilico na 

pintura Ribeiros e montanhas 

numa manhã de Primavera (rolo 

horizontal, tinta e cor sobre 

seda, 24,5 x 185,5 cm) que se 

encontra no Museu do Palácio, 

em Pequim. Admirar os patos ou 

os gansos nadando ou voando, 

naquele cenário de mutações 

ténues, produzia num homem 

de cultura desse tempo uma 

miríade de significados cujo 

conhecimento os definia. 

Pinturas perdidas, mas lembradas 

em palavras também revelavam 

as pessoas que, como Huichong, 

parilhavam indistintamente o 

sabor da pintura ou da poesia 

porque o objecto da sua atenção 

era o próprio fluir do tempo.

Huichong 

contemplando os 

patos, intuindo 

o futuro

texto e ilustração

PAULO MAIA E CARMO

Na ilustração, o poema de Su Shi (1037-1101) que está escrito no texto: 

«Fora da floresta de bambu, dois ou três ramos de pessegueiro,/ No grande 

rio patos nadando nas águas tépidas apercebem-se primeiro que todos 

da chegada da Primavera./ Ervas de artemísia crescem por todo o lado, 

enquanto os rebentos de junco apenas despontam,/ É este o tempo em que o 

peixe porco-espinho, ‘fugu’, vem chegando, subindo o rio.»

h
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S U D O K U UM LIVRO HOJE ESQUERDA E DIREITA: GUIA HISTÓRICO
PARA O SÉCULO XXI | RUI TAVARES (2015) 

PUB.

THE HITMAN´S WIFE´S BODYGUARD
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SALA 1
LUCA [A]
FALADO EM CANTONÊS 
Um filme de: Enrico Casarosa
14.30, 16.30, 19.30 

THE HITMAN´S WIFE´S 
BODYGUARD [C]
Um filme de: Patrick Huges
Com: Ryan Reynolds, 
   Samuel L. Jackson
   Salma Hayek 
21.30

SALA 2
THE ICE ROAD [B]
Um filme de: Johnathan Hensleigh

Com: Liam Neeson
   Holt McCallany, 
   Laurence Fishburne
14.30, 19.30

A QUITE PLACE PARTII [C]
Um filme de: John Krasinski
Com: Emily Blunt, Noah Jupe, 
   Millicent Simmonds
16.30, 21.30

SALA 3
GREAT WHITE [C]
Um filme de: Martin Wilson
Com: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko
   Kimie Tsukakoshi
14.30, 16.30, 19.30, 21.30

Neste interessante livro com a chancela da Tinta da 
China o historiador e político Rui Tavares debruça-
-se sobre as origens históricas da Esquerda e Direita 
enquanto movimentos políticos e analisa a sua con-
tinuação até aos dias de hoje. Numa altura em que se 
confundem conceitos políticos e em que o populismo 
(de ambos os lados) cresce a cada dia que passa, este 
livro é importante para perceber as origens e se entender 
o presente e o futuro.    Andreia Sofia Silva

Request for Proposal – No. PTB202101AL 
Airport Limousine Services Subconcession 

1. Company: Macau International Airport Company Limited (CAM)
2. Method: Open Request for Proposal (RFP)
3. Objective: To select TWO operators to provide Airport Limousine Services at Macau International 

Airport
4. Location and Size: For each of the operators: A counter with an approximate size of 3m2 located at 

the South Arrival Level, Landside of the Macau International Airport Passenger Terminal Building 
(PTB), and a counter with an approximate size of 4m2 located at the Arrival Level, Airside of the 
PTB

5. Validity of the Bidders’ Proposals: The validity period of the Bidders’ proposals shall be 180 days 
counting from the deadline for submission of proposals

