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E
u já tinha notado qualquer coisinha! Não muito, não serei dos mais
apegados ao Facebook, mas há dias em que me sinto completamente
pedrado depois de uma hora na rede. Vocês sabem bem que não é
fácil, para um humano dos dias de hoje, modernaço e actualizado,

poder largar o ecrã e o teclado, o computador ou o iPad, o andróide ou o tablet,
o smartphone ou o iPod – lá poder, pode... mas muitas das vezes nem sequer
escutamos aquela parte boa do cérebro que nos recomenda descanso, há
sempre uma notícia do Trump para criticar, um vídeo de gatinhos para visionar,
uma frase do Papa para pensar, umas fotos de amigos para gozar, outras de
criancinhas famintas para chorar, uma resma de refugiados para lamentar, um
jogo de futebol para comentar, uma namorada do Ronaldo para terminar...
Não é fácil, eu sei!

As redes sociais são, de facto, viciantes. Mesmo para mim, que só snifo
Facebook e nunca fumei Twitter ou injectei Instagram, por vezes a coisa é com-
plicada, já cheguei a ir para a cama com uma overdose de palermices que con-
sumi em pouco mais de dois gramas, ou seja, duas horas de Facebook – peti-
ções, insultos, elogios, iliteracia, analfabetismo, politiquices, aldrabices, ego-
centrismos, máximas do Gandhi e do Dalai Lama, mínimas do Zé dos Anzóis,
lamentos da Maria, alegrias do Manel... you name it, de tudo nos oferece este
Facebook que nos prende, que nos vicia, que nos agarra. E agarrados ficamos,
não metemos p’ra veia mas metemos pr’o cérebro, não sujamos o nariz mas
sujamos as mãos quando clicamos likes e partilhas em posts falsos, em notí-
cias mentirosas ou em fotos montadas. São os malefícios da droga, dirão os
mais avisados, não há bela sem senão, dirão os milhões de viciados – mas se
todos sabemos os males que as drogas causam, as famílias que desfazem, as
pessoas que matam e as fortunas que destroem, porque continuamos, então,
a consumir este Facebook? Porque não somos capazes de largar esta droga
inventada por um puto esperto que tão bem soube vender o seu produto que
hoje lhe rende milhões? Bem sei que o Facebook é vendido a preços bem abai-
xo do custo da heroína, da coca, das anfetaminas, bem sei que esta nova droga
cibernética também nos permite viajar, com conforto e sem receio da polícia...
bem sei tudo isso e mais alguma coisa – só não sei como vão parar as modas
depois da legalização da cannábis, vai ser um corropio de gente com dores nas
costas, com depressão, com Alzheimer, com esquizofrenia, com psicoses, com
transtornos mentais... eu sei lá, com tudo o que conste do menu das doenças!
E nem quero imaginar o que acontecerá quando o nosso governo prafrentex
permitir o seu cultivo, vai ser um ver-se-te-avias de malta a comprar aparelhos
de ar condicionado, lâmpadas fluorescentes, de sódio, de hiodetos metálicos,
lâmpadas LED, exaustores, secadores, nutrientes do solo, vasos, mangueiras...
o nosso comércio vai andar numa fona, a Economia agradece, as Finanças
também, António Costa rejubila, as meninas do Bloco fumam, o País ganza-se,
a risada vai ser geral...

Não sei, não... Com tantos convites, e tão explícitos, pode ser que até eu
venha a trocar o Facebook pela cannábis... qualquer médico me passará
receita, sofro de stress de guerra, andei durante dois anos pelos matos de
Angola, de mochila às costas, G3 na mão e granada à cinta! É claro que tam-
bém fumei uns charros, por lá estávamos mais avançados, éramos todos
doutores, já sabíamos dos efeitos curativos da erva – e, claro, ainda não
havia Facebook para injectar!

“O vício das redes sociais, particularmente do Facebook, é muito 
semelhante ao vício da cocaína, refere um estudo da Universidade da

Califórnia, nos Estados Unidos da América”. 

Mas que droga!

P
oderemos dizer que começa hoje a segunda fase
do mais antigo jornal em português no Reino
Unido. Depois de satisfazer os objectivos da pri-
meira fase, “As Notícias” avança com um pro-
jecto mais ambicioso e que permitirá fazer che-

gar à população britânica, na sua Língua, a voz, senti-
mentos e sucessos da comunidade portuguesa no Reino
Unido; promover Portugal em termos de destino turísti-
co, segunda ‘casa’ ou residência permanente; chamar a
atenção para oportunidades de negócio e investimento; e
reaprender, juntos, sobre factos históricos que sempre
nos uniram.

Por outro lado, o jornal passará a ser um transmissor
de notícias sem qualquer opinião, onde a própria selec-
ção noticiosa passará a ser a voz da publicação. A opi-
nião passará a ser propagada por colunistas que poderão
traduzir, ou não, o parecer do próprio jornal. Esta segun-
da fase dará também mais ênfase às notícias do Reino
Unido, que passarão a ter um maior destaque e espaço.

No que diz respeito a reportagens, daremos mais real-
ce à vida dos portugueses no Reino Unido, às figuras em
cuja actividade se vão destacando e às instituições e cele-
bridades que vamos contactando. Isto inclui não só a
vida social e institucional, mas também a actividade polí-
tica, onde pode ler, nesta edição, artigos sobre alguns
jovens portugueses que já se destacam.

Estamos a chegar à altura em que o Reino Unido vai sair
da União Europeia. A confusão de notícias e as peripécias
políticas que, em termos de Governo, Parlamento, Câmara
de Lordes e Bruxelas vão acontecendo, podem parecer, à
priori, um rastilho de pólvora a explodir dentro em breve.

No entanto, Theresa May já nos comprovou que, a
todo o custo, irá manter o rumo da saída da Grã-Bretanha
da União Europeia, que irá acontecer no dia 29 de Março
de 2019. Com um período de transição de 2, 3, 4 ou
cinco anos… é certo. Mas vai acontecer e teremos de
estar prontos para o que der e vier. Até ao fim deste ano
saberemos onde o nosso futuro será recolocado e o que
teremos de fazer para passar mais um obstáculo. Até lá

ficam no ar as promessas e os
acordos firmados entre Londres
e Bruxelas, que publicamos
nesta edição.

Claro que o Brexit vai ter
influência na qualidade de vida
de cada um de nós. Segundo
diz o presidente do Banco de
Inglaterra já nos custa mais 900
libras por ano, isto é, 75 libras
por mês e cerca de £17,50 que gastamos a mais por
semana. E avisa que não ficará por aqui…, mas, mesmo
assim, continuaremos num país cujo nível de vida é
superior ao de Portugal e que permite dar aos nossos
filhos um futuro melhor.

É notório que todas as forças políticas valorizam o
contributo que demos ao país e, por isso, a vontade em
nos manterem e estabelecerem. É verdade também que,
em vários sectores da sociedade britânica, aumentou a
hostilidade contra todos nós. Muitos não perceberam que
votaram no referendo de Junho de 2016 pela saída da
União Europeia e não pelo direito de hostilizarem ou dis-
criminarem os imigrantes europeus. Neste aspecto espe-
ramos que as forças policiais, sindicatos e instituições
governamentais, saibam proteger-nos.

Este processo não vai ser uma ‘pêra doce’ ou agradá-
vel, como nos querem fazer crer. Vai ter, com certeza,
contornos de hostilidade e confrontação, a deduzir pelo
que aconteceu no escândalo dos imigrantes de
‘Windrush’, e tudo dependerá da legislação que nos pro-
mulgará os direitos de residir no Reino Unido.

Tudo vai depender do grau de união entre todos nós e
a capacidade de resposta às várias contrariedades.
Dependeremos de nós próprios para garantir o nosso
futuro na Grã-Bretanha. Fazer chegar e circular os ‘desa-
linhos’ no processo é essencial. Por sorte da nossa desu-
nião os serviços diplomáticos portugueses serão quem
nos representarão no processo, uma solução que, até
agora, tem trazido resultados animadores. 

Por iniciativa do jornal “As Notícias”, vai ser lançado um
Gabinete para o Brexit, que dará apoio à integração da comuni-
dade portuguesa às novas normas e legislação emergentes do
Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, fixada para 29
de Março de 2019. Para isso, foi pedida a criação de uma
empresa de ‘interesse comunitário’ (CIC) que criará este gabine-
te e terá o apoio de várias instituições no Reino Unido e em
Portugal.  
Apesar de estar acordado, entre Londres e Bruxelas, a emis-

são de um estatuto de ‘residente permanente’ (residence sta-
tus) para todos os imigrantes da EU, residentes há mais de 5
anos no Reino Unido, ou entrados antes de 29 de Março de
2017 e interessados em perfazer cinco anos de estadia perma-
nente, terão de preencher um formulário, apresentar variada
documentação e perfazer outros trâmites necessários, que o
Gabinete para o Brexit poderá apoiar e desenvolver.
Os interessados em permanecer no Reino Unido terão até ao

final de 2020 para preencher e enviar o respectivo formulário
de solicitação. Recentemente, foi acordado que todos os imi-
grantes europeus que dêem entrada até ao final de 2020, rece-
berão o mesmo estatuto dos compatriotas que entraram antes

de 29 Março de 2019 e não perfaziam cinco anos de permanên-
cia. Segundo os responsáveis pelo projecto, este gabinete tem
também a função de combater os abusos registados anterior-
mente, nomeadamente na emissão de dispendiosos cartões de
residência, criar um vínculo com as autoridades para informar
os interessados e combater qualquer notícia falsa ou especula-
ção sobre o assunto. Depois de oficializado o projecto fica à dis-
posição de outros agentes espalhados pelo Reino Unido. Os
apoios pedidos para o projecto têm como objectivo único a
prestação gratuita deste serviço. No entanto, para processos
recusados e que estejam para além das competências deste
gabinete, terão de transitar para profissionais do ramo, com o
respectivo pagamento dos seus honorários. Este gabinete irá
operar apenas no prazo oficial dado para o preenchimento dos
formulários de solicitação de ‘residence status’, mas acompanha-
rá todos os casos que lhe forem solicitados até à sua conclusão,
com excepção dos recusados por motivos legais ou criminais.
Os responsáveis não rejeitam a possibilidade deste projecto

ser administrado em parceria com outros grupos de imigrantes
europeus na região de East Anglia e instituições britânicas reco-
nhecidas pelo seu trabalho comunitário.

APOIO AO BREXIT PARA IMIGRAÇÃO EM EAST ANGLIA

Por JOÃO DE NORONHA

Vai ser lançado
um Gabinete 
para o Brexit, 
que dará apoio 
à integração 

da comunidade 
portuguesa às
novas normas 
e legislação
emergentes 
do Brexit

O grito do Ipiranga

Os Consulados de Portugal e Manchester continuam activos em esclarecer os portugueses sobre o
Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Um pouco por todo lado, como foi em Telford, estas
instituições oficiais portuguesas têm organizado sessões de esclarecimento e, juntamente com peritos
na área de imigração para a Grã-Bretanha, têm vindo a responder às variadas questões levantadas pelos
muitos portugueses que, interessados, comparecem. Uma acção que demonstra cada vez maior respon-
sabilidade do Governo português em dar apoio e seguir a nossa comunidade neste difícil processo.

CONSULADOS ACTIVOS NO ESCLARECIMENTO DO BREXIT
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Desde o acordo em Dezembro sobre os direitos dos imigran-
tes da União Europeia no Reino Unido após a saída da Grã-
Bretanha a UE, pouco há a acrescentar a este número de regras
acordadas que abaixo assinalamos. De notar que todos estes
pontos só serão reais depois de aprovada a nova lei de imigra-
ção que confirmará todas as regras a seguir. A acrescentar serão
os direitos de todos os imigrantes entrados no Reino Unido
durante 30 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020: pas-
sarão a ter os mesmos direitos que todos entrados antes de
Março de 2019 e poderão requerer os Estatuto de Residência
definitiva, após os cinco anos de estadia.

Sabemos e lemos, especialmente nas redes sociais, que mui-
tos outros cenários irão acontecer. Mas toda a informação para
além deste documento, não passa de especulação. Assim como
NINGUÉM tem de tirar o Cartão de Residência para requerer o
Estatuto de Residência definitiva, a não ser os que se quiserem
naturalizar ingleses. O governo anunciou, em várias ocasiões,
que no final deste ano, 2018, a documentação necessária para
o preenchimento do formulário de pedido de residência estará
disponível. Até lá, é esperar e ler o documento abaixo assinala-
do, para perceber quais as condições necessárias e suficientes
para requerer a residência permanente para si e para os seus.
1. O Reino Unido ficará vinculado pelas obrigações assina-

ladas no Acordo de Saída como uma questão de direito inter-
nacional. O capítulo dos direitos dos cidadãos neste Acordo
será incorporado na lei do Reino Unido, o que significa que as
autoridades do Reino Unido serão obrigadas a conferir o esta-
tuto e os direitos de permanência definidos no Acordo de
Saída, referentes aos cidadãos da UE e os membros da sua
família, que se enquadrem no seu âmbito e os cidadãos da UE
poderão fazer valer os seus direitos nessa base.
2.No Reino Unido, o formato para que um indivíduo obte-

nha esse status será necessariamente por solicitação às auto-
ridades do Reino Unido, feitas dentro de um período de
tempo após a saída, conforme especificado pelas autoridades
do Reino Unido. Aobtenção deste status será a condição neces-
sária para a residência legal no Reino Unido, que permitirá a
essas pessoas submeterem facilmente o seu status e direitos
únicos, conforme garantido pelo Acordo, às autoridades do
Reino Unido, empregadores, prestadores de serviços públicos e
outros, no futuro, de uma forma clara e sem objecção. 
SISTEMA DE APLICAÇÃO SIMPLIFICADO
3. As pessoas estão preocupadas com o facto de o proces-

so de candidatura ser complicado e burocrático. O Reino
Unido reconhece que o sistema que actualmente dispõe para
lidar com o processamento dos certificados de registo e dos
cartões de residência ao abrigo da Directiva 2004/38, não é
adequado para lidar com a situação depois de deixarmos a
UE. Estamos, portanto, a estudar um novo sistema a partir do
zero, com novos processos, tecnologia, regras e suporte para
os candidatos. O processo será projetado com os usuários em
mente, e de compromisso com eles a cada passo do processo.
O Reino Unido estabeleceu grupos de utilizadores, compostos
por representantes de cidadãos da UE no Reino Unido, e espe-
cialistas em tecnologia digital, para nos ajudarem a avaliar as
opiniões dos interessados   no projeto e utilização do novo
esquema. Esses grupos permitir-nos-ão testar sistemas de
implementação e orientação à medida que são desenvolvi-
dos, fortalecer a compreensão sobre a gama de necessidades
dos usuários e desenvolver comunicações de acordo com as
necessidades dos mesmos usuários.
4. Reconhecendo a escala do desafio na concessão de sta-

tus a mais de três milhões de cidadãos da UE e suas famílias,
e assegurando que não há nenhuma restrição legal que os
obrigue a sair no dia da partida do Reino Unido da UE, aque-
les que atualmente residem terão tempo suficiente para fazer
a sua candidatura. Sujeito a um acordo inicial com a UE sobre
estas questões, também estamos planeando criar um proces-
so de candidatura voluntária antes de sairmos da UE, para
que aqueles que o desejem fazer possam obter seu novo sta-
tus o mais cedo possível. O regime voluntário manterá todos

os direitos existentes da lei da UE, até que esses direitos tran-
sitem para as leis do Reino Unido.
5. Não obstante este regime voluntário, o Reino Unido

estima que o período disponibilizado, para que os interessa-
dos façam o seu pedido, será cerca de dois anos após a saída
do Reino Unido da UE. Os cidadãos da UE e os membros da
família no âmbito do acordo de retirada terão o seu estatuto
no Reino Unido protegido durante esse período. 
6. Aprendendo lições das experiências dos candidatos

sobre as rotas existentes para obter a documentação do EEE,
o Reino Unido está projetando um processo de aplicação digi-
tal simplificado e fácil de usar. Isso incluirá um serviço digital
assistido para aqueles que precisam de suporte para fazer um
pedido on-line. A nossa intenção é desenvolver um sistema
que se baseie em dados governamentais existentes, por
exemplo, os registros de emprego mantidos pela HMRC serão
verificados, o que, para a maioria, confirmará a residência
como trabalhador. Nossa prioridade é minimizar o ónus da
prova documental necessária para comprovar a elegibilidade
sob o Contrato de Saída.
7. A taxa para solicitar este status não excederá o custo de

um passaporte britânico (£72,50 para adulto e £46 para
criança). O custo não será vinculado a outras taxas de inscri-
ção na imigração do Home Office, por exemplo, a taxa por
licença indefinida a permanecer ou a naturalização como
cidadão britânico.
8.Para aqueles que já possuem um documento de residên-

cia permanente EEE válido, haverá um processo simples para
trocá-lo por um documento de status actualizado, sujeito a
verificação de identificação e envio de uma fotografia, um con-
trol de segurança e confirmação de residência em andamento.
A avaliação da residência anterior não será actualizada.
Pretendemos cobrar uma taxa reduzida a essas pessoas.
9. Como a primeira-ministra apresentou no seu discurso

de Florença, as pessoas continuarão a poder viver e trabalhar
no Reino Unido durante o período de implementação após o
Reino Unido sair da UE, e haverá um sistema de registo.
Critérios para concessão de status admite circunstâncias em
que status pode ser recusado
10. Os critérios aplicados serão simples, transparentes e

estritamente em conformidade com o Contrato de saída. De
acordo com as nossas obrigações nos termos do Acordo de
saída, os cidadãos da UE e os membros da sua família que
possam provar às autoridades britânicas que estão dentro do
âmbito do Acordo de saída (ou seja, residir legalmente antes
da data especificada) serão legalizados pelas autoridades do
Reino Unido, a menos que estejam abrangidos numa das
opções para a recusa estabelecidas no acordo. As autoridades
britânicas não terão qualquer capacidade para recusar um
pedido noutras circunstâncias. Já concordamos com a UE em
que as condições para os cidadãos da UE que adquiram resi-
dência permanente / situação estabelecida nos termos do
Acordo, serão as condições estabelecidas no artigo 16 da
Directiva 2004/38 (cinco anos de residência permanente e
legal como trabalhador, trabalhador independente, aluno,
pessoa auto-suficiente ou membro da família).
11.A fim de agilizar o processo de inscrição, o Reino Unido

pretende adotar uma abordagem pragmática para a aplica-
ção das condições acordadas, por exemplo, ao não verificar
que o seguro de doença abrangente tenha sido detido por
aqueles que não são economicamente ativos ou estão estu-
dando, ou aplicando um teste de trabalho genuíno e efetivo.
Também não procuraremos explicar os períodos indocumen-
tados em que estamos convencidos de que, em geral, os
requisitos de residência foram cumpridos, o que significa que
as pessoas não terão de justificar todas as viagens que
tenham efectuado fora do Reino Unido.
12. Verificaremos a identidade e estamos considerando

maneiras digitais de o fazer para tornar o sistema mais seguro
e fácil de usar. Pretendemos pedir aos candidatos que enviem
uma fotografia. Não pediremos aos cidadãos da UE quaisquer

outros dados biométricos, como as impressões digitais.
13. Os candidatos que ainda não conseguem evidenciar a

residência contínua de cinco anos necessária para obter o
estatuto estabelecido, mas que possam provar a residência
antes da data especificada, receberão status temporário. Isso
permitirá que permaneçam no Reino Unido até que tenham
construído uma residência contínua de cinco anos, permitin-
do-lhes solicitar o estatuto estabelecido.
14. As únicas circunstâncias em que um pedido de status

ao abrigo do capítulo de direitos de cidadania do Acordo de
Saída pode ser recusado, será só nas condições previstas no
Contrato. Sujeito a um acordo final com a UE, esperamos que
estas circunstâncias se apliquem e recusadas quando o reque-
rente não esteja abrangido pelo âmbito de aplicação do
Acordo, quer porque não era residente antes da data especifica-
da, ou porque não cumpria as condições prescritas no Acordo
de retirada, ou porque foi recusado por motivos de criminalida-
de ou de segurança nos termos dos parágrafos 19 a 25.
15. As autoridades do Reino Unido trabalharão com os

candidatos para ajudá-los a evitar erros ou omissões que pos-
sam ter impacto na decisão do pedido. Os trabalhadores do
estado darão aos candidatos a oportunidade de fornecer pro-
vas complementares ou remediar quaisquer deficiências,
quando se verifique que ocorreu apenas uma omissão. Será
aplicado um princípio de flexibilidade de confirmação, permi-
tindo que o trabalhador do estado exerça discrição em favor
do requerente, quando conveniente, para evitar encargos
administrativos desnecessários.
16. Vamos estabelecer um mecanismo de revisão admi-

nistrativa para resolver rapidamente todos os erros nos pedi-
dos. Além disso, os candidatos podem recorrer a uma autori-
dade judicial independente, como agora. Isto significa que os
cidadãos da UE e os seus familiares directos recorrerão a um
direito de recurso legal, permitindo que os tribunais do Reino
Unido examinem a legalidade da decisão das autoridades bri-
tânicas de recusar ou revogar o estatuto, bem como os factos
ou circunstâncias em que a decisão foi baseada. Durante o
processo o requerente poderá permanecer no Reino Unido na
pendência da conclusão do processo de recurso, a menos que
seja tomada uma decisão de deportação, ou o indivíduo este-
ja no Reino Unido em violação de um pedido de expulsão ou
exclusão. Nestes casos, a decisão pode ser certificada pelas
autoridades do Reino Unido, de modo que um recurso pode
ser feito, mas não impedirá a remoção. O indivíduo pode, no
entanto, poder voltar ao Reino Unido para participar da
audiência de recurso.
17. Os indivíduos abrangidos pelo Acordo de Saída serão

obrigados a manter o status de imigração para permanecer
legalmente no Reino Unido, após o período especificado
pelas autoridades do Reino Unido. No entanto, entendendo
que pode haver boas razões pelas quais algumas pessoas não
terem submetido o pedido nesse período, o Reino Unido terá
uma abordagem compassiva para aqueles que perdem o
prazo de inscrição. A intenção do Reino Unido é que: 
• quando os pedidos são apresentados, mas a decisão não

foi tomada antes do prazo, o candidato pode continuar a resi-
dir no Reino Unido até a decisão ser tomada; 
• Na eventualidade de indivíduos serem encontrados sem

status após o prazo permitido, será feita uma investigação
detalhada das suas circunstâncias naquele momento e a
razão pela qual não solicitaram status antes do prazo. Onde
haja boas razões para que um indivíduo não fizesse o pedido,
as autoridades britânicas considerarão o exercício de um
poder arbitrário e considerar o pedido de status “fora de
prazo” no âmbito do Contrato de Saída.
18.Os cidadãos da UE que se candidatam ao estatuto, mas

não se enquadram no âmbito do acordo de retirada, e se recu-
sam a esse estatuto, depois do período especificado, estarão
no Reino Unido ilegalmente, a menos que detenham ou
obtenham outro estatuto (por exemplo, estejam abrangidos
por outras Regras de Imigração ou qualquer acordo posterior