6. Minimum Qualification: 
For details, please refer to Section A.4 (on Page 5) of the RFP document 

7. Request for Proposal Documents:  
The RFP-related document(s) and other pertinent information are available on the following website: 
www.camacau.com, within the period from 28 June 2021 to 12:00 noon, 1 September 2021 (Macau 
local time)
Please always check the website for additional information, clarifications or modifications, which 
may be published from time to time, regarding the RFP-related document(s) or any other matters in 
relation to the RFP

8. Location and Deadline for Submission of Bidders’ Proposals:
Macau International Airport Company Limited (CAM)
4th Floor, CAM Office Building, 
Avenida Wai Long, Taipa, Macau S.A.R.
Attention to:  Mr. Lei Si Tai, Executive Director
Deadline for Submission: 12:00 noon, 1 September 2021 (Macau local time) *Proposals submitted 
after the stipulated deadline will not be accepted

9. Proposal Evaluation Criteria: 
Experience and Qualifications    300 points
Management and Operation    500 points
Financial       200 points
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total     1,000 points

10. CAM reserves the right to reject any proposal in full or in part without stating any reasons
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Mário Duarte Duque

FOI ISSO QUE se extraiu da reunião do 
Secretário para a Administração e Justiça 
com a comissão da Assembleia Legislativa 
de acompanhamento para os assuntos da 
administração pública no passado dia 22 de 
Junho, onde o Regulamento de Águas e de 
Drenagem de Águas Residuais de Macau (o 
RADARM), publicado pelo Decreto-Lei n.º 
46/96/M de 19 de Agosto e em vigor há 25 
anos, foi apontado de muito desactualizado, 
nomeadamente no que se refere ao montante 
das multas, e importa conhecer o que está 
compreendido nesse regime normativo.

A legislação a que essa conclusão reporta 
é um código predominantemente técnico que 
regula a concepção e o funcionamento de 
instalações de abastecimento de água e de 
drenagem, mediante especificação técnica 
ao longo 290 artigos. A fiscalização do seu 
cumprimento e o acompanhamento da sua 
aplicação está atribuída à Direcção de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, a DSSOPT. 
Todavia, nenhum dos seus artigos se refere 
à aplicação de multas relativas a utilizações 
não autorizadas dessas redes. As únicas pe-
nalizações por incumprimento, que se podem 
extrair desse regulamento, resultam da lei 
geral, por via dos termos de responsabili-
dade que os técnicos subscrevem, uma vez 
autorizados a conceber essas instalações.

A aplicação de multas relativas a lança-
mentos interditos na rede de colectores que 
se encontram nas vias públicas está antes 
prevista no Regulamento Geral dos Espaços 
Públicos de 2004, diploma bem mais recente, 
que compete ao Instituto para os Assuntos 
Municipais administrar, o IAM, através da 
sua Divisão de Saneamento.

Compete ainda àquele órgão cuidar da 
reparação, conservação, aperfeiçoamento 
e limpeza da rede pública de drenagem de 
águas residuais domésticas e pluviais, bem 
como fiscalizar todos os equipamentos 
associados ao normal funcionamento do 
sistema público de drenagem.

Compete em especial àquele órgão 
proceder à vistoria dos estabelecimentos de 
comidas e bebidas e industriais em matéria 
da utilização, manutenção e limpeza das câ-
maras retentoras de gorduras, cujo incorrecto 
funcionamento pode ser origem do colapso 
de sistemas de drenagem.

Por outras palavras a DSSOPT, é respon-
sável pela aplicação de normas de concepção 
dessas redes, e o IAM é responsável pela 
gestão das redes de drenagem, sendo que 
as situações de mau funcionamento com-
petem aos dois órgãos averiguar e apurar, 
se a origem se prende com a concepção ou 
com a sua gestão.

Chegados aqui, poderíamos virar as 
costas à questão, pois que esse regulamento 
foi apontado por desactualizado em matéria 
que sequer é sua competência. 

INUNDAÇÕES NA RAEM (I)
SERÁ QUE PARA COMBATER AS INUNDAÇÕES A PRIORIDADE RESIDE NA REVISÃO 
DA LEGISLAÇÃO EM SENTIDO DE AUMENTAR AS MULTAS DE DRENAGEM ILEGAL?

Todavia, alguns elementos de inter-
pretação do seu conteúdo importam ter 
presentes, nomeadamente para avaliar da 
sua actualidade.

Desse regulamento constam bases para 
cálculo das redes e normas para a sua con-
cepção, nomeadamente normas de dimen-
sionamento, geométricas e de materiais a 
aplicar na construção do sistema.

As normas de concepção resultam do 
estado do engenho e da arte que remontam 
a 1996. Avaliar da sua actualidade, face 
ao desenvolvimento da técnica desde esse 
momento, é trabalho de especialidade.

Já as bases que servem o cálculo das 
redes de drenagem pluvial é matéria mais 
transversal a outras áreas de conhecimento 
a que o próprio regulamento recorreu, no-
meadamente informação estatística de dados 
atmosféricos.

As bases que o regulamento analisou 
estatisticamente foram as séries históricas de 
registos udográficos (o mesmo que pluvio-
métricos) correspondentes ao período entre 
1952 e 1989, e a magnitude das ocorrências 
para dimensionamento dos sistemas foi 
fixada para um “período de retorno” de 10 
anos,  podendo este valor ser aumentado para 
20 ou 25 anos, em situações devidamente 
justificadas.

E é aqui que pode residir conteúdo pas-
sível de actualização ou de conciliação do 
regulamento em vigor.

Estes eram dados atmosféricos consi-
derados estatisticamente estacionários até 
à discussão das alterações climáticas. I.e. 
dados que variavam, mas os valores máxi-
mos e mínimos eram tidos por estabilizados 
num determinado período de tempo.

Ou seja, num cenário de alterações 
climáticas, que veio colocar em causa a 
estacionariedade de muitos fenómenos 
naturais, importa tratar estatisticamente as 
séries históricas de registos até à actualidade 
para concluir se a magnitude pluviométrica 
correspondente a um “período de retorno” 
de 10 anos é a mesma, ao qual o sistema de 
drenagem da cidade deve, por regulamento, 
estar em capacidade de responder.

Importa aqui ter presente que um “pe-
ríodo de retorno” de 10 anos de dados plu-
viométricos, significa o intervalo de tempo 
médio que ocorre para que determinado 
valor de intensidade de precipitação seja 
igualado ou excedido.

Assim, por via desse regulamento, 
admite-se que, em média, uma vez, de 10 
em 10 anos, a rede de drenagem da RAEM 
possa não ser capaz de responder.

O conceito de “período de retorno” 
aplica-se a diversas normas de segurança e 
varia em função do impacto do fenómeno 
e da onerosidade das medidas necessárias 
para resistir a esse impacto. Ou seja, no 

dimensionamento do sistema de drenagem 
da RAEM,  admite-se que a cidade possa 
inundar por chuvas intensas de 10 em 10 
anos, porque os prejuízos que daí resultam 
não justificam o encargo económico de 
um sistema de drenagem que satisfizesse 
magnitudes mais raras, podendo para isso 
lançar-se mão de outras precauções.

Naturalmente o “período de retorno” para 
magnitudes de outros fenómenos é bastante 
mais largo, nomeadamente de fenómenos 
sísmicos, para os quais a resistência das 
estruturas deve estar preparada, porque o 
colapso de edifícios tem consequências 
muito mais graves.

Mesmo assim o actual regulamento de 
drenagem admite que, em algumas situações, 
a concepção do sistema de drenagem tenha 
em vista magnitudes de pluviosidade com 
“períodos de retorno” de 20 ou 25 anos, em 
situações devidamente justificadas.

A excepção tem em vista a necessi-
dade de, numa situação generalizada de 
inundação, haver zonas da cidade em que 
a drenagem não pode entrar em colapso. 
Zonas destinadas geralmente à localização 
de hospitais, quarteis de bombeiros, postos 
de polícia, comandos de operações de pro-
tecção civil e vias de resgate e evacuação.