à saída que abranja cidadãos da UE). Doutro modo, não terão
o direito de permanecer, trabalhar ou prestar outros serviços
e serão convidados a sair. 
CRIMINALIDADE
19. No que diz respeito a outros controlos, a intenção é

pedir aos candidatos que deem a conhecer condenações
penais (no Reino Unido ou no exterior), como fazemos com
quaisquer outros pedidos às autoridades de imigração do
Reino Unido. Verificaremos os bancos de dados de registros
criminais biográficos, disponibilizados no Reino Unido. Em
casos específicos, com motivo, poderemos decidir verificar
convicções internacionais declaradas ou identificar qualquer
criminalidade internacional.
20.No que diz respeito às expulsões, já o fizemos com cida-

dãos da UE que são criminosos estrangeiros, de acordo com os
critérios de política pública na Directiva 2004/38 e as disposi-
ções de expulsão permitidas. Aqueles que se enquadram no
âmbito do Acordo de Saída poderão ver negados os seus direi-
tos se forem considerados uma ameaça para a ordem pública
ou a segurança. A abordagem que tomamos variará depen-
dendo de quando ocorreu a conduta mais recente.
21. A consideração da deportação por razões de ordem

pública ou de segurança pública, tal como estabelecido na
Directiva 2004/38, continuará a aplicar-se a qualquer condu-
ta criminal antes da saída. Isto significa que as autoridades do
Reino Unido considerarão se, com base na sua conduta, o
indivíduo representa uma ameaça genuína, presente e sufi-
cientemente grave para os interesses fundamentais da socie-
dade do Reino Unido (um limiar que aumenta com períodos
de residência mais longos), e o equilíbrio da mesma face ao
comportamento pessoal do indivíduo. Na maioria dos casos,
os cidadãos da UE que já cometeram um acto criminoso já
estão reportados no Ministério do Interior. Não voltaremos a
avaliar políticas públicas, quando já tenham sido realizadas
anteriormente e as ações de remoção foram julgadas inapro-
priadas, sem uma razão válida, como no caso de novas infor-
mações que apareçam.
22. Os critérios do Reino Unido para considerar a deporta-

ção de delinquentes estrangeiros não pertencentes ao EEE,
conforme estabelecido na legislação pertinente e orientações
publicadas sobre GOV.UK, serão aplicáveis   aos cidadãos da UE
cujo comportamento pós-saída esteja abrangido por essa
orientação, incluindo aquelespara aqueles que, após a saída,
cometeram um crime grave e recebem uma pena de prisão
efectiva de pelo menos 12 meses. Nesses casos, a criminalida-
de de uma pessoa prévia à pré-saída, também pode ser leva-
da em consideração para fazer uma avaliação absoluta se a
deportação é apropriada.
23.O facto de um indivíduo ser deportado, ou não, é sujei-

to a considerações como o direito ao respeito da vida privada
e familiar ao abrigo do artigo 8º da CEDH. Os fatores a serem
ponderados quando se consideram os direitos do indivíduo
em questão, em comparação com o interesse público na
deportação, estão estabelecidos nas Regras de Imigração do
Reino Unido, sustentada pela clausula 5A da Lei de
Nacionalidade, Imigração e Asilo 2002. Esses fatores incluem
se o indivíduo viveu no Reino Unido durante a maior parte de
sua vida, como está integrado social e culturalmente e os obs-
táculos que podem enfrentar na integração no país de desti-
no da deportação. O impacto da deportação de um indivíduo
na sua parceira e filhos também é considerado.
24. Além disso, os actuais procedimentos e salvaguardas

aplicáveis   às expulsões de cidadãos da UE continuar-se-ão a
aplicar, incluindo o requisito de notificação por escrito, o direi-
to de recorrer a uma autoridade judicial independente e um
atraso de um mês antes da remoção ser executada. 
25. O Reino Unido aceita que, de forma recíproca, os

Estados-Membros da UE podem aplicar medidas que se afas-
tem da Directiva 2004/38, no que se refere às expulsões do
seu território de criminosos britânicos, de outra forma prote-
gidos pelo Acordo.

BREXITBREXITBREXIT
DIREITOS DE CIDADANIA NO REINO UNIDO APÓS A SAÍDA DA UNIÃO EUROPEIA

BREXIT JÁ CUSTA MAIS DE 900 LIBRAS POR ANO A CADA CIDADÃO BRITÂNICO
Segundo o presidente do Banco de Inglaterra, Mark Carney, o

processo de saída do Reino Unido da União Europeia, já custou
£900 a cada cidadão britânico e aos residentes no Reino Unido.
"É compreensível que as empresas estejam mostrando con-
tenção. Estamos a ponto de tomar algumas grandes decisões"
diz o banqueiro à Reuters, acusando a decisão do Reino Unido de

abandonar a União Europeia (UE), decidida no referendo em
junho de 2016, de ter custado a cada lar britânico mais de 900
libras. O responsável pelo banco central britânico explicou tam-
bém, perante o Comité de Tesouraria do Parlamento, que a
economia britânica registou um crescimento inferior às expecta-
tivas calculadas em 2016, em cerca de menos 2%.
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Yulia Skripal, filha do ex-espião russo Serguei Skripal, disse que espera voltar para o seu país. «No
longo prazo, eu quero voltar para casa, para o meu país», declarou à agência Reuters. Ambos foram
envenenados através do agente nervoso Novichok na cidade de Salisbury, a 4 de março, precipitando
uma crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia. Na entrevista à agência, Skripal disse que a sua
vida «ficou virada do avesso». Agradeceu à embaixada russa a assistência que foi oferecida, mas sub-
linhou que tanto ela como o pai «não estão preparados para a receber».

FILHA DO ESPIÃO ENVENENADO QUER VOLTAR À RÚSSIA

N
um estudo efectuado a mil pais, com filhos
menores de 13 anos, admitem esperar até que
as crianças tenham todos os seus dentes de
leite para levá-los ao dentista pela primeira
vez. Nyree Whitely, a directora clínica do

grupo “Mydentist”, que encomendou a pesquisa, afir-
ma que na maioria das pessoas “há a sensação comum
de que os dentes de leite têm pouca importância.”

“Mas na verdade eles são essenciais para a fala, a
estrutura do rosto e espaço para os dentes adultos
crescerem. Se houver cáries, podem desenvolver
infecções, desconforto e, potencialmente, danificar os
dentes permanentes”, continua esta especialista, que
na sua opinião “é essencial que os pais levem os seus
filhos regularmente ao dentista assim que o bebé tiver
seu primeiro dente ou fizer um ano de idade”.

“As consultas das crianças são gratuitas e, quando
apropriado, incluem um tratamento com verniz fluo-
retado que pode ajudar na proteção contra a cárie”.

Mais de metade dos pais no Reino Unido deixam de
ajudar os filhos a escovar os dentes muito cedo, e dois
terços não tinham ideia do tipo de escova de dentes
que o seu filho deveria usar, pode ler-se no estudo
mencionado.

Os pais também admitem confusão sobre o teor de
flúor na pasta de dentes, com metade dizendo que
nem verificam por não saberem quanto deveria estar
na pasta de dentes.

Um em cada 10 pais alegremente daria ao seu filho
um sumo de fruta depois de escovar os dentes e antes
de ir para a cama.

Um terço daria aos filhos um copo de leite antes de
dormir, o que agora é entendido como uma causa de
cáries devido aos açúcares naturais que contém –
especialmente após escovar os dentes.

Segundo a dentista Nyree Whitely “pode ser difícil
para os pais encontrarem os conselhos correctos sobre
a saúde dentária das crianças, e é por isso que também
damos dicas aos pais sobre a forma de escovar os den-
tes. Ajudar as crianças a ter uma boa técnica de esco-
var os dentes pode ajudar a prepará-las para uma vida
de boa higiene dentária”.

‘É essencial que os pais levem os filhos
regularmente ao dentista, assim que

nascer o seu primeiro dente ou fizer um
ano de idade – o que ocorrer primeiro’,

diz uma pesquisa. Um quarto dos 
adultos não acha importante o 
desenvolvimento de cáries nos 
dentes de leite e admitem falta 
de conhecimento sobre a saúde 

dentária das crianças.

PAIS COLOCAM EM RISCO 
A SAÚDE DENTÁRIA DAS CRIANÇAS

POR DESCONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS

• Leve o seu filho ao dentista assim que o primeiro dente
nascer.

• Dê ao seu filho apenas água se ele precisar de uma
bebida antes de dormir.

• Incentive sempre o seu filho a cuspir o excesso do
creme dental depois de escovar os dentes, mas não enxa-
guar ou gargarejar.

• Dê ao seu filho uma escova de dentes macia e peque-
na para escovar.

• Use um temporizador para garantir que o seu filho

escova os dentes durante os dois minutos completos e reco-
mendados.

•O seu filho deve estar escovar os dentes duas vezes ao
dia, antes de dormir e pelo menos outra vez durante o dia.

•Verifique sempre os níveis de flúor no creme dental que
compra para o seu filho – o flúor é um mineral natural
encontrado na água potável e em muitos alimentos. Ele
desempenha um papel importante na saúde bucal do seu
filho, fortalecendo o esmalte dos dentes, tornando-os mais
resistentes à cárie dentária.

DICAS IMPORTANTES

U
ma mulher aproveitou três horas de engarrafamento na M62 para
estender uma toalha, aproveitar o sol e ‘trabalhar p’ro bronze’, uma
cena que, segundo se sabe, não suscitou reclamações...

Lily Willetts estava a caminho de Blackpool com seu companheiro,
Sam Wadsworth, quando ficaram presos num engarrafamento e, em vez
de se sentar no carro e suportar temperaturas elevadas, resolveu tirar pro-
veito da ocasião e dos raros momentos de calor de um país que insiste
banhar-nos de frio e chuva.

Depois, os seus ‘colegas de seca’ tiveram ali o entretimento necessário
para matar o tempo e encher os olhos com aquela ‘delícia do ‘mar’ que
ali se deitava. Segundo a jovem, não lhe faltou nada, até lhe ofereceram
uma garrafa de água fresquinha. À comunicação social, Lily prometeu
voltar a fazer o mesmo, desde que as circunstâncias lhe permitam e diz
ter-se “bronzeado por 20 minutos, até que surgiram rumores de que o
trânsito ia andar. Fiquei com um lindo bronzeado!”

Vem do Norte esta inusitada sugestão para os muitos engarrafamentos
em Portugal, para isso basta uma toalha, o bronzeador e um ‘corpinho’
de 27 anos! E que a polícia não chateie...

SE A MODA PEGA...

Lily Willets gosta de dar nas vistas, 
basta ver a internet. Em cima, com 
o namoradoe vestidos a preceito. 
Nesse dia não houve sol...

‘TRABALHAR P’RO BRONZE’ EM PLENA AUTO-ESTRADA
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PUBLICIDADE

O atentado de Manchester de 2017, que provocou a morte de 22 pessoas e feriu outras
100, foi lembrado na terça-feira, 22, com um minuto de silêncio em todo o Reino Unido e
uma cerimónia oficial na catedral daquela cidade britânica. 
A primeira-ministra, Theresa May, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, o presidente da

autarquia de Manchester, Andy Burnham, e o príncipe William assistiram a uma celebração
na catedral de Manchester, que reuniu diversas confissões religiosas, ao lado de famílias
das vítimas, de dezenas de feridos e de socorristas.
No altar da catedral de Manchester, 22 velas foram colocadas em memória das vítimas,

cujos retratos foram mostrados em telas. 
A cerimónia foi transmitida em ecrã gigante, colocado do lado de fora do edifício, bem

como em York, Liverpool e Glasgow (Escócia).
Depois das leituras de representantes de diferentes igrejas, Rogers Govender convidou a

assembleia a observar um minuto de silêncio às 14:30 locais (mesma hora em Lisboa), hora
respeitada em todo o Reino Unido e em todos os organismos oficiais, como a Câmara dos
Comuns. Após a cerimónia na catedral de Manchester, o príncipe William reuniu-se com
famílias enlutadas.
Citada pelo jornal Manchester Evening News, Theresa May denunciou "um acto de

covardia" que visava "jovens inocentes", num "ataque que visou atingir o coração" dos val-
ores britânicos "para quebrar a determinação e dividir".
Em 22 de maio de 2017, Salman Abedi, um britânico de origem líbia de 22 anos, reali-

zou um ataque suicida com explosivos no final de um concerto da cantora norte-americana
Ariana Grande, no átrio da Manchester Arena. 

M
ais de cinco milhões de trabalhadores trabal-
ham nestas grandes cadeias de retalho na
Inglaterra e correm o risco de perderem os
direitos e garantias do seu trabalho, por não
poderem accionar os seus verdadeiros empre-

gadores, normalmente grandes cadeias de franchise,
recrutamento e de fornecimento de serviços interna-
cionais, abrangidos pelas leis que os vinculam apenas ao
país de origem, avisam os sindicados.

Para proteger estes trabalhadores a TUC propõe que se
introduza a Lei de Trabalho Australiana (Australian
Work Act) que prevê a responsabilização das holdings,
caso os seus franchisados ou parceiros locais não
cumpram as leis de trabalho vigentes no Reino Unido.

Os sindicados falam de empresas franchisadas (tal
como os Hoteis Marriott e os restaurantes Wagamama e
outras cadeias de fast-food) que detêm o direitos de repre-
sentação e comercialização de uma marca, mas têm de se
cingir às regras contractuais assinadas com a empresa

detentora da marca, normalmente sediada num país
estrangeiro e, por isso, não está sujeita às leis do país do
franchisado. Isto aplica-se também nos chamados con-
tratos de ‘outsourcing’ e nalgumas empresas de emprego.

Segundo os sindicados, cerca de 3,3 milhões de trabal-
hadores no Reino Unido são empregados através de
empresas prestadoras de serviços, 615.000 são emprega-
dos por empresas franchisadas e pelo menos 1 milhão
são empregados por agências de recrutamento interna-
cionais e empresas de serviços.

A partir de Abril, dizem os sindicados, os trabal-
hadores a partir dos 25 anos têm direito a pelo menos £
7,83 por hora de trabalho, mas alguns empregadores não
cumprem com essa obrigação. Em Março, o governo
informou que 179 empresas haviam sido multadas por
estarem a pagar o salário mínimo aos trabalhadores,
incluindo o grupo hoteleiro Marriott e a rede de restau-
rantes Wagamama. De acordo com o relatório da TUC,
mais de meio milhão de funcionários estão sendo pagos
abaixo do salário mínimo nacional e pelo menos 2 mil-
hões de trabalhadores não recebem direitos legais de
férias pagas. O governo diz que já está a propor “direitos
e proteções apropriados” para trabalhadores nas cadeias
de fornecimento da Grã-Bretanha.

"Sob o pacote de propostas, 1,2 milhões de trabal-
hadores de agências poderão solicitar um contrato mais
estável e receber uma distribuição clara de seus
salários", disse um porta-voz do Departamento de
Negócios, Energia e Estratégia Industrial. "Também
estamos considerando a revogação de leis permitindo
que as agências empreguem trabalhadores em
condições salariais mais baixas".

Os sindicatos britânicos (TUC) apelam ao Governo para proteger 
o pagamento de férias e o salário mínimo pago pelas grandes cadeias 

internacionais, normalmente franchisadas.

SINDICATOS EXIGEM QUE SEJAM PROTEGIDOS OS VALORES PAGOS NO REINO UNIDO

TRABALHADORES BRITÂNICOS 
EM RISCO DE SEREM ENGANADOS

Sindicatos preocupados
com trabalhadores dos 

restaurantes Wagamama 

RECORDAR MANCHESTER

Roman Abramovich tem experimentado dificuldades para
permanecer no país. E tudo por causa do atraso na renovação
do visto. Tal deve-se à guerra diplomática entre o Reino Unido
e a Rússia, depois do envenenamento do ex-espião russo
Sergei Skripal em terreno britânico. De recordar que o dono do
Chelsea é amigo próximo do presidente Vladimir Putin e um

dos magnatas mais bem posicionados no Kremlin. Além do
clube londrino, é proprietário da Evraz, a maior produtora de
aço da Rússia, e da Norilsk Nickel, que se dedica à produção
de metal. A ausência do multimilionário na final da Taça de
Inglaterra, frente ao Manchester United, veio alimentar as
dúvidas em torno do seu paradeiro. 

ABRAMOVICH COM DIFICULDADES PARA PERMANECER NO REINO UNIDO
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S
egundo os resultados de uma pesquisa feita
pela ‘Brand Finance’, uma das maiores
empresas do mundo na avaliação e gestão de
activos não mensuráveis, sobre o impacto
económico da monarquia britânica no país

insular, indica que a família real representa um
valor de £57 biliões do PIB britânico. Só este ano
a rainha Elizabeth II e seus familiares deverão
gerar um lucro de £1,155 bilião, isto já consideran-
do todas as despesas atribuídas à sua actividade,
que ficam em torno de £8,14 biliões por ano.
Números que fazem morrer de inveja qualquer país
republicano no Mundo.

O Produto Interno Bruto é caracterizado pelo
total de valores contabilizados a partir dos bens e
serviços produzidos por um País, num certo perío-
do, que pode ser anual, mensal ou trimestral. É um
indicador bastante difundido e aplicado nas análi-
ses socioeconómicas com o fim de medir o nível
de desenvolvimento e economia de determinada
nação ou região. Os bens de consumo não são
incluídos na margem de contagem.