A pouca especificação que o mesmo re-
gulamento dedica a essas situações é porque 
as mesmas facilmente se resolvem com a 
localização dessas instalações em pontos 
altos (como sempre se localizaram em Ma-
cau), as vias de resgate são as já existentes 
na encosta, e outras podem construir-se ele-
vadas, sem recurso a sistemas de drenagem 
sobredimensionados.

Chegados aqui, importa conhecer se a 
magnitude da pluviosidade para um período 
de retorno de 10 anos é hoje em dia mani-
festamente diferente, para que o sistema 
de drenagem da RAEM entre em colapso 
com mais frequência, em resultado disso 
comtemplar, ou não, o actual regulamento 
efectivamente desactualizado, ou antes, a 
origem das cheias são outras.

São efectivamente outras as actuais con-
dições do estuário para onde a descarga da 
rede de drenagem urbana é feita, e isso já 
não é âmbito desse regulamento, todavia é  
resultado de fenómenos naturais que também 
se tratam de forma estatística.

Uma das características de um sistema 
de estuário é estar sujeito ao regime de maré 
dos corpos de água com que comunicam, e 
que resultam de condições astronómicas, 
geográficas, atmosféricas e de alterações 
climáticas, sendo esta a ordem da magnitude 
dos factores.

Imaginemos uma grande “alguidar” que 
agitamos, criando uma onda ao longo do 
bordo e que, por vezes, agitamos com mais 
vigor. É isso o que acontece aos corpos de 
água nas ocasiões de lua nova e de lua cheia, 
ou seja todos os 14 dias, e que em Macau 
resultam presentemente em marés que se 
podem elevar a cerca de 3m acima do zero 
hidrográfico.

Devido ao facto de as órbitas dos corpos 
celestes em causa serem elípticas, o vigor 
dessa agitação pode ainda ser maior nas 
situações de perigeu (quando a lua está mais 
próxima da terra) conjugadas com periélio 
(quando a terra está mais próxima do sol), 
ocorrências que se podem sentir em média 
duas vezes consecutivamente, por ocasião 
dos meses de Verão e dos meses de Inverno, 
nomeadamente no passado dia 26 de Junho, 
pelas 9:53 da manhã e novamente no próximo 
dia 24 de Julho pelas 9:01 da manhã.

Estamos assim a falar da componente 
astronómica da maré a qual é possível prever 
com uma exactidão de relógio.

Por sua vez, se deformarmos o bordo do 
nosso “alguidar” imaginário, a propagação 
da onda ao longo do bordo também se des-
regula em amplitudes diferenciais.

Estamos a falar da componente morfo-
lógica dos estuários no comportamento das 
marés. Essa componente não se calcula, mas 
é possível aferir, calibrando coeficientes que 
resultam da correlação do modelo de cálculo 
com as observações reais.

Essa calibragem tem por vezes que se 
actualizar, seja após uma tempestade forte 
que tenha modificado o contorno do litoral, 
seja pela alteração dos padrões de descarga 
dos rios e consequente movimentação do 
depósito de sedimentos.

Essa calibragem tem necessariamente 
que se actualizar após o desenvolvimento de 

“As intervenções mais 
de base que se podem 
resolver são a nível 
inter-regional, se tiverem 
em vista o controlo de 
toda a bacia hidrográfica, 
e são a nível da Região 
Administrativa Especial, 
se tiverem em conta a 
adaptabilidade criteriosa 
e robusta do desenho 
urbano da orla costeira”
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trabalhos de urbanização ou de construção 
na orla costeira, simulando esses efeitos 
preferencialmente, e prudentemente, antes 
de empreender esses trabalhos.

Podemos ainda espremer o nosso “algui-
dar” imaginário e o mesmo volume de água 
gera necessariamente níveis mais altos ao 
longo do bordo.