No mês passado tivemos um casamento real, que
com certeza ficou caro, mas que projecta gerar
lucros impressionantes. No Reino Unido, a união
do príncipe Harry com a actriz Meghan Markle
movimentou, num impacto directo, cerca de 500
milhões de libras. A estimativa é de novo da Brand
Valuation Consultancy

A economia em torno da cerimónia foi muito

para além das lojas de recordações. O responsável
pela empresa de pesquisas “acredita que aproxima-
damente 200 milhões de libras vieram do turismo,
viagem e hotéis. Outros 150 milhões de libras vie-
ram das festas particulares que as pessoas organi-
zam para brindar o casamento”. A ‘Brand Finance’
também estima que a propaganda gratuita gerada
pelo evento ao redor do Mundo representou cerca
de 100 milhões de libras para o Reino Unido. O
resto veio das compras das ‘T Shirts’, bonés, cane-
cas e outros artigos alusivos ao casamento. E não
ficará por aqui…

Hoje a família real representa mais de 10% do
turismo global do Reino Unido, vale cerca de 86
biliões de libras e 80% da população vêem-se
representados na Rainha Elizabeth II. Números
que ultrapassam qualquer crítica ao regime.

A família Real britânica
sempre teve um enorme

peso nas receitas de
turismo e comércio no
Reino Unido, para além
da popularidade que

atinge 80% da aceitação
do povo britânico.

Números que dão as
maiores dores de cabeça
aos republicanos por esse

Mundo fora, cujos 
presidentes são 

essencialmente uma
fonte de despesa, 

protagonistas de regimes
totalitários, fontes de

interferências e divisões
políticas e, muitas vezes,
geradores de conflitos,
insatisfação e polos de

divisão popular.

CASA REAL REPRESENTA
57 BILIÕES DE LIBRAS DO PIB

Castelos como o de Windsor e uma frota automóvel 
constituída por Bentley e Roll Royce não devem 

sair baratos... mas a realeza até acaba por dar lucro!

OReino Unido aprovou, no início de Maio, uma
emenda à lei em vigor que força os seus territó-
rios ultramarinos a revelar, até o final de 2020,
quem são os donos reais das companhias ali
registadas.
A decisão afecta paraísos fiscais como Ilhas

Cayman, Bermudas e Ilhas Virgens Britânicas,
onde a facilidade e sigilo para criar empresas atrai
dinheiro do crime e de evasão fiscal.
A aprovação aconteceu perante a pressão da

oposição, porque parte do gabinete da primeira-
ministra Theresa May teria resistido com medo da
reacção dos territórios.
De um lado, Orlando Smith, primeiro-ministro

das Ilhas Virgens Britânicas, reagiu ao publicar
um comunicado em que se diz “perturbado” com
a decisão, que “coloca em questão a própria rela-
ção” com os britânicos” e os “direitos constitucio-
nais” dos cidadãos das Ilhas.
Em última análise, o território poderia até decla-

rar independência, mas com isso perderia outra
vantagem atractiva para investidores: acesso ao
sistema judicial britânico.
Do lado oposto, os activistas comemoraram.

Um ‘post’ no blog oficial da organização não-
governamental Global Witness classifica a deci-
são como “uma das maiores decisões na luta
contra a corrupção em anos”.
A Transparência Internacional aponta que pro-

priedades no valor de 4,4 biliões de libras foram
compradas no Reino Unido com fundos suspei-
tos, metade dos quais com origem em empresas
das Ilhas Virgens Britânicas.

“Indivíduos corruptos por esse mundo ficarão
profundamente preocupados porque estão
prestes a perder o sigilo, dado por esses terri-
tórios ultramarinos britânicos, que até hoje
eram uma rota fácil para lavar ganhos obtidos
de forma desonesta”, diz o comunicado de
Duncan Hames, director da organização
Transparência no Reino Unido.
Gabriel Zucman, professor da Universidade da

Califórnia, em Berkeley, e especialista no tema,
diz que o passo é “positivo”, mas precisa de ser
um exemplo para que outros destinos adiram a
este tipo de transparência.
“Agora o ónus está nos Estados Unidos, Suíça

e outros paraísos fiscais proeminentes a segui-
rem o exemplo. No momento é extremamente
fácil criar empresas anónimas de fachada nesses
países. Para ser realmente efectiva, a repressão
dos paraísos fiscais precisa de ser global, usando
sanções económicas contra os territórios que não
o queiram fazer”, escreve numa comunicação à
imprensa.
Este professor considera que 8% da riqueza

financeira do mundo esteja em paraísos fiscais, o
equivalente a £6,3 triliões. Estes paraísos fiscais
foram recentemente alvo de grandes denúncias,
como os Panamá Papers e o Swiss Leaks.

COMBATE AOS
PARAÍSOS FISCAIS

O presidente dos Estados Unidos tem dois dias de visita e trabalho agendados – para os próximos dias 12 e 13 de Julho – ao
Reino Unido. Porém, segundo a Sky News, Trump poderá prolongar a sua estadia para algo que adora mas que lhe tem valido tam-
bém algumas críticas: jogar golfe. A mesma estação explica que, na agenda de Trump, há alguns planos a serem já delineados,
entre eles um 'chá das cinco' com a Rainha de Inglaterra e um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em
Chequers, retiro de férias da governante. Os planos de Trump, no entanto, poderão envolver mais tempo de visita para incluir a
oportunidade de jogar golfe, seja com um jogador famoso, seja com uma celebridade que, tal como Trump, aprecie o desporto.

TRUMP PODE PROLONGAR VISITA AO REINO UNIDO... PARA JOGAR GOLFE!
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O príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, participaram
no seu primeiro evento público após o casamento na terça-feira, dia 22 de
Maio. O casalmarcou presença numa festa, realizada no jardim do palácio
de Buckingham, em homenagem a seu pai, Charles, pelo facto de este
completar 70 anos em 2018, muitos dos quais fazendo trabalhos sociais.
Cerca de 6 mil pessoas estiveram presentes no local.

CASAL MARCOU PRESENÇA NUMA HOMENAGEM A CHARLES, PAI DE HARRY

E sta semana foi noticiado que a corrida às recordações do casamento de Harry com
Megham se tinham intensificado após o acontecimento e tinham superado todas as
expectativas. Por outro lado, estiveram em Inglaterra 19 milhões de turistas…

Mas o casamento foi essencialmente aproveitado para evidenciar a diversidade cultural e
racial, marcado pelas origens dos noivos. Por todos foi referido o quebrar das tradições e a
abertura das ligações inter-raciais na coroa britânica. Para além da actuação de um jovem
violoncelista negro e o sermão evangélico de um reverendo americano, primeiro bispo negro
da Igreja Episcopal americana e sem dúvida um defensor da igualdade racial, inclusive com
citações de Martin Luther King.

Enquanto os príncipes Harry e Meghan trocavam o primeiro beijo como marido e mulher,
na saída da Capela de St. George, ecoava no interior o som de “This little light of mine”, de
Etta James, consagrado como o hino do movimento de direitos civis nos EUA dos anos 60.
Mais simbolismo nesta união entre fantasia, sonho cor-de-rosa, tradição e activismo, seria
impossível.

O casamento entre Harry e Meghan apenas começou, mas, a perceber pelo que constituiu
a cerimónia, ficou latente a capacidade de renovar, acompanhar e se adaptar à vida comum
globalizada por parte da realeza britânica, que tem sido o garante da continuação de um regi-
me ao longo de séculos e a que mais de 80% dos ingleses são fiéis.

Falar sobre aquilo que biliões
seguiram na televisão, não teria
grande razão de ser. 
Mas teremos de dizer que este
casamento projectou a grande
união em volta da família real 
britânica e desenvolveu uma 
imaculada campanha de marketing
do Reino Unido por todo o Mundo.

O CASAMENTO
DA RENOVAÇÃO
E DIVERSIDADE

HARRY E MEGHAN ‘DERAM O NÓ’
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T
he Hornung family from which I am descended left the middle
Rhine in the early 12th Century and settled in Transylvania. The
Hungarian King Geisa II warmly welcomed the Saxons to his
rich and fertile land. Transylvania was underpopulated and a few
thousand additional Saxons might tip the balance towards further

development and higher tax revenues. The first important Charter regu-
lating Saxon rights and obligations stemmed from 1224. In return for
paying taxes and rendering military service the Hungarian overlord
allowed the Saxons to elect their own judges and priests, to live accord-
ing to Saxon customary law, to use German as official language and to
organise their own markets. 

The relative independence of the Saxons in Transylvania survived not
only the Mongol invasion of 1241, but also the incursions of the Ottoman
Turks in 1421 and their eventual suzerainty from 1526 onwards. The rapid
expansion of Saxon cities like Meidasch, Muehlnach, Hermannstadt,
Klausenberg, Schassburg, Reussmarkt, and Broos, led to Transylvania
being known in German as Siebenburgen, the land of the seven fortresses.
In a region contested by so many powers, fortified churches were the most
cost effective way to protect villagers and
peasants from marauding armies.

What led my great great grandfather
to leave Mediasch for Middlesbrough in
1845 we do not know, but having been
up at the University of Vienna, a return
to Mediasch which had by now become
a backwater, had little to offer a young
an ambitious man seeking his fortune. In
1846 Johan Petrus Hornung was to be
found in Middlesbrough trading in iron,
coal and timber. The industrial revolu-
tion was in full swing, and by the time
he married Harriett Armstrong in 1848
he had anglicised his name to John Peter
Hornung.

Twenty years later he had become
wealthy and built himself a mansion
which he called Erdely, the Hungarian
name for Transylvania, and it was here
where my great grandfather also John
Peter Hornung but always known as Pitt in
the family circle, grew up. He was educat-
ed at Hampton Wick, then a small village
on the Thames and now part of Greater
London, and at the Collegiate School in
Edinburgh. Pitt left school in 1879; 18
years old to live with his parents and to
start on a legal career in Middlesbrough,
but this did not last long. A pretty girl was his undoing and he soon found
himself banished from the family with £10 in his pocket and put on a steam-
er with a one way ticket to Montevideo. Such was the Victorian attitude to
18 year olds who fell in love.

In Uruguay Pitt ended up as a jack of all trades, trying his hand at baby-
sitting, mustering sheep, and slaughtering cattle. Apart from the occasional
horse races between the best horses of the various estancias, there was lit-
tle excitement on the Garland ranch, and after 18 months Pitt worked his
way back to Middlesbrough as a butcher’s assistant. When the prodigal son
returned home, asked by his father as to what he had in mind for his future,
Pitt replied, “Lisbon did not seem a bad sort of place,” and so he was soon
sent to the Portuguese capital to work for a merchant named Gruis. 

William Gruis was a merchant and ship owner who had lived in
Middlesbrough too and had only moved to Lisbon in the late 1870s. On
arrival in Lisbon in 1881 Pitt found himself working in the same office as
a young Portuguese Gentleman: Simao Infante de la Cerda de Sousa

Tavares, 4th Baron de Sabroso. The barony had been created by Joao VI in
1823 and the Sabrosos were a well-known Portuguese family of mainly
professional soldiers. Pitt soon gave up his rented rooms and moved in
with the Sabrosos a move that started a lifelong friendship. The
Sabrosos entertained a lot and Pitt must have come into contact with
most if not all the people that mattered in Lisbon, at that time still one
of the great cities of the world.

At a fashionable party Pitt finally met his fate in the shape of Laura de
Paiva Raposo, then only 15 years old, and within a fortnight they were
engaged to be married. Writing about her parents in 1955, my great aunt
Blanche, by then Lady Elles, described this Anglo-Portuguese alliance
rather charmingly,” My mother is Portuguese, how wonderful at my age to
be able to write “is” and not “was”. Already a raging beauty in Lisbon she
married my father at 16 years of age, when he, an Englishman was 22. They
got engaged not being able to speak a word of each other’s language, but
always assured us that this was no stumbling block.”

Laura’s father Inacio de Paiva Raposo was granted a lease of 20,000
hectares of land in the Zambezia province to grow poppies. Upon his death

in 1887, his son-in-law Pitt Hornung
turned his mind towards Portuguese East
Africa, and it was here where he was to
carve out his sugar empire in a remote
corner of the African bush, Sena Sugar
Estates Limited. John Peter Hornung was
a complicated, impatient, visionary and
often generous man. Some have tried to
put him down as an unscrupulous fortune
seeker whose main ambition it was to
buy his way into the English landed gen-
try. He was certainly ruthless in his
ambitions but equally he struggled for
26 years to realise those dreams. John
Peter Hornung stands out as one of the
last British Pioneer industrialists in
East Africa. An empire builder in his
own right.

Pitt was indeed an empire builder. Not
of the stature of Cecil Rhodes or other
great men with even greater political
dreams, but an empire builder none the
less, practical, visionary, curious and
knowledgeable, adventurous, ambitious,
romantic, enterprising and at times
total ly  unscrupulous,  one of   the
shadows over the Victorian era. Pitt
walked a tight rope between benevolent
paternalism and exploitation and occa-

sionally he slipped as did his sons and grandsons.
But none of this would have been possible if my great grandfather had

not been so well received in Lisbon in 1881 and his good fortune to have
married a Portuguese lady a few years later. Migration enriches our cultures
and provides opportunity for the brave. As far back as 1890, Pitt Hornung
had a keen eye when he judged the lands along the lower Zambezi to be
imminently suitable for the growing of sugar cane. Now almost 130 years
later, and in a much changed world, few people would disagree with him. 

His fortune enabled him to move back to England and in 1900 he bought
his first house, Compton’s Lea in Sussex. A few years later he bought the
West Grinstead Park Estate with its Nash House, where he was to live from
1913 until his death in 1940. Here he forgot completely the terrible years he
had gone through before he succeeded. He worked to the very end of his
life and his work was also his pleasure. How he enjoyed having the money
his work had brought him and his untold generosity to many we have never
heard of is a story which will never be told.

Since the dawn of mankind
people have moved away from

their homelands for almost
every conceivable reason:

famines, floods, droughts, and
other natural disasters, 

rampaging armies, religious 
persecution, political 

harassment, longing for 
adventure, religious zeal and
dreams of untold riches. Most
had multiple reasons and did
not leave their villages, towns,

and livelihoods entirely 
voluntary. Once on the road or
the water, they all missed their

relatives and friends, and s
hared a feeling of anxiety

regarding their future. Would
they survive their journey?

Would there be shelter, land 
and security in the distant 

lands they were heading for?
Would the local population be
friendly, or would they have to

cope with their hostility 
or worse?

A FRONTIER MENTALITY

BERNARD
HORNUNG

WE SPEAK ENGLISH. TRUST US.



I
n our view, Catherine of Braganza has
been subject to some neglect in the annals
of British and Portuguese history alike.
Of all the Queens of the United Kingdom
of England, Scotland and Ireland, she has

been one of the most forgotten, despite the
fact that her reign as Queen-Consort to
Charles Stuart, the Merry Monarch, was to
have a profound influence on the history of
Britain and the British people at home and
abroad.  Her marriage to Charles II in 1662,
shortly after his Restoration to the throne,
reshaped the political, economic, territorial
and cultural fabric of Britain, and provided a
new and reformed geopolitical matrix for the
British Empire that ensued.

Catherine, Infanta of Portugal, was born on
25th November 1638 at the ducal palace of
Vila Viçosa, the fourth child of the John, Duke
of Braganza, and his Spanish spouse, Luisa de
Guzman, of the Spanish House of Medina-
Sidonia. At the time of her birth, Portugal was
in a volatile state of political and social
upheaval due to the fact that the Portuguese
people had never fully accepted their Spanish
overlords, who had inherited the Portuguese
throne in the wake of the succession crisis that
followed the defeat and disappearance of the
young and unmarried King Sebastian of
Portugal at the Battle of Alcacer Quibir in
North Africa in 1578. In 1640, after sixty years
of unwelcome Spanish dominance known as
the Phillipine Era, her father, a direct descen-
dant of Manuel I, was popularly acclaimed
King of Portugal. The ascendance of John IV
to the Portuguese throne marked the beginning
of a period in Portuguese history known as the
Restauração or Restoration, and the implanta-
tion of a new dynasty, the House of Braganza.

This change in the destiny of her family
meant that Catherine, then only two years
old, was now raised to the position of Infanta
of Portugal.

With the death of her father in 1656, her
younger brother succeeded to the throne as
King Alfonse VI. As the new king was both
mentally and physically incompetent, the
Dowager Queen, Luisa de Guzman, became
Regent and effectively ruled the country on her
son’s behalf.  A wise and astute stateswoman,
Dona Luisa was aware of the advantages that
a marriage of her daughter Catherine to the
then exiled heir to English throne, Charles
Stuart, would bring to the fragile, newly-
restored  Portuguese monarchy,  which was
beleaguered by the constant threat of Spanish
invasion.  In 1660, Charles Stuart was restored
to the English throne and soon thereafter
began an earnest search for a suitable spouse
among the Royal Houses of Europe.
The Cromwellian Commonwealth
and Protectorate had depleted the cof-
fers of the State, and the country faced
financial ruin. Therefore, it was in
Charles II’s interest to find a wife that
would not only provide Britain with a
strategic political alliance, but also
replenish his fast-dwindling Treasury.
Aware that Portugal would not be able
to buffer the Spanish threat on its own,
Dona Luisa sought to strengthen
Portugal’s military and political posi-
tion by seeking out an alliance with
another of Spain’s foes, England, by
offering her daughter’s hand in mar-
riage to the newly crowned English
monarch. To this end, she offered the
largest dowry known in European his-
tory to date, namely £500,000 Sterling
and the Portuguese territories of
Tangier in North Africa and the Island
of Bombay in India. Despite his com-
mitment to reign as a Protestant
monarch, Charles II agreed to espouse

the Catholic Infanta of Portugal, and the cou-
ple were married in Portsmouth on 21st May
1662 (although the Marriage Certificate, held
at St. Thomas, Portsmouth, inaccurately states
the date as being the 22nd May).

The territories brought under British sover-

eignty by Catherine’s marriage to Charles II
provided strongholds for the British in North
Africa and the Indian subcontinent. These
strategic outposts were to prove very valuable
and crucial to British political and economic
expansionism, laying out the foundations for

the Raj in India and the projection of British
influence in the Arab world. Also, it favoured
British trade, with the establishment of British
wine and sugar merchants in Madeira, an
archipelago situated off the North-Western
coast of Africa, the rights and levies of which
Catherine had inherited upon her father’s
demise.

Furthermore, the special trade privileges the
Marriage Treaty granted to the British in Brazil
were the foundation for British military and
economic enterprise in South America in the
centuries that followed. Catherine of Braganza
introduced new and lasting culinary habits to
the English Court over which she presided as
Queen-consort: afternoon tea, marmalade, tan-
gerines from Tangier, porcelain, the use of
spices and the fork. A great lover of music - a
passion she had shared with her father –
Catherine of Braganza was patron to many
British composers of the day, her personal
Chapel at St. James Palace and Somerset
House being synonymous with musical excel-
lence and the arts. Her patronage ensured the
introduction of Italian and Portuguese musi-
cianship in Britain during the Baroque Period.
In her day, Catherine also left her imprint on
English fashion by donning men’s garb when
out exercising or riding, and by wearing short-
er skirts that revealed her shapely ankles. She
developed a love for archery and was
patroness of “The Archers’ Company of the
honourable Artillery Company”, to whom she
presented a large silver shield, now in the pos-
session of the Royal Toxophilite Society.

Based upon the rather unflattering and
oftentimes demeaning comments about her
physical and intellectual attributes found in
Pepys’ Diary and the Earl of Clarendon’s
correspondence, Catherine has been all too
often and erroneously portrayed as an
insipid, insignificant Queen, even by some
renowned contemporary authors. The
King’s own personal correspondence and
comments upon his deathbed paint a very
different picture of Catherine of Braganza:
that of a sagacious, virtuous, loyal and lov-
ing spouse, counsellor and confidante,
whose unwavering support was a source of
great comfort and solace to a king all too
frequently embattled with Court intrigue
and the Parliamentary demands of a newly-
fledged constitutional monarchy. The King
was ever steadfast in his support of his cho-
sen Queen until his dying day, in spite of the
pressures at Court and Parliament to
renounce and divorce her due to Catherine’s
inability to provide him with an heir, and the
false and unfounded allegations, propagated

by Titus Oates and his cronies, impli-
cating her in a treasonous “Popish”
plot to establish Catholicism as the
dominant religion in England. 

In order to further the healthy
integra t ion of   the  Por tuguese
Communities in English-speaking
host countries and multicultural
societies, every effort should be
made to raise awareness of the long-
standing relationship between
Britain and Portugal over the cen-
turies, by underscoring their com-
monalities and instilling a sense of
pride in our common heritage. This,
in short, is centred round three piv-
otal moments in history: the Treaty
of Windsor, an alliance established
between England and Portugal in
1386 and which stills stands today;
the marriage of Phillipa of Lancaster
to King John I of Portugal the fol-
lowing year, and that of Catherine of
Braganza, Infanta of Portugal, to
King Charles II of England in 1662!

The 21st May 2018 marks the 356th Anniversary of the marriage of the Portuguese
Infanta, Catherine of Braganza, to King Charles II of England. The ceremony took
place in the presence chamber at King’s House in Portsmouth before members of
the English court and the large retinue of Portuguese grandees and noblewoman,

who had accompanied the bride to her new home in England. 
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A QUEEN TO REMEMBER!

Catherine of Braganza, 
Queen of England, 
Scotland and Ireland 
(By Sir Peter Lely)

Portrait of the young 
Catherine of Braganza 
shortly after her arrival 
in England (By Dirk Stoop)

Charles II, spouse to 
Catherine of Braganza 

and King of England, Scotland 
and Ireland (By Sir Peter Lely)

BY ADELINA PEREIRA
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Portugal, one of the world’s
most ancient nations, is expe-
riencing extensive and dynam-
ic changes. From the fifteenth to the seventeenth century, Portuguese discove-
ries were responsible for important advances in technology, nautical sciences,
cartography, astronomy and ship building. Five centuries later, Portugal is wri-
ting new pages to its history.

Today, Portugal is a base for some of the most advanced technological com-
panies in the world.

Did you know that behind the technology that allows the owners of electric cars
to be informed, by text message, of the need to recharge their cars is
Portuguese? Or that solar roof tiles that absorb the sun’s rays and heat your
water at home were created in Portugal? The production of the world’s most effi-
cient clean energy wind tower and software that allows you to purchase a ticket,
by mobile phone, at the cinema of your choice is also Portuguese?

Portugal’s profile also goes beyond innovation. Today some of the best tradi-
tional products come from Portugal. Portuguese wine brands and olive
oil brands are among the best in the world.

It is also a country that defines itself by the talent of its people. Vasco da
Gama, and Álvares Cabral shaped our history with their bravery in the discove-
ries age giving “new worlds to the world”. Today, and on a different
level, Cristiano Ronaldo, one of world’s top football players, José Mourinho, one
of world’s best coaches, José Neves, founded Farfetch, an online fashion retail
platform with its head office in London, top neuroscientist António Damásio,
actress Daniela Ruah, famous Fado singer Mariza, Pop singer Nelly Furtado or
plastic artist Joana Vasconcelos are shaping our history with their talent.

Portugal is also a safe country with great logistic infrastructures,
advanced communication systems, and a friendly economic environment.
These are some of the reasons why many world leading companies are
choosing Portugal to invest. Vodafone, one of the world´s leading telecom-
munications companies, opened its TV Hub, a Competence Centre for Next
Generation Television, in Lisbon. Euronext, an European stock exchange
seated in Amsterdam, Brussels, London, Lisbon, Dublin and Paris, opened
an IT hub in Porto to support its activities.

Furthermore, Portugal is not only a good country to invest in but also a most
desirable place to live. A place to visit and enjoy. You can find here a safe, envi-
ronmentally responsible, with privileged nature, rich leisure and culture and with
high quality healthcare facilities. Portugal is blessed by abundant sunlight and
warm temperatures that, certainly, makes you feel motivated and productive.

(With AICEP – Portugal Global)
THE FASCINATING CENTRE OF PORTUGAL

Algarve

Azores

Golf in Algarve

Cinfães/Porto

Lisboa

T
he centre of Portugal is an amazing region, a place
where you can discover villages of rare beauty
frozen in time, breathtaking landscape, cities well
known for preserving their history, and providing a
vivid embrace with modern times. To visit this

region is an experience you should not miss!
Come and discover the “heart of Portugal” - following

routes that envisage for you. Over the centuries, this
zone - the cradle of Portuguese identity – has served as
a vital cultural crossroads and the setting for key histo-
rical facts.
We propose four itineraries, that include three of

Portugal’s most important monuments classified as world
Heritage sites by UNESCO – the Monastery of Alcobaça,
The Convent of Christ and the Monastery of Batalha.
Linked to key episodes in Portuguese history, these exqui-
site monuments combine various architectural styles. The
oldest, the Monastery of Alcobaça was founded by
Portugal’s first king, and pertained to the Order of
Cistercians, which played an essential role in Portugal’s
agricultural and cultural development. The Convent of
Christ - where one still senses the mystique of the Knights
Templar - is located next to the castle built in 1160 by the
Military Order, that chose Tomar as the bastion for defense
and expansion of the territory conquered from the Moors.
The Monastery of Batalha - a masterpiece of late Gothic
architecture - pays testimony to affirmation of Portuguese
independence against the powerful Kingdom of Castile.
But there’s far more to discover in this region. The

“Treasure of the Templars” route is the ideal itinerary for
those who enjoy chivalric romances. Starting in Tomar, a
sacred geographical center for the Knights Templar, this
itinerary will introduce you to their symbols– in the Church
of Santa Maria do Olival, where initiation ceremonies were
held, or the Round Church of the Convent of Christ where
the knights used to hear mass. Travel through the region
and visit the Castle of Almourol, perched on a rocky island
in the middle of the River Tagus, or the Tower of Dornes,

that once served as a watchtower over the spectacular
local landscape.
Surrender to the power of local legends, myths and mys-

teries in the “Paths of the Faith” that will take you to Fatima
- one of the world’s most important sanctuaries dedicated to
the Virgin Mary, built next to the site where three child she-
pherds saw Our Lady. There are also records of other
apparitions of the Virgin – in Nazaré, Póvoa de Cós or
Ortiga. You’ll find a genuine medieval setting in the town of
Óbidos, and in Ourém learn about the legend of the
Moorish princess who fell in love with a Christian knight and
changed her name from Fátima to Oureana.
Between the sea and the Serras de Aire e Candeeiros

Natural Park sense the power of the “4 Elements”, the name
of the third itinerary. The elements of Water, Air, Fire and
Earth have engendered fascinating landscapes that include
footprints of the planet’s oldest inhabitants – the dinosaurs.
“The Grail Quest” will fire your imagination, inspired by

the search for the sacred chalice by the Knights of the
Round Table. We suggest this epic quest be projected into
the heart of Portugal, transforming Tomar into the meeting
point of these intrepid heroes, their castle into the New
Jerusalem and the “Charola” (Round church) into
Solomon’s Temple. Follow our suggestions at your own
pace - but surrender to the thrill of discovery. 
Discovering the Centre of Portugal means to visit three

cities: Aveiro, Coimbra and Nazare. 
Aveiro is known by the “Portuguese Venice” because of

its canals and the ‘moliceiro’ boat, a sort of gondola you can
travel through the canals. Coimbra is one of the most
ancient towns in Europe, known by its University, an
Une\sco World Heritage site, and its sumptuous Joanina
Library, considered one of the most beautiful in the World.
Nazare is well known for its massive waves, a great attrac-
tion for brave surfers worldwide and thousand of people
hoping to take same pictures and watch the fantastic
scenery. But be surprised by many other attractions these
cities may offer…                            (With Visit Portugal)

Batalha

Cascais

Berlengas

Óbidos
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I
t is a great honor to propose Diogo
Rodr igues  as   the  new Mayor  of
Bridgwater,” said Lerry, as “since his
election, he has contributed to the Towns
recent focus in youth and youth funding.”

In the region he helped to support youth
clubs, including one for disabled children,
parents and siblings and another for ethnic
minority groups.

As Noticias talked to Diogo Rodrigues
and realized his family moved to the UK
from Madeira when he was just a 1 year old.
He lived ever since in the UK (for 27 years)
and kept his Portuguese nationality.

Asked about his political options and
activities, he explained that he “became an
elected Labour councillor at the 2015 local
elections, the youngest at the time, aged 25.
Since my election I have been heavily
focused on youth matters”, he said.

“Unfortunately, youth services have been
cut down and almost abolished entirely
because of government cuts since 2010. This
has led to a decline in support for young peo-
ple and a decline in youth activities to keep
them entertained and engaged. In my role I
fought for better funding to our youth services,
which resulted in achieving a £10,000 youth
grant budget to support their services in our
town, which has been very successful”.

“Now the next step is to create a youth
council with delegates from each secondary
school. This is vitally important so that the
young people, who are the future of this
town, have a say in the developments and
decisions that will affect them today and in
the future. It is also a way of introducing
young people into public and community
life, something which is almost non-existent
in young people today”.

“In May of 2017 I was elected by my
council colleagues as Deputy Mayor and on
the 11th May 2018, I became the Mayor of
Bridgwater, the first Portuguese national
Mayor in the UK. This is an extraordinary
achievement and one which I am very proud
of. I have two themes for my year in office,
Youth and Cultural Diversity. I would like to
continue supporting youth projects in town,
but also would like to celebrate the cultural
diversity in our town, something which we
do not do enough of, especially in the cur-
rent Brexit climate”.

“After this I do not know what I will do
next. We will have local elections again in
Somerset in May 2019, but I have not decid-
ed if I will run again, one reason due to the
status of EU nationals after Brexit. I am
unsure if EU citizens will be able to contin-
ue standing for office as we have done
before Brexit”.

In Between Diogo runs a typical
Portuguese restaurant, ‘Casa de Espetadas’,

in neighbouring Taunton. Something he has
got from his mother. She ran a similar
restaurant for around 15 years in Essex
before he moved to Somerset.

But what is the Portuguese community
importance in Somerset?

“The Portuguese community here in
Bridgwater is much smaller than those you
find in London or other large cities. We are
the third largest community, of around 500
people. We have one lovely Portuguese cafe
which is the hub of most of the Portuguese
activity. We also get together, thanks to
‘Tuga Productions’, promoting events
throughout the year, such as Liberation Day
or Day of Portugal”.

According to Mayor Diogo, there are two
key  issues   for  Por tuguese  people   in
Bridgwater. One about Brexit: “We need some
clear explanations to put our minds at ease and
allow us to stop worrying about things such as
our status in the UK. We would strongly wel-
come an official from the Portuguese Consular
service or Embassy to speak to the Portuguese

community about their concerns”.
“Secondly It is very important for

Portuguese people to vote at local elections.
When I ran for the County Council elections
last year, I printed a special leaflet for EU
nationals, translated into several different
languages. Most of the time EU nationals
are unaware that they can vote”, explains
Diogo Rodrigues.”

Representing the Portuguese ambassador,
Joao Paulo Britos, welcome the new
Bridgwater Mayor and said it was a wonder-
ful occasion. “It is particularly important at
this juncture when there are forces trying to
drive Europeans apart. It is genuinely histo-
ry in the making,” Mr Britos said.

“Often when Portuguese people move to a
new country, they tend to keep to them-
selves, but it is fantastic to see someone get-
ting involved in politics and the local com-
munity”, he added.

Later the Portuguese prime-minister,
António Costa, said “Portugal is proud of
our Portuguese community in UK”.

BRIDGWATER
WELCOMES UK’S FIRST 

EVER PORTUGUESE MAYOR
Diogo Rodrigues, of Bridgwater, 28
years old, was the first Portuguese

national to become Mayor in the United
Kingdom. He was nominated for the
position by Councillor Mick Lerry, who

said to be impressed by the work of this
councillor in the region.

“

It is very important for
Portuguese people to vote

at local elections“
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T
enho que dar a mão à palmatória! Afinal o homem é mesmo hábil, a
nossa comunicação social é que tem razão! Só agora, depois destes
anos todos a ouvir elogios quanto às habilidades, à perspicácia e à
esperteza de António Costa, é que compreendi que o nosso primei-
ro-ministro é tudo isso... e muito mais. Mas cáp’ra mim, Costa não

passa de um vendedor. E disso já deu sobejas mostras, aos portugueses só
tem vendido gato por lebre, às vezes lá vem uma banha de cobra para untar
as mentes dos mais renitentes. Costa vende tudo – até se vende a ele próprio,
como aconteceu com a aliança que fez com Jerónimo e Catarina, negociata
que terminou com a venda do socialismo moderado do PS ao comunismo
radical do PCP e do BE! Agora, Costa acaba de vender a amizade que sempre
teve por Sócrates... e uma casa que comprou perto do Largo do Rato. Se da
primeira destas duas vendas a coisa tenha ficado ela por ela – a traição foi
paga com elogios posteriores – já da segunda o hábil socialista ganhou a

dobrar! É verdade, o primeiro-ministro de
Portugal comprou uma casa, perto do Largo
do Rato, por 55 mil euros... e vendeu-a, dez
meses depois, por 100 mil euros! Em menos
de um ano, o esperto Costa quase duplicou
o investimento – nem a Dona Branca ofere-
cia ganhos deste montante, depois da vaca
voadora será que António Costa descobriu
o segredo de Midas?

O que é que nós temos a ver com isto,
perguntarão os impolutos socialistas, sem-
pre prontos a defender os amigos, mesmo
em casos duvidosos. O homem cometeu
alguma ilegalidade? Não foi por intermé-
dio de uma agência imobiliária que o
negócio foi feito? Se é certo que António
Costa não matou nem roubou ninguém,

sabe-se agora que o casal de idosos que vendeu a casa
a uma agência imobiliária se queixa de terem sido enganados – Joaquim
Rosa e Maria Rosa, os ex-proprietários, terão ido na conversa da vendedora,
que lhes acenou com o estatuto do comprador para os convencer. Segundo
especialistas, a casa valia perto de 120 mil euros... e foi vendida à agência
por 55 mil! A mesma agência que, dez meses depois, a vendeu por 100 mil e
meteu no bolso do primeiro-ministro perto de 40 mil euros, descontando já a
habitual comissão que as imobiliárias cobram!

Segundo o jornal online Observador, o casal diz que fechou o negócio com
António Costa porque ficaram sensibilizados ao saberem que a casa era para
a filha do líder do governo “morar perto do café do irmão”. Maria Rosa diz-se
agora em “choque”, lamentando que tenha havido quem lucrasse “à custa”
do “trabalho de uma vida”. António Costa argumenta que o imóvel “foi adqui-
rido pelo preço solicitado pela agência que o comercializava, a mesma que no
ano seguinte intermediou a sua venda equipada e mobilada, após pequenas
obras de reparação.” Já a vendedora argumenta que nem Joaquim Rosa nem
Maria Rosa “discutiram o preço”. Sem comentários...

Com esta rocambolesca história ficámos a saber para que ramo de activi-
dade se virará António Costa depois de abandonar a política, o homem tem
mesmo olho e dedo para o imobiliário. Senão, vejamos: entre Abril de 2016 a
Abril de 2017, António Costa e a mulher fizeram quatro transacções imobiliá-
rias que envolveram três habitações. Ao Tribunal Constitucional, o casal
Costa declarou a 16 de Junho 2017 ainda mais dois movimentos imobiliários,
um realizado em Outubro de 2016 e outro a 26 de Abril de 2017. 

Não há que enganar – imcosta-te ao Costa... se queres ganhar a aposta! 

HABILIDADES
DO COSTA DO 
IMOBILIÁRIO

A dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos vai su-
bstituir o vice-presidente da bancada do PS, João Galamba, no
cargo de porta-voz, disse à agência Lusa fonte oficial do par-
tido. Maria Antónia Almeida Santos já fazia parte da Comissão
Permanente do PS, o chamado "núcleo operacional" deste
partido, que é liderado pela secretária-geral adjunta, Ana

Catarina Mendes e que foi constituído logo após a formação do
actual governo minoritário socialista. Na sequência do
Congresso da Batalha,  João Galamba abandona a Comissão
Permanente dos socialistas, onde era o porta-voz, fazendo ape-
nas parte do Secretariado Nacional do PS, o órgão de direcção
formal deste partido e que é liderado por António Costa.

JOÃO GALAMBA DEIXA DE SER O PORTA-VOZ DO PARTIDO SOCIALISTA

Além do ministro Adjunto Pedro Siza Vieira, também o secretário de
Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, acumulou funções.
Durante 22 meses, o secretário de Estado foi também gerente de uma
empresa pessoal de exploração de mirtilos, avança o Correio da Manhã.

A empresa com sede em Viseu foi criada no final de 2012. Quatro anos
depois, a 14 de abril de 2016, João Paulo Rebelo tomou posse como
secretário de Estado da Juventude e Desporto. Só a 31 de Janeiro de 2018
é que renunciou ao cargo de gerente da João Paulo Rebelo, Unipessoal,
Lda, segundo o mesmo jornal.

O secretário de Estado esclareceu ao CM que “recebeu a 31 de Janeiro
de 2018 a informação da AR de ser incompatível o exercício simultâneo
de gerente da referida sociedade e o exercício do cargo de secretário de
Estado, ao contrário do que acontecia enquanto deputado”. Por isso,
nesse dia, tomou “a decisão de renunciar ao exercício do cargo de gerente
da referida sociedade” – decisão que, segundo João Paulo Rebelo, for-
malizou “por carta, no dia 8 de Fevereiro de 2018.”

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO
TAMBÉM ACUMULOU FUNÇÕES DE SÓCIO-GERENTE!

PARA ALÉM DO MINISTRO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO...

João Paulo Rebelo acumulou a função de secretário de Estado da
Juventude e Desporto com a de sócio-gerente de empresa. Governante

diz que renunciou ao cargo após saber que era incompatível.

As autoridades instauraram, até à passada até segunda-feira, mais de
mil autos de contraordenação por falta de limpeza de terrenos e floresta,
disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

"Ainda esta semana foi divulgado um número que, entretanto, já está
actualizado, ou seja, este ano já se ultrapassaram mais de mil contraorde-
nações, que se comparam com cerca de 300 do ano passado. E até ontem
[segunda-feira] tinham sido feitas 74 detenções, comparadas com 12 do
período homólogo", afirmou.

Eduardo Cabrita falava, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde
participou na conferência "CM não Esquece. Juntos contra os
Incêndios", promovida pelo jornal "Correio da Manhã" e que decorreu
na Universidade da Beira Interior. Ao longo da sessão, o governante
destacou que o reforço da fiscalização da lei da limpeza das florestas não
tem como objetivo cobrar multas ou aumentar receitas, mas sim con-
tribuir para a maior sensibilização relativamente à necessidade de se pro-
ceder à limpeza como medida preventiva. Nesse ponto, considerou que
"nunca se fez tanto" e que efectivamente esta questão passou a ser "uma
prioridade da sociedade portuguesa".

"Mudou-se radicalmente esta perceção e só aí já ganhámos", apontou.
Em relação aos autos de contraordenação levantados pela GNR, estes

podem ficar sem efeito se os proprietários assegurarem a limpeza dos ter-
renos até 31 de Maio, já que o Governo aprovou um decreto-lei para que
não sejam aplicadas coimas até essa data.

Em caso de incumprimento, os proprietários ficam sujeitos a coimas,
que podem variar entre 280 euros e 10.000 euros, no caso de pessoa sin-
gular, e de 3.000 euros a 120.000 euros, no caso de pessoas colectivas.

De acordo com a GNR, as acções de fiscalização, patrulhamento e vig-
ilância da floresta contam com 1.010 elementos do Serviço de Protecção
da Natureza e do Ambiente (SEPNA), com 708 militares e 302 guardas
florestais, e 1.064 militares do Grupo de Intervenção, Protecção e
Socorro (GIPS), destacando-se que "o GIPS será ainda empenhado no
combate a incêndios em ataque inicial e ataque ampliado".

O ex-presidente da Gaianima, empresa
municipal de Vila Nova de Gaia,
Ricardo Almeida, foi condenado no
Tribunal de Gaia por ilícitos que terão
sido cometidos em 2011, 2012 e 2013
até à dissolução/liquidação daquela
empresa. Angelino Ferreira e João
Vieira Pinto, ex-administradores 
daquela empresa municipal, também
estavam acusados de crimes de abuso
de poder, infidelidade e peculato de
uso, mas acabaram integralmente
absolvidos. Os juízes deram como
assente que Ricardo Almeida 
beneficiou intencionalmente várias
empresas, enquanto administrador 
da empresa municipal.
A pena de três anos e seis meses de
prisão fica suspensa durante seis
meses mediante a condição de, em
seis meses, serem pagos 12 mil euros
que serão atribuídos a instituições de
crianças desfavorecidas.
O também ex-deputado do PSD, 
ex-presidente da concelhia do PSD 
do Porto e ex-vereador da Câmara 
do Porto também foi condenado 
a pagar à Câmara de Gaia uma 
indemnização no valor de €59996, 25. 
Os factos estão relacionados com 
contratos de empreitada, a contratação
de empresas de comunicação, de um
cartaz publicitário e de uma empresa
de consultadoria aquando da 
dissolução da Gaianima e de uma
parceria com um ginásio para 
a exploração das piscinas municipais,
tendo alegadamente estas 
contratações ocorrido em ajuste 
directo, sem a auscultação do 
mercado. A Gaianima, que geria 
eventos ligados à animação 
e equipamentos desportivos, foi extinta
em 2015, depois de uma auditoria 
revelar um passivo de 14 milhões.