Nesse caso estamos a falar de novos 
e significativos coeficientes morfológicos 
que resultam da ocupação desenfreada 
e não criteriosa do espaço de inundação 
temporária de um estuário pela construção 
de novos aterros.

A outra maré, a que chamamos meteoro-
lógica, já é aquela que resulta de condições 
momentâneas da atmosfera, nomeadamente 
de ventos e da pressão atmosférica. É 
particularmente elevada em situações de 
tempestade, em resultado de ventos fortes 
(fetch) e de inversão da pressão atmosférica 
(surge). Esses níveis acrescem aos níveis 
da maré astronómica, e têm conjugação 
extrema quando acontecem por ocasião das 
marés astronómicas extremas dos meses 
de Verão.

Enquanto a espectativa da maré astro-
nómica tem a precisão do relógio, a maré 

atmosférica já tem uma espectativa proba-
bilística que se obtém estatisticamente de 
séries históricas de registos.

Ou seja, o mesmo tipo de dados que eram 
considerados estatisticamente estacionários 
nos seus máximos e mínimos e tratados em 
“períodos de retorno”, mas que perderam 
essa estacionariedade num cenário de alte-
rações climáticas.

A esse respeito os relatórios do Painel 
Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (o IPCC) vem informando que 
num cenário de aquecimento global, as 
tempestades tropicais são expectáveis menos 
frequentes, mas mais intensas.

Essas tempestades servem para arre-
fecer os oceanos. Logo, num cenário de 
aquecimento global, se as mesmas são 
menos frequentes, cada vez que ocorrem, 
só podem ter de descarregar essa energia 
mais intensamente.

Chegados aqui, todo este espectro de 
informação confronta-se com a seguinte 
constante: a Rua Visconde Paço de Arcos, ao 
longo do Porto Interior, regula-se por níveis 
a menos de 2m acima do Nível Médio do 
Mar (N.M.M.), e que podem ser tão baixos 
como 1,70m.

Importa ainda tranquilizar a população 
que vive e tem os seus negócios nessas zonas 
que o anúncio de uma maré astronómica com 
mais de 3m de altura não significa uma altura 
de 2m de água no rés-do cão das suas lojas.

Por razões cujo detalhe não importa 
aqui, a navegação e hidrografia regulam-se 
por um datum (base de referência) que é 
diferente do datum por que a cartografia e 
o cadastro se regula.

O datum da navegação e da hidrografia é 
o “zero hidrográfico” que está fixado abaixo 
do nível da maré astronómica mais baixa, 
e o datum da cartografia e do cadastro é o 
N.M.M. (nível médio do mar). A correlação 
entre um e outro estava fixada em 2013 em 
1,80m para o “zero hidrográfico” abaixo 
do N.M.M.

Esse é o motivo por que em terra temos 
níveis de terreno positivos e negativos, 
enquanto no estuário os níveis de água são 
sempre positivos, mesmo quando muito 
baixos.

Assim, quando uma maré máxima as-
tronómica é anunciada com 3,20m de altura 
significa que poderá estar a 0,3m (i.e. 3,20 
– 1,80 – 1,70) logo abaixo do pavimento 
de algumas zonas do Porto Interior. Se a 

atmosfera estiver absolutamente calma, a 
maré não irá inundar essa zona da cidade, 
mas os colectores subterrâneos não vão poder 
descarregar no estuário, se chover.       

Situação que se poderá converter num im-
pacto severo, se essas condições coincidirem 
com tempestades tropicais, que facilmente 
resultam em níveis de maré acima do solo 
pela conjugação da maré astronómica com 
a maré meteorológica.

A existência de duas bases de referência 
diferentes resultou da conveniência para 
quem opera em terra e para quem opera 
no mar. Quem labora nessas confrontações 
tem isso em presença, só que sempre foram 
considerados instrumentos de mundos di-
ferentes, por vezes voltados de costas com 
costas, a terra e o mar, na medida que, no 
passado, quem saía de casa de manhã para 
o empregou, não cuidava de saber se a maré 
estava alta ou baixa.