EX-PRESIDENTE DA GAIANIMA 
CONDENADO A PENA DE PRISÃO

No PS, cada
cavadela... 
cada minhoca!

MAIS DE MIL AUTOS DE CONTRAORDENAÇÃO
POR FALTA DE LIMPEZA DA FLORESTA
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Uma girafa do Jardim Zoológico de Lisboa morreu no passa-
do sábado, depois de um visitante tentar dar-lhe de comer.
Caiu no fosso que separa os animais das pessoas e não resis-
tiu à queda, avança o jornal Público. Um visitante infringiu as
regras de segurança ao chamar a girafa-de-angola, de 11
anos, para a tentar alimentar. O animal aproximou-se demasi-

ado do fosso, caiu e não resistiu aos ferimentos. Além do visi-
tante que tentou dar de comer à girafa, a polícia identificou
duas testemunhas. A zona onde ocorreu o acidente foi vedada
e, na altura, o teleférico foi encerrado.  A administração do
Jardim Zoológico vai emitir um comunicado, no qual vão ser
revelados os resultados da necropsia feita ao animal.

GIRAFA DO ZOO MORRE APÓS VISITANTE TENTAR DAR-LHE DE COMER

EUTANÁSIA

PARLAMENTO “MATA” A LEI

O
diploma do PS foi o que esteve mais próxi-
mo de ser aprovado, ao receber 110 votos a
favor. Foi reprovado com 115 votos contra e
quatro abstenções. O projecto do PAN teve
107 votos a favor, 116 contra e 11

abstenções. O projecto do BE recebeu 117 votos con-
tra, 104 a favor e oito abstenções, os mesmos números
obtidos pelo diploma do PEV. 

Seis deputados do PSD votaram a favor da despenal-
ização da eutanásia, mas apenas duas parlamentares -
Teresa Leal Coelho e Paula Teixeira da Cruz - o fizeram
em relação aos quatro projectos em discussão.

Dos restantes, dois deputados sociais-democratas
votaram apenas a favor do projecto do PS (Adão Silva e
Margarida Balseiro Lopes) um outro votou favoravel-
mente apenas o diploma do PAN, Cristóvão Norte, e
outro ainda os projectos de BE e Verdes, Duarte
Marques. Pedro Pinto e Berta Cabral abstiveram-se em
todos os projectos e Bruno Vitorino absteve-se no do
PAN, votando contra os restantes.

Entre os deputados do PS, somente os deputados
Ascenso Simões e Miranda Calha votaram contra todos

os projectos. O deputado Fernando Jesus absteve-se no
projecto do PAN, João Paulo Correia absteve-se nos pro-
jectos do PAN e do PEV, Joaquim Barreto votou favo-
ravelmente a iniciativa do PS e absteve-se nas restantes,
tal como a deputada Lara Martinho e o deputado Pedro
Carmo.

Miguel Coelho votou favoravelmente o projecto de lei
do PS e votou contra os restantes, enquanto o deputado
Renato Sampaio votou a favor do projecto do PS e do
PEV e absteve-se nos restantes.

Mal o presidente da Assembleia da República, Ferro
Rodrigues, anunciou a votação, os deputados do CDS e
grande parte da bancada do PSD aplaudiram o resultado.

Dos 230 deputados, 229 estiveram presentes na
Assembleia da República. Faltou o parlamentar Rui
Silva, que tinha solicitado escusa à direcção da banca-
da por se encontrar ausente numa deslocação par-
tidária à China.

A votação foi precedida de um longo debate de três
horas, que segundo o presidente da Assembleia da
República, o socialista Ferro Rodrigues, decorreu de
"forma elevada".

O Parlamento chumbou, na terça-feira, todos os quatro projectos-lei de despenalização
da eutanásia. PS e Bloco de Esquerda são os grandes derrotados desta votação...

Paula Teixeira da Cruz votou 
a favor da despenalização
da eutanásia. Mas perdeu...

Catarina Martins aplaude
mas o Bloco de Esquerda
foi o grande derrotado

Depois de terem ouvido os representantes dos sindicatos envolvidos no
conflito laboral e as empresas, os três árbitros do CES reafirmaram decisões
anteriores relativas a este sector por considerarem que os serviços mínimos
não eram essenciais porque a greve, tendo em conta a sua duração, não põe
em causa o direito de deslocação da população.

No acórdão emitido, os árbitros do CES lembram que no dia da greve dos
ferroviários as pessoas têm acesso a outros meios de transporte, públicos ou
privados, e não correm o risco de ficar isoladas.

Os sindicatos que marcaram as greves consideram que "a circulação de
comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária - trabal-
hadores, utentes e mercadorias" e defendem, por isso, que "é preciso que não
subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)".

Os ferroviários contestam que sejam feitas alterações ao RGS com o objec-
tivo de reduzir custos operacionais. O pré-aviso de greve foi emitido por
sindicatos da CGTP, UGT e independentes.

Em Novembro, os sindicatos dos ferroviários suspenderam uma greve
após terem acordado com o Governo que a redacção do regulamento de
segurança iria ser melhorada de forma a garantir que cada comboio circular-
ia sempre com um maquinista e um revisor ou operador de mercadorias.

As greves de 4, 12 e 13 de Junho vão abranger todos os trabalhadores fer-
roviários da CP, Medway e Takargo e todo o tipo de trabalho das 0:00 às
24:00 desses dias.

GREVE DOS FERROVIÁRIOS
SEM SERVIÇOS MÍNIMOS

DIAS 4, 12 E 13 DE JUNHO

O défice público deste ano “está ao alcance”, diz o Fundo Monetário Internacional
(FMI) no resumo da sua avaliação anual ao país, divulgado esta terça-feira. A meta orça-
mental mantém-se assim nos 0,7% do produto interno bruto (PIB), como avançou a
instituição em Abril. No entanto, o credor pressente uma série de riscos negativos a
emergir e recomenda ao governo que use as boas condições económicas que ainda
prevalecem e faça um “frontloading” do ajustamento orçamental previsto no Programa
de Estabilidade. Isto é, recomenda ao Executivo que vá mais rápido da redução do défice
e da dívida de modo a resistir a eventuais “surpresas adversas mais adiante”, lê nas
primeiras conclusões do novo Artigo IV. 
A missão também adverte para retrocessos. Teme que as reformas laborais feitas no

passado sejam revertidas e que o mercado laboral volte a ficar mais “rígido” com
adopção de novas medidas. Este recado aparece na véspera de nova reunião de concer-
tação social (quarta-feira) entre governo, sindicatos e patrões para chegar a um acordo
que limite o uso dos contratos a prazo, temporários e outras formas ainda mais precárias.
O novo estudo da missão chefiada pelo economista Alfredo Cuevas, que esteve em
Portugal quase duas semanas (terminou a visita na terça-feira), defende que a econo-
mia precisa é de mais investimento produtivo e mais flexibilidade nos seus vários mer-

cados e instituições. Já no mercado de trabalho, a visão da equipa do FMI é mais céptica
e deixa recados. “As reformas laborais levadas a cabo nos últimos anos facilitaram o per-
fil da actual retoma rica em emprego. Mas se introduzirem novas rigidezes ou se reintro-
duzirem rigidezes antigas, isso prejudica a competitividade e a produtividade, dificul-
tando mais a gestão das flutuações da procura por parte das empresas”, alerta a missão.
O FMI diz ainda que, apesar da melhoria nos níveis de desemprego (7,3% da população
activa prevê a missão este ano, inalterado face a Abril), começam a surgir problemas
como a falta de mão-de-obra. “Em alguns setores da economia, as empresas começam
a sentir dificuldades em preencher vagas de emprego, especialmente nos postos mais
qualificados.” 

O FMI reviu ligeiramente em baixa o crescimento real previsto para 2018. Em Abril,
dizia 2,4%, agora baixou uma décima para 2,3%. Isto acontece porque “nos últimos
meses houve um aumento da incerteza no Mundo”. Na Europa também, o que para uma
economia pequena, exportadora e endividada como Portugal, é um risco e caso se
materialize “afectará significativamente” o país. Mesmo assim, mantém a sua previsão
de défice de 0,7% do PIB (como em Abril), valor que é igual à meta do governo de
António Costa e Mário Centeno.

GOVERNO PORTUGUÊS DEVE ANDAR MAIS RÁPIDO NO DÉFICE E COM MAIS CALMA NAS LEIS LABORAIS
FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL AVISA

O primeiro-ministro afirmou que haverá estabilidade
no quadro fiscal nos próximos anos, defendendo que
"o essencial da redução" já foi "consolidado" pelo
Governo e que o principal desafio do país é a redução
da dívida.

"Não antevejo grandes mudanças no quadro fiscal
do país nos próximos anos", respondeu o líder do exec-
utivo, considerando que já se encontra "consolidado o
essencial da redução da carga fiscal" com que o seu
Governo estava comprometido nesta legislatura.

A prioridade fundamental do país, justificou o
primeiro-ministro, é reduzir a sua dívida, "o que implica
a necessidade de se manter níveis de saldos primários
relativamente elevados".

CARGA FISCAL NÃO MUDA
NOS PRÓXIMOS ANOS

ANTÓNIO COSTA GARANTE
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OPINIÃO

CRÓNICA

V
ivemos num país de consciências tranquilas. Lá
fora devem invejar-nos, os estrangeiros interrogar-
se-ão como conseguem os portugueses viver sem
pesos na consciência, sem remorsos, sem culpas no
cartório, sem esqueletos no armário. Portugal deve

ser um paraíso, o país ideal para se viver, pensarão os indí-
genas de outras paragens. Bom clima, boas estradas, boni-
tas cidades, vilas e aldeias rústicas, monumentos históricos,
gastronomia apetitosa, povo simpático e acolhedor, vida
mais ou menos barata... e tudo gente impecável, tudo gente
de consciência tranquila. Portugal é, garantidamente, um
dos melhores países do mundo. Senão o melhor...

Haverá um ou outro bife que desconfie, talvez um camó-
ne que não acredite, se calhar um francês que duvide, quem
sabe se um italiano que questione, até um sueco que se
interrogue. Certamente não vêem a nossa televisão nem
lêem os nossos jornais, todos os dias a comunicação social
faz eco das declarações de políticos, empresários, dirigen-
tes desportivos, atletas, médicos, engenheiros – e toda a
sorte de profissões e cargos – que, pelos
mais diversos motivos, afiançam nada
ter a temer e garantem estar de cons-
ciência tranquila, tão tranquila, tão tran-
quila, que até se chega a duvidar que
realmente a tenham!

Vejamos os políticos: um primeiro-
ministro andou mais de seis anos con-
luiado com a banca e o mundo empresa-
rial, mais de um lustro a levar uma vida
incompatível com os seus rendimentos,
sai do governo e é apanhado numa teia
de corrupção – foi detido, preso, aguar-
da julgamento por várias mãos cheias de
crimes... mas diz-se de consciência tran-
quila; os que com ele trabalharam, man-
daram e governaram, de nada se aperce-
beram, estão outra vez no governo,
comem bem e dormem melhor, cabeça
levantada e consciência tranquila;
rouba-se material de guerra num paiol,
demitem-se militares, readmitem-se
militares, brilham galões nas televisões,
mantém-se um ministro cheio de contra-
dições – mas tudo bem, as armas não
foram usadas, até foram recuperadas,
militares e governantes estão de cons-
ciência tranquila. Uma catástrofe abate-
se sobre o país, morrem dezenas de pes-
soas, prova-se a incúria e a incompetên-
cia do governo, mas de imediato saltam
o chefe do executivo e os ministros responsáveis a sacudir
a água do capote, foi o tempo, a seca, o calor, o vento, o
raio... que os parta – estão todos de consciência tranquila,
na altura até o Presidente da República também estava
quando garantiu que o governo havia feito tudo o que era
possível fazer; rebentam casos de corrupção e de outras fal-
catruas em instituições tuteladas pelo Estado, e logo apare-
ce um ministro a dizer que não tem nada a ver com isso,
depois um secretário de Estado a jurar que não há falhas no
sistema – ambos estão de consciência tranquila quanto ao
que fizeram, ao que não fizeram, ao que sabem e ao que não
sabem; deputados roubam descaradamente ao receberem,
em duplicado, certo subsídio de deslocações, outros aldra-
bam as moradas para acumularem mais uns trocos – estão

todos de consciência tranquila, a lei permite-o, a ética fecha
os olhos; nomeados para cargos públicos, ou de governa-
ção, falsificam currículos e inventam doutoramentos, atin-
gem o topo da hierarquia com mentiras, enchem os bolsos
com desonestidades – mas estão de consciência tranquila,
afinal é isso que interessa!

Mas não é só na política que as consciências se dizem
tranquilas. Atente-se, por exemplo, no caso do presidente
do Sporting, um arruaceiro esquizofrénico que não admite
um erro, um pequeno tirano que teima em afirmar que todos
os seus actos tresloucados têm como único intuito a defesa
do clube – certamente que Bruno de Carvalho, mesmo com
a nação sportinguista tão agitada, estará de consciência
tranquila; do outro lado da estrada, no Benfica, e-mails
comprometedores e outras práticas criminosas levam à
detenção do braço direito do presidente do clube e levantam
óbvias suspeições sobre toda a instituição – mas isso nada
significa, Luís Filipe Vieira já garantiu estar de consciência
tranquila. Num hospital qualquer, um médico cirurgião

deixa, por distracção e negligência, o bisturi e duas tesou-
ras dentro do estômago do paciente – o sô doutor está de
consciência tranquila quanto ao seu trabalho, mas o opera-
do já nem consciência tem. Num jogo de futebol, o defesa
que cometeu um penálti desnecessário e que foi expulso por
agredir um adversário vem jurar que não foi comprado por
ninguém, que não recebeu, sequer, um porta-moedas ou
uma carteira, muito menos uma mala de dinheiro – e todos
nós acreditamos quando ele, choroso em frente às câmaras,
diz que nada fez, que não prejudicou a equipa e que está de
consciência tranquila. 

O País sabe, ouve, vê e lê tudo isto... mas depressa esque-
ce, perdoa e alheia-se – só a nossa falta de consciência per-
mite que toda esta gente viva de consciência tranquila!

Na morte de António Arnaut, considerado o “pai” do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), seria expectável que o
actual governo socialista fizesse jus ao legado que o insigne
político a todos deixou. Pelo contrário, no dia em que Arnaud
foi a enterrar, o Hospital Santa Maria acabava de encerrar
um serviço de cirurgia e o Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses (SEP) advertia que há vários hospitais que
poderão vir a encerrar serviços porque o governo não autori-
za a contratação de enfermeiros. Aqui mesmo ao lado, res-
ponsáveis dos diferentes serviços do Centro Hospitalar
Tondela-Viseu apresentaram “a suspensão imediata das
suas funções na direcção dos serviços”, em protesto contra
a “degradação progressiva de vários serviços” no estabeleci-
mento, “colocando em risco a assistência à população”. Há
menos de um mês (dias 8, 9 e 10 de Maio) os médicos esti-
veram greve, e a CGTP, braço armado de um dos amparos
deste governo – amigos, amigos, greves à parte – anunciava
uma greve dos trabalhadores da Saúde (exceptuando médi-
cos e enfermeiros) para o dia 25 de Maio. Diariamente são
noticiados casos de doentes acamados nos corredores dos
hospitais, de serviços que estão à beira da ruptura, de forne-
cedores que desesperam por receber o que contratualizaram
com os variados serviços hospitalares.

Será que a morte de António Arnaut arrastará consigo a
morte do SNS? Longe vá o agoiro – mas o presságio aí está,
à vista de todos...

A saga continua. Não há
semana em que o Partido
Socialista não registe um
“caso” qualquer que envolva
membros do governo, autar-
cas ou meros militantes.
Agora coube a vez a Pedro
Siza Vieira, que é sócio-
gerente de uma empresa imobiliária... e ministro adjunto do
primeiro-ministro. No Parlamento, António Costa defendeu o
indefensável – a incompatibilidade evidente foi menorizada,
e desculpada, pelo chefe do executivo, em mais uma prova
evidente do despotismo que reina ali para as bandas do
Rato. Para já, o Ministério Público solicitou ao Tribunal
Constitucional um pedido de análise à declaração de incom-
patibilidades do governante. Os socialistas, como se sabe,
não gostam da Procuradora-Geral da República, Maria
Joana Raposo Marques Vidal – a senhora é uma chata, sem-
pre a envolver socialistas nas suas investigações. Pudera, ela
e todos nós já percebemos que no PS... cada cavadela, cada
minhoca. Até quando?

CONSCIÊNCIAS TRANQUILAS

Políticos e presidentes 
de clubes têm todos as 
consciências tranquilas...

GOVERNO NÃO HONRA
O LEGADO DE ARNAUT

O que é que um lucro de 82% na venda de um apartamento que António
Costa comprara 10 meses antes e a aquisição, por 600 mil euros, de uma
casa em Madrid, pelo comunista espanhol Pablo Iglesias têm que ver entre
si? Tudo. Sendo que o que revelam é o pior da política; a moral fácil e falsa
que se aplica a pensar nos votos, mas que não se pratica e se desvaloriza em
causa própria, sem sentir sequer vergonha.
Quando quis sublinhar que "26 mil famílias vivem em condições precárias

sem ter acesso a uma habitação digna", o primeiro-ministro repetiu há sem-

anas o que já dissera noutras ocasiões: acabaremos "com um dos maiores
dramas sociais que o Governo PSD/ CDS legaram, que foi uma lei das rendas
injusta e desumana, que nem os idosos poupa à especulação imobiliária".
Azar nítido, soube-se depois que o sensível e bondoso líder do PS vendera

por 100 mil euros o apartamento que há menos de um ano comprara por 55
mil euros a um casal de idosos que nele tinha aplicado as poupanças de uma
vida, sensibilizados por um argumento: o imóvel "era para a filha do
primeiro-ministro ficar a morar perto do café do irmão".

“
NUNO MELO - Jornal de Notícias



N
os últimos cinco anos, a Altice Portugal investiu na Madeira cerca de 25 milhões de euros,
numa lógica de “impulsionamento do desenvolvimento económico, social e tecnológico”
no país. Nesse investimento tem sido privilegiada a expansão da rede de fibra óptica, que

já abrange cerca de 90 mil casas na Região, que já chega a todo o concelho do Funchal e deve
cobrir 70 por cento de toda a Madeira no final deste ano. Na rede móvel a cobertura já abrange
98 por cento da população na rede 4G. Os dados foram avançados por João Sousa, da comissão
executiva do grupo tecnológico, que participou no ‘PT Empresas Day’, evento sobre digitalização
do tecido empresarial, além de ter assinado um protocolo com a Associação de Jovens
Empresários Madeirenses (AJEM).
A Altice á havia celebrado um acordo com o Governo Regional que vem permitir que o Serviço

Regional de Protecção Civil da Madeira passe a dispor de um centro de apoio alternativo fornecido por
aquele grupo tecnológico, para fazer face às necessidades de comunicação em caso de emergência. O
centro dispõe de equipamentos e condições tecnológicas para fazer face à necessidade de uma alter-
nativa à sede do próprio Serviço de Proteção Civil, em caso de emergência, e surge na sequência de
um acordo assinado entre o Governo Regional e empresa de telecomunicações.
“A Madeira coloca-se hoje novamente na linha da frente na protecção e na salvaguarda da

vida humana e dos seus bens”, afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que tutela
o Serviço de Proteção Civil, vincando que a parceria com a Altice “vai assegurar uma maior efi-
ciência nas comunicações em situação de emergência”. O representante da Altice Portugal, João
Sousa, sublinhou, por seu lado, que é um “privilégio” para a empresa ser uma vez mais consider-
ada o “parceiro tecnológico preferencial” da Protecção Civil para o desenvolvimento de soluções
de suporte às suas operações. Ao abrigo desta parceria, e também para uma situação limite de
quebra de comunicações, a Altice Portugal garante ainda a activação de uma rede de comuni-
cações que permitirá a continuidade dos serviços de comunicações na região autónoma e o nor-
mal contacto com as populações.
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Miguel Albuquerque esteve em Londres com uma agenda bastante apertada. Começou coma visita ao
Madeira Flower Show no Hotel Pestana a que se seguiu o jantar do Aniversário do Clube Santacruzence, com
uma passagem pela Câmara de Wandsworth e um almoço com empresários. No dia seguinte efectuou uma a
Crawley, ao início da tarde, que surpreendeu positivamente o presidente do Governo Regional da Madeira.

Miguel Albuquerque diz ter sido bem recebido por todos os emigrantes, um pouco por todo o lado onde este-
ve, mas destacou Crawley, cidade que visitou pela primeira vez.

“Fui muito bem recebido nos diversos centros e associações onde estivemos. No sábado, Club Santacruzense
de Londres recebeu-nos muito bem e no Scalabrini (domingo) também correu bem. Em Crawley, a receção está
a ser fantástica, devo dizer que é a primeira vez que visito esta cidade, mas já sabia que a comunidade é muito
prestigiada. Temos aqui sete mil madeirenses a trabalhar e beneficiam da vantagem de terem um Mayor portu-
guês”, por sinal Carlos Castro, natural de Lisboa.

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 
ESTEVE EM LONDRES E CRAWLEY

Miguel Albuquerque ladeado por 
Carlos Castro , Mayor de Crawley, 
e pelo Embaixador de Portugal 
em Londres, Manuel Lobo Antunes

ALTICE PROMETE ATÉ AO FINAL DO ANO

FIBRA ÓPTICA VAI COBRIR
70 POR CENTO DO TERRITÓRIO

Decorreu no passado domingo o Triatlo de Oeiras,
prova organizada pela Federação de Triatlo de
Portugal, que coroou os campeões Nacionais de Triatlo
Absolutos, Juniores e Grupos de Idade. Esta com-
petição que já vai na sua 31.ª edição contou com a pre-
sença de 1000 atletas divididos pelas diversas provas
do programa, sendo que entre os participantes estiver-
am 9 triatletas madeirenses.

Destaque para a prestação de Mariana Vargem
(Individual), que levou de vencida a prova de Cadetes
Femininas com um tempo de 1h05min13seg, sendo
inclusive 4.ª classificada na geral feminina, após um
extraordinário segmento de corrida final, o melhor de
entre todas as participantes.

Outro bom resultado nas Cadetes Fem. foi alcançado
por Beatriz Henriques (CF Andorinha/Aquimadeira
Solutions), 4.ª classificada com um tempo de
1h12min15seg, numa prova com24 atletas.

Joaquim Fernandes (GD Corticeiras), ele que este ano
tem competido bastante em termos nacionais e com boas
prestações, foi desta feita Vice-Campeão Nacional de
Grupo de Idade (55-59anos), com um tempo de
1h06min02seg.

Diogo Nóbrega (ACD Jardim da Serra), interna-
cional madeirense que compete no escalão de Elites
esteve também em bom plano entre a nata do triatlo
nacional, foi 14º entre os 34 participantes com um
tempo de 57min57seg.

ATLETAS MADEIRENSES BRILHAM NO TRIATLO DE OEIRAS

João Sousa, da Altice,
veio à Madeira
celebrar o contrato

Atletas madeirenses
tiveram bos prestação

A Câmara Municipal do Funchal divulgou uma publicação da página do ‘Facebook’ do departamento do ‘Ambiente’, que
tem criado indignação por parte dos populares, uma vez que a autarquia solicitava à população que não colocasse “abri-
gos para animais na via pública” e, em vez disso, optasse por adotá-los. O motivo é para ajudar a “manter a cidade limpa”,
refere a autarquia. A publicação foi alvo de diversas críticas, entre estas as de vozes de cibernautas que garantem que o
local contemplado pela publicação da autarquia, um abrigo colocado no cruzamento das Courelas, está sempre limpo e a
dos que defendem que a casota foi uma boa solução para o efeito.

ANIMAIS VADIOS NO FUNCHAL VOLTAM A GERAR POLÉMICA

O presidente do Governo Regional da Madeira disse na Assembleia
Legislativa, no debate temático mensal sobre "Assuntos pendentes com o
Governo da República", que a República prefere salvar a banca do que apoiar
os portugueses do arquipélago.

"Está bem claro que este Governo central não tem nenhum problema em
injectar mais 800 milhões de euros este ano de 2018 para continuar a salvar
bancos, mas para apoiar cidadãos que vivem numa Região Autónoma, como a
nossa, com vinte e cinco avos desse valor já é considerado um gasto incom-
portável para os contribuintes", disse Miguel Albuquerque.

Para Miguel Albuquerque, "é muito evidente para este Governo do PS que os
17 mil milhões de euros já gastos pelos contribuintes nos bancos são algo que
há que compreender e aceitar, mas o apoio à mobilidade dos portugueses da
Madeira e do Porto Santo é uma soma demasiado elevada para poder ser
suportada pela República".

"É esta solidariedade que nos querem impingir e ainda esperam que
agradeçamos por isso", declarou, acrescentando ser esta uma estratégia de
Lisboa com vista às eleições legislativas regionais de 2019 para colocar o PS
no poder na região.

Miguel Albuquerque referiu que, na recente visita à Madeira do primeiro-
ministro, António Costa, o Governo da República propôs que a redução da taxa
de juro do empréstimo que a Madeira contraiu em 2012, no valor de 1.500 mil-
hões de euros, para níveis iguais ao que a República paga pelo empréstimo de
78 mil milhões de euros contraído na Troika ficasse condicionada ao subsídio
social de mobilidade aérea entre a Madeira e o continente, o qual ficaria sujeito
a um tecto de 25 milhões de euros.

“REPÚBLICA PREFERE SALVAR A BANCA
DO QUE APOIAR OS PORTUGUESES DA REGIÃO”



A
geopolítica mundial neste ano de 2018 poderá ser muitas coisas, mas uma coisa
não é com certeza – clara. As lutas de interesses diferentes e por vezes mesmo
antagónicos decorre ininterruptamente num xadrez que vai mudando a cada dia,
com novos movimentos, ações e omissões com significados políticos, recuos e
avanços das diversas forças no terreno. 

Os americanos apesar de todos os seus esforços não se têm conseguido opor com êxito à estra-
tégia chinesa, que continua a marcar pontos enquanto assistimos à deslocação económica mun-
dial para a Ásia-Pacifico. O poderio económico chinês está hoje em condições de fazer abalar
toda a estrutura económica americana. Se até recentemente nada indicava que a China tivesse
algum interesse no descalabro económico americano, hoje essa certeza não é muito clara. A
China é atualmente o maior importador mundial de petróleo e derivados, necessitando de forne-
cedores confiáveis que não estejam em posição de vassalagem em relação aos americanos. A
recente criação do Petro-Yuan com cobertura em ouro deixa claro a necessidade do mundo se
libertar das correntes do Dólar e de se libertar ao mesmo tempo do colete de forças que a América
impõem as todos os países do mundo que não se submetam às ordens do império. Alguns dos
principais fornecedores da China já não transacionam em Dólares, como por exemplo a Rússia,
o Irão e a Venezuela e eventualmente um aliado tradicional da América como é a Arábia Saudita
parece estar também disponível para pelo menos começar a fazer algumas das suas transações
sem utilizar o Dólar. As consequências deste movimento poderão mostrar-se devastadoras num
certo prazo de tempo, principalmente se se levar em linha de conta o gigantesco endividamento
americano e da cada vez maior falta de credibilidade financeira da moeda americana. A velha
solução de imprimir mais moeda poderá mostrar-se insuficiente devido à sua inutilidade interna-
cional cada vez mais evidente.

Mas se em termos económicos o quadro não pode considerar-se risonho, creio que para quem
estiver atento, poderá dizer-se que em termos militares também não o é. No passado dia 1 de
Março o presidente russo Vladimir Putin, anunciou ao mundo novos dispositivos no arsenal béli-
co russo que de forma inequívoca mostraram que a tecnologia militar americana foi ultrapassa-
da e não tem respostas eficazes em termos tecnológicos. Segundo alguns especialistas as solu-
ções para os novos dispositivos poderão demorar décadas a serem criados. Apesar disso, no meu
humilde entendimento, em termos tecnológicos falar de décadas é sempre algo muito discutível.
Mas não deixa de ser um facto difícil de engolir pela habitual bazófia americana que o seu siste-
ma de defesas é completamente inoperacional para fazer frente a estes dispositivos anunciados
por Putin de alta eficiência no seu potencial destrutivo. Felizmente Putin tem se mostrado muito
mais moderado do que o lado americano e continua a apelar ao diálogo – no entanto também
alguns especialistas referem que os americanos só sabem dialogar numa posição de força o que
faria com que neste momento não estejam em condições de negociar, tudo indicando de que a
resposta passará por uma nova corrida às armas. De notar que as palavras de Putin apesar de tudo
não caíram totalmente em saco roto, tudo indica que foram ouvidas e anotadas. Se alguém tocar
no cabelo de um russo as forças russas destruirão inclusive os lugares donde partirem os ataques.
No meu entendimento o recente ataque à Síria pelos americanos e pelos seus vassalos europeus

foi já um atrevimento para além de um desrespeito ao direito internacional, mas segundo as infor-
mações os americanos tiveram o cuidado de avisar previamente os russos e de tomar as medidas
necessárias para garantir que nenhum russo fosse atingido. Existe quem lhe tivesse chamado um
“ataque palhaço” eu pessoalmente não o considero assim e apesar de entender que se caracteri-
zou pela ineficiência isso só por si não significa que não causou alguns níveis de destruição, ape-
sar de não aqueles a que se propunha e menos ainda nos alvos que desejava. A experiência Síria
tem corrido menos bem para os americanos apesar de sabermos que o objetivo principal sempre
foi o Irão. Trump jogou agora mais uma cartada irresponsável com a saída americana do tratado
multilateral com o Irão. Parece que afinal estamos a falar de mais um tiro no próprio pé. A credi-
bilidade americana está hoje nas ruas da amargura e nem os seus aliados de sempre se podem rever
neste aventureirismo desmedido e pouco inteligente. As divergências sobem de tom no eixo Euro-
Atlântico. A Europa começa a procurar caminhos alternativos, mas de que Europa estamos a falar… 
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O POSSÍVEL FIM DO 
EXCEPCIONALISMO AMERICANO

O poderio económico chinês está hoje em condições 
de fazer abalar toda a estrutura económica americana.
Se até recentemente nada indicava que a China tivesse
algum interesse no descalabro económico americano,

hoje essa certeza não é muito clara. 

PUBLICIDADE
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“Tudo farei para aumentar o poder 
e a glória da Rússia”

Putin | Presidente da Rússia
... E, já agora, a conta bancária do Vladimir

Vladimirovitch!

“Com a peneira, só fica quem tem 
realmente talento”

Catarina Furtado | Apresentadora de TV
E tirando as peneiras... quantos é que ficariam?

“ [Sócrates] Mentiu, mentiu 
e tornou a mentir”

Fernanda Câncio | Jornalista
“Gosto de Ti Quando Mentes”, assim cantava 

a fadista Maria Teresa de Noronha

“As coisas que se tiveram de dizer, 
disseram-se”

Marta Soares | Presidente da AG do Sporting
E as coisas que se disseram que se iam fazer... não 

se fizeram! E depois é o que se está a ver!!!

Fanny Rodrigues, a menina que virou famosa por ter participado na Casa dos
Segredos, quer regressar à TVI. Também eu quero muita coisa, mas este desejo
da retornada Fanny até tem a sua razão de ser: a pequena já está habituada às
câmaras, na SIC chegou a ter uma rubrica no programa “Juntos à Tarde”! Ora, se
assim foi, não será de estranhar que agora a moçoila de Oliveira de Azeméis
queira ser comentadora na TVI – que se acautele a Constança Cunha e Sá, a
Fanny já deu mostras de que é uma expert a dizer baboseiras... e como também
não percebe nada de política, bem pode fazer concorrência àquele palito falan-
te que debita gafanhotos na TVI.
A “belle portugaise”, como é tratada, amiúde, nas revistas que promovem

estas aberrações, não descansa! Depois de ter sido derrotada no reality showque
lhe abriu as portas da imortalidade, depois de ter tentado a música com o rap-
per Canuco Zumby, em que zumbava um tema intitulado “Vida Loca”, a Fanny
agora quer ser conhecida, e reconhecida, na sua qualidade de comentadora! Já

lá vão os tempos em que a rechonchuda menina cantava coisas como “hoje eu
só quero sol, hoje eu só quero praia/ hoje eu quero curtir, quero ir para a gandaia”
, a Fanny de agora, esposa apaixonada e mãe responsável, não quer ficar na his-
tória da nossa televisão apenas pelas tatuagens que ostenta, nem pela despro-
porcionada peitaça que nos enche os ecrãs, muito menos pela sua cabecinha
que as más línguas acham grande demais para corpo tão pequeno. Não, a Fanny
quer ganhar esta corrida cuja meta é a celebridade, a Fanny está disposta a sal-
tar, ou a derrubar todos os obstáculos que lhe apareçam pela frente – razão
tinha a mamã Conceição quando disse que o nome da filhota tinha sido inspira-
do num cavalo (ou seria égua) suíço que na altura era um campeão!!!
Preparem-se, pois, para ver e ouvir a Fanny comentadora. E nós, que também

estamos mortinhos para a ver na TV, até lhe sugerimos o título para este seu
novo espaço televisivo – que tal “It’s so Funny”? Só se mudava o ‘a’ pelo ‘u’, vinha
mesmo a matar porque o Inglês está na moda... e um programa com a Fanny só
pode resultar numa coisa mesmo funny! Não acham? 

IT’S SO FUNNY...

A GALINHA DOS
OVOS DE OURO

Domingo, 13 de Maio de 2018. Acordei estremunhado... e estava a
custar levantar-me. Passados uns minutos, durante os quais fitei o
tecto, cocei a cabeça e tentei descobrir o porquê de noite tão mal dor-

mida, cheguei à conclusão de que a culpa era todinha da Netta – não a filha
da minha filha, que ela só tem um filho, mas duma moça israelita que, horas
antes, tinha visto a cacarejar no Festival Eurovisão da Canção. Só vos digo
que foi uma noite horrível, um pesadelo atroz, a enorme moça avançava para
mim, eu fugia a sete pés... e lá conseguia pirar-me, a Netta não tem veloci-
dade de ponta... nem ponta por onde se lhe pegue!

Mas anda tudo doido, ou quê? Aquilo é uma canção que mereça ganhar um
festival? Da Europa? Nem em Freixo de Espada à Cinta ganhava um prémio,
por muito que agora digam que é uma canção que marca a diferença e a
diversidade porque fala das diferenças e de outras palermices que os “enten-
didos” invocam, num festival de musiquetas devíamos ouvir canções e não
cacarejos por entre outros sons que não consigo identificar ou qualificar.

Mas a Netta Barzilai, a rechonchuda israelita, ganhou aquilo. Só me cha-
teia que, dada a falta de qualidade da música vencedora, a nossa canção, que
também era péssima, tenha ficado em último lugar – se o festival estava nive-
lado por baixo, Portugal merecia estar lá bem em cima!

Cócócórócócó, cócórócó, assim cantava a menina no meu horrível pesa-
delo, assim cacarejava a galinha dos ovos de ouro de Israel. Até que veio
uma raposa e a comeu. Bendita. A raposa.                                    Má Língua

O QUE É ISTO?

Tony Carreira e José Cid, os dois capachinhos mais populares de Portugal, entra-
ram em guerra. E não se pense que foi uma guerra de perucas – trata-se apenas de
umas batalhas de egos, os dois cantantes ainda não chegaram ao confronto físico,
por enquanto não há capachinhos pelo ar nem carecas à mostra!
Aproveitando o lançamento da sua biografia, “O Homem Que Sou”, o Tony

quis mostrar que é mesmo muito homem e atirou-se ao José: “Até admiro o
músico que passa a vida a falar mal de mim”, disse o ídolo das balzaquianas e
das antigas sopeiras – hoje já não há disso, já ninguém faz sopa, vêm embru-
lhadinhas do supermercado – referindo-se a Cid, recentemente distinguido com
o Globo de Ouro por Mérito e Excelência. E já que estava com a mão na massa
e a língua no veneno, o Tony acrescentou: “É deselegante, fala mal de todos os
que têm mais sucesso do que ele”.
É claro que o Cid, que pelo Tony não nutre um grande, grande amor, ripostou:

“Sou invejoso da popularidade que ele tem sem ser nada [...] Nunca o ouvi a cantar
em directo, na televisão. Diz que não plagia, quando os plágios são mais do que
óbvios. Quer dizer... o rei vai nu.” Não contente com o ataque, Cid concluiu: “Ele nem
sequer é cantor, é um produto de marketing! Eu ficaria ofendido se fosse o Jorge
Palma, o Paulo de Carvalho, o Carlos do Carmo, o Represas, a falarem assim de
mim. Agora com o Tony não fico ofendido”.
A coisa promete, pois não é de crer que o Tony se fique. Será que ainda os

vamos ouvir numa desgarrada, daquelas bem portuguesas, com o vernáculo a
dominar as rimas?

A GUERRA DOS CAPUCHINHOS

Depois de ter assumido recentemente que é homossexual,
José Carlos Malato decidiu participar na primeira marcha de
orgulho gay organizada no distrito de Bragança. 
O apresentador esteve na companhia do namorado, o fadista

João Caçador, e, descontraído e bem-disposto, foi a presença
mais notada no evento, que decorreu ao longo da tarde de
ontem. Aqui vemos o casalinho, com o Malato a chupar
provavelmente... um chupa-chupa!

MALATO NÃO PERDE TEMPO

“A mãe de Cristiano Ronaldo causou surpresa ao revelar que mar-
cou presença no Festival de Cinema de Cannes”, escrevia, há dias, o
Correio da Manhã. Mas o que foi a senhora lá fazer? Já sabemos que
a matriarca (não confundir com matraca!) é escritora e cozinheira...
mas não sabíamos que era actriz, ou produtora cinematográfica, ou
realizadora, é essa gente ligada ao cinema que vai ao festival e por

isso são notícia – os outros e as outras, como a Rita Pereira e a
Cristina Ferreira, vão lá chupar uns gelados, mostrar as mamocas e
tirar umas fotos para português ver. Agora foi a ‘velhota’ Dolores que
lá esteve a convite de uma marca de joias... e logo Portugal inteiro
se pasmou com o feito da mamã do Ronaldo! Se tivesse ganho a
Palma de Ouro... mas não, ganhou apenas uns trocos. Que tristeza!

A MÃE DE RONALDO FOI A CANNES... MAS NÃO GANHOU A PALMA DE OURO!
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N
a sua tomada de posse, e perante o representan-
te da Embaixada Portuguesa, João Paulo Brito,
o novo Presidente da Câmara de Bridgwater
lançou um repto ao Consulado de Portugal em
Londres, explicando que “Bridgwater está a

cerca de 150 quilómetros de distância de Londres e, por
isso, é difícil e muito caro para nós chegarmos ao
Consulado, quando precisamos de tratar de documenta-
ção, como a renovação de passaportes, etc. Há um ser-
viço (permanência consular) em Plymouth, a cerca de
100 milhas de distância, duas vezes por ano. Mas ainda
assim, isso não é suficiente e ainda muito distante para
todos nós. Gostaríamos de ver surgir um serviço bem
mais próximo de nós e da zona sudoeste de Inglaterra,
para servir não só Bridgwater, mas também outras
comunidades portuguesas em áreas como Chard”.

Diogo Rodrigues, de Bridgwater, foi empossado
pelo anterior detentor do cargo, Mick Lerry, que se diz
impressionado pelo trabalho deste vereador português
na região.

Em Bridgwater ajudou a criar clubes de jovens,
incluindo um para crianças deficientes, pais e irmãos,
e outro para grupos de minorias étnicas.

Durante a suas funções como vereador e depois
como Presidente da Câmara adjunto, Diogo foi o res-
ponsável pelo incremento das actividades dos jovens
na área e o seu trabalho várias vezes destacado pelos
políticos e funcionários públicos da região.

Um jovem político que destacamos na nossa secção
em inglês, que comprova o excelente trabalho que
muitos portugueses vão assinalando um pouco por
toda a parte do Reino Unido e que vamos salientando
nas nossas edições.