A progressão da ocupação urbanística do 
estuário é a origem porque sequer é possí-
vel estabilizar a magnitude e a frequência 
destes eventos.

Assim, de nada serve termos um regula-
mento de drenagem preparado para acomo-
dar eventos de pluviosidade cuja magnitude 
se espera com intervalos de 10 anos, ou que 
o efluente da rede possa vir a ser elevado e 
descarregado no estuário a níveis mais altos, 
se existem pontos da rede em frequente imi-
nência de serem directamente alimentados 
e bloqueados pela entrada da própria maré 
no espaço urbano.

Como também de muito pouco servem as 
medidas que não tenham presentes tudo o que 
contribui para esses cenários de inundação.

As intervenções mais de base que se 
podem resolver são a nível inter-regional, 
se tiverem em vista o controlo de toda a 
bacia hidrográfica, e são a nível da Região 
Administrativa Especial, se tiverem em 
conta a adaptabilidade criteriosa e robusta 
do desenho urbano da orla costeira, para 
assegurar melhor estanquidade do espaço 
urbano, independente de outras decisões, 
nomeadamente de elevar a descarga do 
efluente, ou de guardar esse efluente tempo-
rariamente, para o descarregar no estuário 
logo que possível.

Em verdade, presentemente, a medida 
mais útil tem sido o aperfeiçoamento da 
informação, dos avisos e dos alertas junto 
da população, e da aquisição por parte dos 
particulares de barreiras para protecção das 
suas instalações.

Já a questão dos despejos interditos na 
rede pública de saneamento configura actos 
susceptíveis de destruição de bem público, de 
poluição de águas e de solos e de provocar 
perigo para a vida, carecem da disseminação 
dessa consciência, são passíveis de proce-
dimento criminal.  
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“Às vezes, as coisas boas desmoronam para coisas melhores acontecerem.”
Marilyn MonroePALAVRA DO DIA
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um folhetim por Fernando Sobral

OS olhos dela fecharam-se devido 
ao fumo. Pegou num leque 
que estava em cima da mesa e 

abanou-o. O fumo dispersou-se e Ding 
Ling agarrou numa garrafa de vodka 
russo e virou-se para Amoroso:
- Queres?
Face ao silêncio dele, ela encheu dois 
copos e, depois de lhe entregar um, levou 
o seu aos lábios e disse, sarcasticamente:
- Sem vodka, a que é que se resume a 
conversa entre as pessoas?
Riu-se e bebeu mais um gole. Nunca 
parecia ficar embriagada. Mantinha 
sempre a serenidade. Era a protagonista 
da paz onde não havia lugar para ela. 
Disse:
- Há gente sem alma e sem espírito. 
Tudo muda mas, na verdade, nada muda 
no mundo. Ele propôs-me uma coisa 
simples: aliciar gente importante para a 
sua causa em troca de vantagens materiais 
para mim e para o Kuomitang. 
- E tu, que respondeste?
- Disse que ia pensar.
- E já o fizeste?
- Já o tinha feito antes da proposta. Não 
lhe respondi. Nem lhe responderei. Tudo 
nos separa. Não pode haver falsas tréguas 
entre nós. E os portugueses não são para 
aqui chamados, como sabes. Só me 
interessa o futuro da China. 
O respeito de Ding Ling estava reservado 
para os raros homens e mulheres que se 
poderiam cruzar com ela na sua luta e 
que a poderiam derrotar. Nunca pediria 
tréguas, nem através do sexo. Amoroso 
sabia, por experiência própria, isso. As 
paixões dos homens sempre tinham 
sido armas forjadas em louvor das suas 
necessidades. Os dela não eram assim. 
Quanto a paixões reais talvez tivesse 
tido uma, ou dias. Talvez tivesse por Li 
Bei. Talvez tivesse por ele. O seu amor 
era outro. Se o Governo soubesse o 
que verdadeiramente a movia, que era 
incendiar o mundo, já a teriam silenciado. 
Mas ela era a senhora que oferecia 
o prazer a quem o desejava. Poucos 
poderiam desconfiar que ela não era água. 
Era fogo. 
Ali, numa atmosfera de aromas chineses 
e de fumo de cigarros e de ópio, ela 
observava e tomava notas mentais sobre o 
que via. Para futuro uso. Às vezes parecia 
meditativa e deixava-se manietar por uma 
quase melancolia. Aí recorria ao corpo de 
Li Bei para pacificar a sua alma. Mas se 
Amoroso aparecesse numa dessas noites, 
ele seria a paz num conflito sem tréguas 
entre dois corpos. Talvez houvesse outro 
mistério qualquer por detrás dos seus 
olhos guerreiros.

(continua)
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Passaporte vacinadoPassaporte vacinado
 Emigrantes portugueses ansiosos com certificado digital da União Europeia 

Covid-19 
Confirmado novo 
caso importado
Uma residente que veio do Reino 
Unido testou positivo para covid-19 
no sábado, anunciou o Centro de 
Coordenação de Contingência do 
Novo Tipo de Coronavírus. Trata-se 
do 54º caso confirmado de covid-19 
em Macau. De acordo com o centro, 
o estado clínico da utente é normal, 
e não apresenta sintomas de febre, 
tosse ou dificuldades respiratórias. No 
entanto, vai ser encaminhada para o 
Centro Clínico de Saúde Pública “para 
um tratamento médico mais apro-
fundado”. A estudante declarou que 
nunca lhe tinha sido diagnosticada 
covid-19 e que não foi vacinada. O 
teste de ácido nucleico que realizou 
no Reino Unido a 23 de Junho foi 
negativo. Dois dias depois partiu 
para Macau, tendo feito escala em 
Singapura dia 26. “Após a entrada 
no território, foi sujeita a testes de 
zaragatoa nasofaríngea, e o resultado 
foi positivo fraco para a Covid-19”, diz 
a nota, acrescentando que as análises 
revelaram um “positivo fraco” para 
os anticorpos IgM. 

Myanmar Pelo 
menos 64 pessoas 
condenadas à morte 
desde Fevereiro
Pelo menos 64 pessoas, incluindo 
dois menores, condenadas à morte 
pela junta militar de Myanmar como 
forma de combater o movimento 
pró-democracia contra o golpe de 
Estado de 1 de Fevereiro, avançaram 
ontem fontes do Governo dissidente. 
O Governo de Unidade Nacional, 
composto por políticos e activistas 
pró-democracia que se opõem à 
junta militar actualmente no poder 
em Myanmar, referiu ontem que os 
condenados à morte não tiveram 
direito a advogados nos processos 
sumários de que foram alvo em tri-
bunais militares. “As sentenças estão 
a ser executadas sem direito a defesa 
ou a representação legal”, disse o 
responsável pelos Direitos Humanos 
do “governo pró-democrático”, Aung 
Myo Min, numa mensagem divulgada 
na rede social Twitter. Embora a pena 
de morte esteja consagrada na Cons-
tituição birmanesa, Myanmar não 
executava um ninguém desde 1998.

E 
MIGRANTES portugue-
ses vacinados nos países 
onde vivem olham para o 
certificado digital de co-
vid-19 da União Europeia 
com apreensão porque 

não têm as vacinas carregadas no 
sistema e muitos desconhecem 
como resolver a situação.

“Não tem havido aqui ne-
nhuma publicidade acerca dis-
so”, disse à Lusa João Pacheco, 
emigrante nos Estados Unidos e 
conselheiro das comunidades em 
Boston, Providence e New Be-
dford. O português, que regressa 
a casa daqui a duas semanas, foi 
apanhado de surpresa sobre o cer-
tificado digital adoptado na União 
Europeia que confirma um teste 
negativo à covid-19, recuperação 
da doença ou vacinação.