Foi eleito o primeiro Presidente de Câmara português no Reino
Unido. Tem 28 anos, natural da Madeira, Diogo Rodrigues faz parte

de uma geração que veio muito jovem para a Grã-Bretanha 
e cresceu dentro do sistema britânico, tornando-se agora 
no português com o maior cargo político no Reino Unido.

PUBLICIDADE

PRIMEIRO PORTUGUÊS ELEITO COMO
PRESIDENTE DE CÂMARA NO REINO UNIDO

DE BRIGWATER FAZ-SE OUVIR UM APELO AO CONSULADO 

DIOGO
RODRIGUES

Sofia Taveira de Sousa e Élia de Carvalho são duas jovens portuguesas de grande valor, prontas em seguir o seu
’sonho’ político e manterem objectivos que anunciaram antes das eleições locais. A sua participação cívica e a cora-
gem em enfrentarem um eleitorado desconhecido, mesclado por diferentes culturas, foi um passo gigante para, bre-
vemente, encontrarem a porta do compromisso social e da recompensa eleitoral. Ambas, por agora, vão dando a
conhecer aos actuais governantes que os portugueses estão seriamente envolvidos e prontos a defenderem os inte-
resses do país que os acolheu. Um bom exemplo, para todos os nossos jovens, que com trabalho tudo é possível…

DUAS JOVENS PORTUGUESAS DÃO EXEMPLO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA
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N
atural de Lisboa, vivia nos arredores da cidade do
Porto,  de onde a mulher é oriunda, quando a crise
financeira mundial arrastou Portugal para uma recessão
económica devastadora. Uma crise a que o jovem por-
tuguês sabia não “poder escapar. Então tentei um futu-

ro mais próspero” e imigrou para o Reino Unido com a família.
Daí a entrar na política foi uma opção fácil, dado o sucesso

como se conseguiu adaptar e integrar em termos sociais e labo-
rais. Concorreu a um lugar de vereador, pelo partido trabalhista,
em Tilgate, no bairro onde morava e foi eleito.

“Logo após ter sido eleito comecei a trabalhar com o Council
(Câmara), com empresários e grupos comunitários e fiz laços de
amizade”, diz-nos Carlos Castro, com quem tem procurado
resolver “questões e dúvidas que poderiam existir, tanto no
mundo empresarial, como, também entre os residentes”. 

No primeiro ano abriu caminho na carreira política, conse-
guindo distribuir fundos (£60,000) para desenvolver o parque da
sua área, que precisava de ser renovado, mas que não tinha, até
então, despertado grande interesse. Para isso foi preciso “conse-
guir convencer que as famílias da zona poderiam gozar com esta
nova obra e não seria dinheiro mal gasto”, acrescentou.

Nesse ano deu as mãos a duas famílias em risco de saúde e

encontrou-lhes trabalho e habitação, gesto que o promoveu,
tanto localmente, como em termos de carreira política, dentro do
partido trabalhista. No segundo ano foi eleito Deputy Mayor,
vice-Presidente da Câmara, e desenvolve um projecto para a
colecta de lixo alimentar em Crawley.

“Algo que nesta área de West Sussex ainda não existe”, expli-
ca-nos o jovem político português, que continua dizendo que “é
um projeto muito complexo e tem a ver com a colaboração de
ambos os Councils; o meu, Crawley Borough Council e West
Sussex Council, que tem uma maioria conservadora”.

Para além disso desenvolve uma acção de “speed awerness”,
numa “das ruas mais movimentadas desta cidade, com duas
escolas distanciadas 500 metros uma da outra”. Neste projecto
segue de perto as queixas dos residentes ao excesso de veloci-
dade de algumas viaturas que por ali passam. Diz-nos que a
autoridade competente para a região “pouco tem feito” para ate-
nuar este problema que afecta centenas de crianças.

Estando Crawley perto do aeroporto de Gatwick, e sendo um
polo natural de emprego, Carlos Castro diz-nos que ali vivem
muitos portugueses “vindos de todo o lado de Portugal”. 

“Muitos fixam-se devido ao fácil acesso (ao aeroporto) e,
claro, porque o mesmo oferece muitas oportunidades para
arranjar trabalho”, diz-nos o Presidente da Câmara adjunto.
“Nesta área acredito que haja mais de 5000 residentes portugue-
ses e parte deles há muitos anos. Havia também uma Associação
Cultural da Madeira, mas depois de uns 5/6 anos acabou por
fechar”. Era esta associação portuguesa que dava apoio aos por-
tugueses e o seu fecho veio a empurrar os serviços directamen-
te para a Câmara e, deste modo, para Carlos Castro.  

O jovem político explica-nos também que “as áreas de
Broadfield e Bewbush têem mais concentração portuguesa.
Também é a aqui que o Labour arranja a maior parte dos votos
e mantém o poder. Portugueses que estejam no registo para
votar nas eleições locais dariam um grande contributo, votando
para manter o ‘Labour’ activo na zona. Pois é o partido que mais
faz pela comunidade portuguesa. Contudo, em conversa com os
nossos compatriotas, a motivação para votar quase não existe.
Muitas das vezes comparam-nas com eleições em Portugal”. 

“Tento explicar-lhes o valor do voto!”, finaliza Carlos Castro,
“mas em vão... é uma batalha perdida – até o dia em que pos-
sam dar valor… mas talvez tarde demais!”

Carlos Portal Castro é um político português na área de Crawley, que se tem destacado pelo trabalho desenvolvido,
pelo partido trabalhista, naquela área, onde vive uma significativa população portuguesa. “As Notícias” foi falar com

este jovem político que foi convidado para o cargo de Presidente da Câmara.

CARLOS PORTAL CASTRO É O NOVO MAYOR DE CRAWLEY

UM PROJECTO POLÍTICO 
INTEGRADO E DE SUCESSO

Carlos Castro com 
a filha, Briana

O jovem político
conta com o apoio
da mulher, Catia Castro

PUBLICIDADE

A sociedade de Crawley
está orgulhosa do “seu”
Mayor português

A Rainha Isabel II, durante o ano, recebe membros das variadas comunidades e instituições no Buckingham
Palace, nos chamados “Garden Parties”. A comunidade portuguesa tem sido representada por Pedro Xavier, que
no dia 15 de Maio, esteve, mais uma vez, em representação da comunidade portuguesa no Reino Unido. Todos
estes contactos são rigorosamente organizados e a representação portuguesa é importante e oportuna. Pedro
Xavier, para além de um membro da Polícia Metropolitana londrina, é também responsável pela PLS consul-
tants, que há mais de uma década dá apoio social e empresarial aos portugueses residentes em Londres.

PORTUGUESES REPRESENTADOS NO BUCKINGHAM PALACE



A
ssim, no passado dia 9 de Abril, precisa-
mente no centenário da Batalha de La Lys,
em Flandres, foram inaugurados dois belos
vitrais alusivos a estas temáticas naquela
igreja católica londrina, a qual foi frequenta-

da e apoiada por D. Manuel e sua consorte, Augusta
Victória, nos anos do seu exílio em terras inglesas.
Uma solene Missa de Requiem em língua inglesa

e portuguesa, cujo principal celebrante foi o
Reverendo John Wilson, Bispo Titular de Lindisfarne,
teve lugar ante uma emocionada congregação de
paroquianos, elementos da comunidade anglo-por-
tuguesa e convidados especiais. Entre estes, o
Embaixador de Portugal no Reino Unido, Dr. Manuel
Lobo Antunes, e sua esposa; a Cônsul de Portugal
em Londres, Dra. Joana Gaspar; SAR Príncipe
Sébastién do Luxemburgo, em representação da
Casa Real de Bragança enquanto descendente de
D. Miguel I de Portugal;  o Marechal de Campo
Lorde Guthrie de Craigiebank; Sir Vince Cable, líder
do Partido Liberal Democrata do Reino Unido e
Membro do Parlamento por Richmond, e ainda
Anthony Bailey e Max, esposo e filho da SAS
Princesa Marie-Therese von Hohenberg, bisneta do
Arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, cujo assasi-
nato, em 1914, na cidade de Sarajevo, despoletou a
Primeira Guerra Mundial.
Da autoria da artista britânica Caroline Benyon, os

vitrais reflectem no seu simbolismo a grande estima
e gratidão que os paroquianos da Igreja de St.
James, e os britânicos em geral, nutrem por Portugal
e pelos seus aliados portugueses, do passado e do
presente. Um dos painéis constitui um sentido tribu-
to à obra humanitária desenvolvida por D. Manuel II.
O monarca português foi paroquiano da Igreja de St.
James entre 1913 e 1932, quando este viveu em
Fulwell Park. Ao deflagrar a Grande Guerra, D.

Manuel colocou-se à disposição e serviço da Cruz
Vermelha Britânica, visitando hospitais por todo o
Reino Unido.  Foi devido ao seu esforço que foi inau-
gurado, em 1916, o Hospital Ortopédico Militar em
Shepherd’s Bush, Londres. Envolveu-se também
nas actividades do Hospital Militar de Hammersmith,
mais precisamente na introdução de um inovador
método de tratamento ortopédico que, na altura, já
se desenvolvia no continente europeu.
Neste vitral, encontra-se representada a figura do

Arcanjo Rafael sobre simbologia vária referente à
obra caritativa desenvolvida pelo rei português no
âmbito da medicina e cura.
O segundo painel alude aos portugueses caídos

na Grande Guerra. Entre 1914 e 1918, mais do que
100.000 tropas portuguesas participaram neste feroz
confronto de impacto global. Entre estas,  inúmeros
angolanos e moçambicanos que à altura prestavam
serviço nas Forças Armadas Portuguesas.  O contin-
gente militar português lutou heroicamente em
Flandres e África, sofrendo cerca de 40.000 baixas,
das quais 12.000 foram vítimas mortais.
Quando a Batalha de La Lys deflagrou a 9 de Abril

de 1918 em Flandres, duas divisões portuguesas,
com grave défice de homens e equipamento, defron-
taram-se, em três sucessivas frentes de ataque, com
dez divisões do exército alemão. 
Neste vitral, diversos símbolos representativos da

Grande Guerra aparecem encimados pela figura
guerreira e protectora do Arcanjo Miguel.
Fica assim um registo permanente em terras

inglesas dos heróis portugueses que nos antecede-
ram na luta pelo Bem e pela Paz.
Naquele verdejante e recatado cantinho de

Londres, onde em tempos viveu um rei português
altruísta e amante da sua pátria, do seu povo, dos
livros e da cultura, recordámos naquele dia de Abril
o valor daqueles corajosos lusitanos que sacrifica-
ram suas vidas em prol de uma causa maior, e a
veracidade do dizer bíblico: “Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus
amigos.” (João, 15:13)
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O projecto “Memorials for A King & A Country” surgiu em Londres no âmbito das 
celebrações que este ano assinalam o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.
A iniciativa, encabeçada por Bernard Hornung e pelo Padre Ulick Loring, o actual
pároco da Igreja de St. James, em Twickenham, visou a criação e instalação de um
memorial em homenagem a D. Manuel II de Portugal e aos portugueses que 

combateram na Grande Guerra ao lado dos seus aliados britânicos.

RECORDANDO D. MANUEL II
E OS PORTUGUESES DA GRANDE GUERRA EM TERRAS LONDRINAS

D. Manuel II de Portugal

Soldados do Corpo
Expedicionário Português 

em acção na Primeira 
Guerra Mundial

TEXTO DE A. PEREIRA | LONDRES, ABRIL 2018

Sir Vince Cable (à esquerda) e o Embaixador de Portugal no RU,
Doutor Manuel Lobo Antunes (à direita) e sua esposa (centro)

Na foto de cima, o jovem filho de SAS Princesa
Marie-Therese von Hohenberg (à esquerda) 
na companhia de SAR Príncipe Sébastién do
Luxemburgo. Na foto da esquerda, um aspecto da
Missa de Requiem presidida pelo Reverendo John
Wilson, Bispo Titular de Lindisfarne, na Igreja 
de St. James, em Twickenham

Mais de três quartos dos portugueses (78%) consid-
era que o país beneficiou com o facto de ser membro
da União Europeia, revela o Euro barómetro publicado
pelo Parlamento Europeu. Sessenta e sete por cento
dos europeus consideram que o seu país beneficiou
com o facto de ser membro da União Europeia, o valor

mais alto desde 1983 e um aumento de três pontos
percentuais desde o outono. Sessenta por cento dos
europeus consideram pertencer à UE “algo bom” (o
melhor valor desde 2007), de acordo com o último Euro
barómetro publicado esta semana, exactamente um
ano antes do início das eleições europeias de 2019.

APOIO À UNIÃO EUROPEIA NO TOPO DESDE HÁ 35 ANOS
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U
ma centena de portugueses foram recebidos pelo
Duque de Wellington na antiga residência da
família, em Londres, num evento promovido pela

embaixadora britânica em Portugal, Kirsty Hayes, para
reforçar as relações luso-britânicas após o ‘Brexit’.

Apsley House é um edifício localizado junto
a Hyde Park e que remonta ao século XVIII
e que hoje funciona como um museu da
coleção do primeiro Duque de
Wellington, com mais de 3.000 quadros,
esculturas e objectos que foram ofereci-
dos ao herói militar britânico, conheci-
do pela vitória da Batalha de Waterloo,
em que venceu e afastou Napoleão do
poder para o exílio.

Das pinturas em exposição faz parte um
serviço de prata, oferecido pelo Conselho de
Regência português, em reconhecimento pelos
serviços prestados ao país durante as Guerras
Peninsulares.

“Existem sentimentos muito, muito fortes entre os
meus ancestrais e Portugal e, portanto, parece inteira-
mente apropriado. Parece ser o lugar óbvio para receber
a comunidade portuguesa em Londres”, afirmou Charles
Wellesley à agência Lusa.

Entre os convidados estavam profissionais portugue-
ses de várias áreas, como artistas, cozinheiros, empresá-
rios, jornalistas, enfermeiros ou cientistas portugueses,
alguns dos quais já tinham estado em Lisboa num even-

to semelhante, também destinado a celebrar os laços
entre os dois países.

“O que eu queria fazer era um evento
para reconhecer a enorme contribuição

que a comunidade portuguesa deu, não
só para a nossa economia, mas também
para o nosso estilo de vida. Existem
cidadãos portugueses fantásticos que
se destacam nas suas profissões e que
contribuem para a sua área, seja nas

artes, na economia, seja nas comunida-
des locais, na política ou na enfermagem.

Eu queria retribuir. Eu queria dizer obriga-
do”, justificou a embaixadora Kirsty Hayes.

“Queremos uma parceria especial e profunda com
a UE, mas acho que também estamos a olhar de novo
para nossas relações bilaterais individuais com os
Estados membros e, obviamente, a história que partilha-
mos com Portugal é única. Eu acho que há uma oportu-
nidade aqui para construir algo novo”, defendeu Hayes.

(Com o ‘Bom Dia’)

DUQUE DE WELLINGTON E EMBAIXADA BRITÂNICA
EVOCARAM LAÇOS ANCESTRAIS COM PORTUGAL

“EXISTEM PORTUGUESES FANTÁSTICOS” DISSE KIRSTY HAYES

Duque de Wellington

Novas multas estão na calha para "condução intimi-
datória" a serem implementadas para proteger ciclistas e
peões, diz em comunicado a RAC, uma das maiores associ-
ações automobilistas no Reino Unido. A iniciativa do
Departamento de Transportes aparece após 448 pedestres
e 102 ciclistas terem sido mortos nas estradas do Reino

Unido, durante 2016 - além de 8.537 feridos graves. Entre
as possíveis novas ofensasestão medidas para tornar as
bicicletas a escolha natural para viagens mais curtas e
incluem a condução muito perto dos ciclistas, a ocupação
das paragens de bicicletas nos semáforos e a mudança da
reserva de prioridade à esquerda aos ciclistas.

T
iago Corais teve em Littlemore, Oxford, uma vitória eleitoral, para o
Partido Trabalhista, desconcertantemente esmagadora. Mais de metade
do que os conservadores (21%) e mais de cinco vezes do que os verdes

e os liberais democratas (10% cada). Uma vitória que abre a perspectiva de
que ainda não está esgotada a participação e o contributo dos portugueses
para a sociedade britânica e que o Brexit pouco importa, desde que o inter-
locutor para uma certa acção político/social seja uma pessoa de valor acres-
centado. E Tiago Corais é um jovem político dinâmico, cheio de ideias e val-
ores substanciais, reconhecidos pelos residentes na sua cidade.

Tiago trabalha na ‘Jaguar and Rover Design & Egeneering Center’ como
engenheiro industrial, é membro da Associação Europeia de Oxford, é pre-
sidente do núcleo do Partido Socialista Português no Reino Unido e agora
vereador por Littlemore, em Oxford.

Explica-nos que “a participação na comunidade e na política são a minha

paixão desde sempre. Tenho a
ambição na vida de contribuir para
que este mundo seja melhor do que o
encontrei. Por isso, acho que cada um
de nós tem a responsabilidade de, por
onde passar, fazer a diferença”. 

“Ser Oxford City Councillor é um
dos maiores desafios da minha vida.
O resultado obtido, e suceder à
Councillor Gill Sanders (uma das
mais experientes e bem sucedidas Ciy
Councillors de Oxford), encaro-os
como uma grande responsabilidade”,
continua o jovem político português. 

Apesar dos muitos anos de militân-
cia no PS, em Portugal, Tiago admite
que “foi depois de me juntar ao
Partido Trabalhista que comecei a
acreditar novamente no Movimento
Socialista Europeu, que admito ser
capaz de construir um mundo melhor
e mais feliz”.

Quem o conhece sabe bem que Tiago Corais tem sido uma importante ala-
vanca ao movimento da comunidade portuguesa no Reino Unido e um ele-
mento atento e interventivo em muitas das questões que mais nos têm afe-
ctado, acompanhando a Embaixada e Consulados na sua responsabilidade
em nos representar e comunicar as démarches do Brexit, a saída do Reino
Unido da União Europeia.

“O Brexit foi, definitivamente, o empurrão para mergulhar neste
desafio que o interpreto como uma responsabilidade cívica e de "dever"
como Cidadão”, continua Tiago Corais que promete muito mais por
Littlemore e espera desenvolver o seu mandato ao nível dos seus colegas
Councillors em Oxford.

TIAGO CORAIS VEREADOR EM 
OXFORD COM 59%  DOS VOTOS

Durante a campanha, com 
Paulo Pisco,  deputado do PS 

pela Emigração

APROXIMAÇÃO AOS CICLISTAS VAI PASSAR A SER MULTADA
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OSporting parece o Partido Socialista... e vice-versa! Bruno de Carvalho
será o Sócrates, um indivíduo perseguido por tudo e por todos, uma víti-
ma inocente que a comunicação social escolheu como alvo, um homem

íntegro, trabalhador, incansável, um autêntico leão, um animal feroz. Bruno e
Sócrates são parecidos, se calhar iguais, não suportam críticas, a noção que
ambos têm da democracia é muito peculiar – democraticamente mando eu,
democraticamente obedeces tu, democraticamente não te atrevas a esboçar
um “nim”, muito menos um não! Porque eleitos democraticamente e por maio-
rias incontestáveis, foi com arrogância e desonestidade que um governou o País,
é com tirania e esquizofrenia que o outro se apresta para dar cabo do clube...

Comparado o Bruno com o Sócrates, vamos então aos outros: Jaime Marta
Soares será o António Costa do Sporting – sempre à procura do diálogo, hoje diz
uma coisa, amanhã faz outra, durante todo este tempo não se apercebeu, tal
como Costa em relação a Sócrates, de que o Bruno não é flor que se cheire.
Agora, de repente, e após o acto terrorista levado a cabo em Alcochete, final-
mente declarou que sente vergonha que estas coisas estejam a acontecer no
seu clube! Igualzinho ao Costa, a mesma vergonha pelo clube, a mesmíssima
vergonha pelo partido!!!

Fernando Mendes é o Galamba do Sporting – lambe-botas o primeiro peran-
te Bruno, subserviente o segundo para com Sócrates, mas ambos envergonha-
dos, um pelo Sporting, o outro pelo PS. Defensores dos indefensáveis Bruno e
Sócrates, foi ver o Fernando a dar a cara pelo seu presidente, e o Galamba a
alma pelo seu primeiro-ministro. Hoje, e com a desfaçatez que se lhes reconhe-
ce, não têm qualquer pudor em cravar nas costas dos ex-amos e senhores a afia-
da faca da traição que agora convenientemente empunham...