Para o emigrante, que vive em 
Rhode Island, estado mais peque-
no do país, com cerca de 100 mil 
lusodescendentes, os consulados, 
redes sociais, rádios portuguesas 
e jornais portugueses nos Estados 
Unidos têm de se mobilizar para 
informar a comunidade, que 
passou um período “muito mau” 
sem poder ir a Portugal.

Do outro lado do mundo, Val-
ter Ribeiro, funcionário do BNU 
em Timor-Leste, e a mulher, Sónia 
Silva, ambos já com as duas do-
ses da AstraZeneca, consideram 
crucial que as vacinas tomadas 
no país sejam reconhecidas pelas 
autoridades portuguesas e assim, 
internacionalmente. “Atenden-
do à tendência de certificação 
digital e possível passaporte de 
vacinação, é importante termos 
isto registado oficialmente, con-
firmando a toma das vacinas que 
estão devidamente reconhecidas 
pela OMS”, explicou à Lusa.

“Até para validade no meu país 
de origem e perante as autoridades 
portuguesas, quero ver reconhe-
cidas as duas vacinas. À chegada 
a Portugal, se perguntarem pela 

“Tomei a vacina que estava disponível primeiro [a chinesa Sinopharm 
que não é reconhecida pelas autoridades europeias do medicamento] e 
como tal cumpri o meu dever de cidadã, protegi-me a mim e aos outros.”

vacina, nem sequer sabemos se 
perante o sistema de referenciação 
português esta documentação de 
Timor-Leste é aceite. E penso que 
é até fundamental para saber como 
os portugueses estão vacinados no 
mundo”, considerou.

Questão do 
reconhecimento
Em Angola, pelo menos num 
caso, uma portuguesa que 
reside no país e está agora em 
Portugal viu as duas doses da 
Pfizer reconhecidas pelo Ser-
viço Nacional de Saúde.

Em Macau a ansiedade não 
se sente, até porque milhares 
de portugueses estão condicio-
nados nas saídas do território. 
Apesar da proposta do Conse-
lho Europeu de aliviar restri-
ções a Macau, as autoridades 
do território sublinharam na 

segunda-feira que vão continuar 
a considerar o espaço europeu 
como uma zona de alto risco.

Para a comunidade portu-
guesa, a falta de reciprocidade 
poderá dificultar ainda mais as 
viagens, já muito difíceis pela 
ausência de um voo directo entre 
Macau e Portugal.

Residente permanente em 
Macau Paula Moreira afirmou 
não estar apreensiva: “tomei a 
vacina que estava disponível 
primeiro [a chinesa Sinopharm 
que não é reconhecida pelas 
autoridades europeias do medi-
camento] e como tal cumpri o 
meu dever de cidadã, protegi-me 
a mim e aos outros”. “O que a 
Europa aceita não me afecta 
muito ainda, pois não vejo luz ao 
fundo do túnel para poder viajar 
até lá” nos próximos tempos, 
considerou a portuguesa.  

Indonésia Recorde de casos com mais de 21 mil num dia
A Indonésia, o país actualmente mais afectado pela 
covid-19 no Sudeste Asiático, registou ontem um novo 
recorde diário de contágios com mais de 21.000 novos 
casos, numa altura em que os hospitais estão sobrecar-
regados. No total, a Indonésia contabilizou, desde o início 
da pandemia, mais de 2,1 milhões de casos e 57.138 
mortes. Mas, os números reais estimam-se muito 
maiores devido ao baixo número de testes realizados. 

O número de contágios aumentou no país nas últimas 
semanas, após viagens feitas por milhões de pessoas, 
em Maio, para se juntarem aos seus familiares no final 
do mês de jejum muçulmano do Ramadão. “Prevíamos 
um aumento no número de casos”, disse a porta-voz 
da equipa responsável pelo combate à covid-19, Siti 
Nadia Tarmizi, acrescentando que o pico é esperado 
nas próximas duas ou três semanas.
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