Nuno Saraiva é o Carlos César do Sporting. De baixa estatura intelectual e físi-
ca, custa a perceber como estas duas criaturas puderam ser atingidas por esse
sentimento nobre que se chama vergonha. Falam da ética que não cumprem,
mentem e desvirtuam, um escreve barbaridades, o outro apenas as diz.
Repartem o substantivo repúdio, dividem o adjectivo inqualificável, um escreve-
os no Facebook, o outro cospe-os nas televisões, une-os a vergonha que o Nuno
sente pelo clube, a vergonha que o César experimenta pelo partido. Uns enver-
gonhados, estes desavergonhados...

Mas isto não vai ficar por aqui. Se no Partido Socialista muitos ainda não
manifestaram a vergonha que sentem por terem convivido, trabalhado e gover-
nado com Sócrates e Pinho, apenas porque receiam que Sócrates meta a boca
no trombone e comece para aí a desafinar, já no Sporting o cortejo dos choca-

dos e envergonhados parece não ter fim – Paulo Andrade, José Pina, Jaime
Mourão Ferreira, Hélder Amaral e mais uns quantos, tudo rapaziada que apoia-
va caninamente o dono Bruno, mostram agora uma face corada de tanta vergo-
nha! E se Bruno de Carvalho se demitir e Sócrates for engaiolado, então, meus
amigos, isto é que vai ser um fartote, não haverá vergonha que chegue para dis-
tribuir por toda essa malta!

Tenho pena do Sporting e dos meus amigos sportinguistas – mas vocês é que
têm culpa, deixaram que um arruaceiro e populista transformasse nobres leões
em rastejantes lagartos! Pior ainda, permitiram que um clube centenário, eclé-
tico, respeitável e respeitador, possa hoje ser comparado, embora de forma cari-
catural, a este PS de António Costa, Carlos César, João Galamba, Ana Catarina
Mendes, Pedro Nuno Santos, Vieira da Silva, Eduardo Cabrita e mais dois ou
três, tudo boa gente que venerou Sócrates como muitos agora veneram Bruno!

O PS parece o Sporting... e vice-versa!

E VICE-VERSA...

Amigos hoje, inimigos 
amanhã... e o Sporting

em pé de guerra!

A SAD do Futebol Clube do Porto cedeu à Altice os créditos de direitos
de transmissão televisiva dos jogos da sua equipa sénior de futebol, numa
operação que permitiu um encaixe financeiro de 100 milhões de euros, foi
anunciado.

Num comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores
Mobiliários (CMVM), a SAD do FC Porto explica que "os créditos cedi-
dos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao
reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos
contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD
possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma
vez terminada a operação".

Esta cessão de créditos, explica a SAD portista, insere-se no âmbito de
"um processo de simplificação da estrutura de financiamento da Futebol
Clube do Porto -- Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior estabilidade".

As receitas líquidas desta cessão destinam-se a substituir passivos,
maioritariamente financeiros, acrescenta.

A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD decidiu igualmente não exercer
a opção de aumento do montante do empréstimo obrigacionista "FC
PORTO SAD 2018-2021", fixando-se este em 35 milhões de euros, 10 mil-
hões abaixo do empréstimo obrigacionista que o precedeu.

Antigo corredor olímpico, Dionísio Castro entra na corrida à
presidência do Sporting, revelou à Bola TV."Tenho história, tenho
credibilidade para que seja uma candidatura séria". A afirmação é
de Dionísio Castro, de 54 anos, que entra na corrida à presidência
do Sporting. Em declarações à Bola TV, o antigo atleta dos leões rev-
ela que nos últimos dias procurou apoio em Lisboa junto de sócios

do clube e garante uma "candidatura forte"."Já me comecei a
movimentar em Lisboa para que seja uma candidatura séria e para
todos os sportinguistas", declara Dionísio Castro."Se houver
eleições, e espero que haja, vou ser um forte candidato", assume o
antigo corredor olímpico, que é, assim, o segundo candidato à
presidência do Sporting, depois de Frederico Varandas. 

DIONÍSIO CASTRO É O SEGUNDO CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO SPORTING

FC PORTO ENCAIXA 100 MILHÕES
VENDA DE DIREITOS TELEVISIVOS À ALTICE

“Iniesta vai assinar com o Vissel Kobe
após a histórica carreira no 
FC Barcelona” disse anteriormente 
o empresário japonês Hiroshi Mikitani,
fundador e membro da administração
da empresa de comércio electrónico
Rakuten e dono do clube.
Mikitani elogiou a “liderança” 
de Iniesta assim como a “capacidade
de influência” do espanhol que, 
acrescentou, “são uma inspiração para
o clube (Vissel Kobe), para a liga e para
a sociedade japonesas”.
A chegada ao Japão do antigo “número
8” do Barça tinha sido antecipada pela
imprensa espanhola há várias semanas
gerando expectativa junto dos adeptos
nipónicos. O futebolista viajou para
Tóquio depois do jogo do passado
domingo, a última partida com as cores
do Barça e deve integrar a nova equipa
depois do Mundial da Rússia.
Mikitani, proprietário de uma das 
maiores fortunas do Japão foi um dos
principais impulsionadores da 
transacção, graças às boas relações
com o FC Barcelona, clube que conta
com o patrocínio da empresa Rakuten.
Iniesta, 34 anos, deve integrar 
a selecção espanhola que vai participar
no Mundial da Rússia.
A equipa da cidade portuária 
japonesa e que conta também com 
o internacional alemão Lukas Podolski
está em sexto lugar na classificação da
Liga J, o campeonato japonês.
Nos anos 1990 os jogadores espanhóis
Txiki Beguiristain, Andonu Goikoetxea 
e Julio Salinas também jogaram 
em clubes de futebol japoneses.

INIESTA
VAI ASSINAR POR
CLUBE JAPONÊS

VISSEL KOBE GANHOU CORRIDA

O Benfica conquistou, no domingo e pela sexta
vez, a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o
campeão nacional Sporting por 31-24, numa final
disputada em Peso da Régua.

Dois anos depois de ter batido os leões por 36-35,
após prolongamento, a formação encarnada, coman-
dada por Carlos Resende, voltou a superar o rival, o
que não havia conseguido nos últimos nove jogos.

A formação leonina, que ao intervalo já perdia por
15-10, somou o terceiro desaire consecutivo em
finais, pois a época passada também havia 'tombado'
perante ABC de Braga.
Basquetebol. O Benfica venceu o F. C. Porto por

77-75, na Luz, e igualou (1-1) a eliminatória das
meias-finais do play-off da Liga de basquetebol, que
se decidem à melhor de cinco duelos.

Depois do desaire em casa (79-90) no primeiro
embate das meias-finais, realizado na sexta-feira, o
Benfica arrepiou caminho e conseguiu bater o rival,
que lhe voltou a provocar muitos problemas.

BENFICA GANHA A TAÇA EM ANDEBOL 
E IGUALA FC PORTO NO BASQUETEBOL

FIM-DE-SEMANA PINTADO A VERMELHO
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A
ssim não “bale”, era o que qualquer
tripeiro diria depois de ver a final da
Liga dos Campeões que o Real
Madrid venceu frente ao Liverpool.
De facto, foram azares de mais para

uma só noite – uma “assistência” do guarda-
redes do Liverpool para Benzema, um frango
de todo o tamanho a voar por entre as mãos
do alemão, uma bola no poste da baliza espa-
nhola... e a infeliz lesão de Salah, numa altu-
ra em que a formação britânica dominava o
jogo e criava oportunidades de golo.

Não há justiça no futebol. A bola é redon-
da, rola e saltita, é imprevisível nas suas
caminhadas, traiçoeira umas vezes, teimosa
outras tantas. Não adianta culpá-la dos maus
resultados, a bola não decide por ela própria
– mas, no fim, o que conta é quantas vezes a
dita beijou o véu da noiva, como dizem os
brasileiros. E desta vez, três vezes ela se ani-
chou nas redes do Liverpool, apenas uma vez
ultrapassou o guardião espanhol. Por isso, o
Real ganhou a sua décima terceira taça, num
jogo cheio de “ses” que jamais obterão res-
posta. Vejamos: e se o egípcio Salah não
tivesse sido atropelado pelo intratável Sergio
Ramos, será que os madrilenos ganhavam o
encontro? E se aquele remate do Mané, em
vez de ir ao poste, tivesse entrado na baliza
merengue? E se o Zidane não tivesse aposta-
do em Bale, será que o Real ganharia o jogo?
E se na baliza do Liverpool estivesse um
Buffon ou um De Gea? Nunca o saberemos,
são questões que ficam no ar, são apenas per-
guntas para fazer conversa à mesa do café...

Quanto ao jogo, todos vimos, teve fases
bem distintas: um início fulgurante dos ingle-
ses, que obrigou ao recuo dos espanhóis, niti-
damente atemorizados com a vontade, o que-

rer e a consistência do Liverpool; seguiu-se a
lesão do melhor marcador da Liga inglesa e
os homens da terra dos Beatles fraquejaram,
remeteram-se a jogar mais sobre o próprio
meio-campo, faltava-lhes, lá na frente, o
velocíssimo faraó para transformar em
múmias os defesas de Madrid – o Real acal-
mou o jogo, tomou conta da bola, e o interva-
lo acabou por ser uma bênção para os pupilos
de Jürgen Klopp. No reatamento, o desastre!

Eram decorridos seis minutos quando Karius,
aquele rapagão loiro que deveria defender a
baliza dos reds, colocou a bola nos pés de
Benzema para o francês facturar o primeiro
golo da partida. Durou cerca de cinco minu-
tos a vantagem espanhola, quebrada pela
oportuna entrada de Sádio Mané, expedito a
repor a efémera verdade do jogo jogado.
Agigantaram-se, de novo, os britânicos... mas
acabariam por ser traídos por um “irmão”

galês que quis mostrar ao mundo que não é só
o Ronaldo que percebe de bicicletas – vai daí,
numa mistura de sorte, de risco e de oportu-
nidade, o canhoto que substituíra Isco peda-
lou até ao segundo golo. Minutos depois, não
satisfeito, ainda, com aquele golo que ficará
na história das finais, Bale porfiou, fintou e
rematou – por todo o estádio de Kiev se
ouviu o cacarejar do frango que Karius não
conseguiu segurar, penas esvoaçaram e sor-
risos de vitória se esboçaram. Estava ganha
mais uma, lágrimas de uns, abraços e beiji-
nhos de outros. É isto o futebol, nada tem a
ver com o que em Portugal se consome. E
nos consome...

Figuras do jogo? Pela negativa, e na equipa
vencida, o infeliz guarda-redes do Liverpool
e a falta de inspiração de Firmino; nos vence-
dores, é claro, Gareth Bale foi o homem do
golo, não do jogo – Ronaldo passou ao lado
desta final, agora pouco adianta fazer compa-
rações entre a bicicleta de um e a do outro!

Assim não “bale”, diz o meu amigo da
Imbicta... Mas “baleu”!

Nota de rodapé. Aqui vai, para os patrio-
teiros do costume: nem sempre CR7 é o bom
da fita, até à sua lesão Mohamed Salah tinha
mostrado muito mais serviço do que o madei-
rense. E pouco ou nada adiantam todos aque-
les elogios a Ronaldo, bajulados em todas as
televisões antes do jogo, até parecia que o
madeirense ia defrontar, sozinho, toda a equi-
pa do Liverpool. Não foi o caso – e daqui em
diante nem será acaso, Ronaldo não pode
durar sempre.

Viva o Real Madrid, viva o Liverpool, viva
o futebol, o melhor desporto do mundo!                

MARQUES DOS SANTOS

ASSIM NÃO “BALE”!
REAL MADRID CONQUISTA LIGA DOS CAMPEÕES

Foi esta bicicleta de Gareth Bale 
que abriu o caminho do Real 
para a conquista de mais 
uma Liga dos Campeões.
Nesta altura a  contenda estava 
equilibrada, com os ingleses a serem 
bem melhores até à lesão de Salah. 
Depois, foi o que se viu...

Salah nem meia
parte durou, e a
partir daí o Real
cresceu, Karius
“frangou” e Bale
marcou...

Cristiano Ronaldo proferiu uma frase enigmática depois do
apito final na final da Liga dos Campeões, que deixa antever
mudanças no futuro do internacional português. “Foi muito
bonito estar em Madrid. Nos próximos dias vou dar uma res-
posta aos fãs, eles sim estiveram sempre ao meu lado. Agora,
vou aproveitar o momento. Fizemos história, isso é o que mais

importa”, disse CR7 à “Bein Sports”, sem explicar o que quis
dizer com estas palavras. Confrontado com as declarações de
Cristiano Ronaldo, Florentino Perez disse à televisão espa-
nhola Antena 3 que toda a gente tem direito a falar. “Aqui o
importante é o clube”, afirmou. A questão é que o Ronaldo
tem contrato”, sublinhou o líder do Real Madrid.

A FRASE ENIGMÁTICA DE CRISTIANO RONALDO NO FINAL DO JOGO
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LAMBORGINI DO PAPA VENDIDO POR 750 MIL EUROS

PUBLICIDADE

O Lamborghini oferecido ao Papa Francisco há um ano foi leiloado no Mónaco, por 715 mil
euros, o dobro do preço inicial, indicou a leiloeira Sotheby’s. O carro branco e com duas lis-
tas douradas, do modelo Huracan, foi oferecido pelo construtor italiano e o seu preço tinha
sido estimado entre 250 mil e 350 mil euros no catálogo. O Papa benzeu o veículo e assinou-
o quando o recebeu, em Novembro passado. A leiloeira não divulgou a identidade do com-
prador, que deverá pagar 715 mil euros e mais 20% para impostos. 

A Mercedes-Benz está a lançar uma edição especial da sua
carrinha Premium Classe V, dando-lhe uma série de equipa-
mento específico adequado ao tema Night Edition. Mantendo-
se como uma proposta apta para o transporte de passageiros
com grande comodidade, esta Classe V Night Edition demar-
ca-se ainda pela sua faceta mais desportiva, com diversos aces-
sórios oriundos da divisão desportiva AMG.

A marca propõe esta Classe V com traços distintivos, como
os logótipos ‘Edition’ em diversos pontos da carroçaria, saias
ao redor e elementos da AMG no interior, sendo que esta espe-
cificação pressupõe uma poupança de 2300€ em comparação
com uma Classe V configurada de maneira semelhante. Pelo
menos, de acordo com os preços da Alemanha, na qual os pre-
ços arrancam nos 55.260€. Já os preços para Portugal ainda
não estão fechados, devendo ser indicados muito em breve.

Além das saias, esta Classe V dispõe ainda de jantes da
AMG de 19 polegadas com sete raios, tendo acabamentos em
preto, ao mesmo tempo que a grelha é igualmente diferente. O
interior, para o qual não existem fotos disponíveis, tem igual-
mente diversos componentes específicos, conforme adianta a
companhia de Esugarda, indicando que os passageiros terão
bancos em pele com pespontos contrastantes e tablier com
visual escurecido, além de tapetes com indicação ‘Edition’.
Outro acrescento de equipamento nesta edição noturna é o
pacote ‘Parking’, para auxiliar o estacionamento em espaços
mais limitados.

As primeiras indicações dão conta de que esta versão Night
Edition estará disponível com motor Diesel de 190 CV na
variante V250 d com um consumo médio anunciado entre os
6,8 e os 7,5 l/100 km e emissões de CO2 a variarem entre os
179 e os 199 g/km.

BOA NOITE,
MERCEDES...

NIGHT EDITION

A
Volkswagen forneceu imagens que que nos mostram
como será o novo Golf GTI TCR, um modelo de estrada
baseado no GTI TCR de competição, que foi estreado no
dia 9 deste mês durante o evento GTI-Treffen (Áustria),
onde se reuniram entusiastas da marca. O novo Golf,

considerado como sendo uma edição especial, provavelmente terá
uma produção limitada.

A bem conseguida carroçaria é caracterizada por elementos que
reflectem a essência desportiva do modelo, como por exemplo:
proeminentes entradas de ar dianteiras, saias laterais, um agressi-
vo difusor traseiro ladeado por duas amplas ponteiras de escape e
pneus de baixo perfil que complementam umas imponentes jantes
de 18 polegadas. Pelas imagens digitais, os farolins aparentam ser
full-LED.

A propulsão está a cargo de um motor a gasolina turbo-comprimi-
do de 2.0 litros capaz de desenvolver 290 cv de potência e 370 Nm
de binário. O bloco TSI está associado a uma caixa automática de
7 velocidades de dupla embraiagem que faz parte do equipamen-
to base, tal como o diferencial autoblocante dianteiro. Como é
hábito, o limitador electrónico não permi-
te que sejam atingidas velocidades supe-
riores a 250 km/h, no entanto, ser for reti-
rado, é possível levar o ‘hatchback’ des-
portivo aos 264 km/h.

O Golf GTI TCR está posicionado entre
os 245 cv do GTI Performance e os 310 cv
do Golf R. Como referência, a versão GTI
TCR de competição debita 350 cv de
potência. O lançamento está previsto para o
fim do ano e representará mais um capítulo
na bem sucedida história do Volkswagen
Golf GTI, que teve início em 1976.

NOVO GOLF GTI ESTÁ AÍ!

UM DESPORTIVO 
PARA A ESTRADA

O novo Golf GTI TCR
pode atingir mais de
260 km/h. É obra!



Uma ruiva à lareira
Quem não gostaria de ter uma ruiva destas à lareira, ali mesmo à mão de semear?
Jeanette, com o seu ar cândido, parece oferecer-se... e embora o calor esteja já aí 
a bater à porta, sempre se pode guardar o “material” para o Inverno seguinte!

A questão do assédio sexual, bomba que rebentou,
meses atrás, nos Estados Unidos da América, e cujos
estilhaços acabaram por atingir muitos outros países,
incluindo o nosso Portugal dos pequenitos, começa a
esfriar. Ou porque se esgotaram as vítimas, ou por-
que os criminosos já estão todos identificados, o
certo é que o assédio sexual foi relegado para plano
mais secundário, mas eis que outro tema fracturante
invade jornais, revistas e televisões – trata-se da

homossexualidade, matéria grada a muito boa gente, assunto controver-
so que vende papel e aumenta audiências.
“Orgulho-me de ser gay, e considero ser gay uma das maiores dádi-

vas que Deus me deu”, dizia, em 2104, o senhor Tim Cook, presidente
executivo da Apple, numa declaração que agitou a comunicação social...
e não só. Mister Cook, que nessa altura tinha 53 anos, levou todo esse
tempo a cozinhar a dose de coragem
necessária para se atrever a tão íntima
declaração! Faz-me confusão este com-
portamento envergonhado, serão com-
plexos ou remorsos que levam toda esta
gente a esconder, durante anos, as suas
inclinações sexuais? Serão receios, ver-
gonha ou cobardia? E como se podem
dizer orgulhosos de serem gays se o
esconderam anos a fio? Pois eu, meus
amigos, sinto imenso orgulho em não ser
gay – digo-o aqui e agora, publicamente,
para que não restem dúvidas!
Nos últimos meses tem-se assistido a

uma vaga de declarações deste teor,
vaga essa cavalgada pela generalidade
da nossa comunicação social, sempre
pronta a explorar tudo o que envolva
sexo, crimes ou doenças terminais. Num
ápice, no espaço de lguns meses, fomos
brindados com a homossexualidade da secretária de Estado Adjunta e
da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, que assumiu a sua
homossexualidade numa entrevista ao “Diário de Notícias”; no início de
Fevereiro, o vice-presidente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, também
numa entrevista concedida ao “Expresso”, despiu-se de preconceitos e
revelou a sua orientação sexual; de seguida, soube-se que a
cantora/actriz Inês Herédia se casara com Gabriela Sobral, directora de
programas da SIC; e mais recentemente, na “Casa dos Segredos” – e
dos degredos – lá introduziram um casal gay (Luan e Tiago, ou Tiago e
Luan, who knows?) para apimentar aquela execrável rebaldaria, alimen-
tar a coscuvilhice de quantos a vêem e animar a generalidade do País.
E a cereja no topo do bolo foi colocada pela própria produção do progra-

ma, ao escolher Manuel Luís Goucha – de há muito homossexual assu-
mido e também orgulhoso – para apresentar aquilo a que chamam rea-
lity-show, a imagem mais real dos tempos confusos que ora se vivem... 
Aquando da declaração de Tim Cook, lembro-me bem de Isabel

Fiadeiro Advirta, actual presidente da ILGA (Intervenção Lésbica, Gay,
Bissexual e Transgénero), ter saudado a coragem demonstrada pelo
norte-americano. Dizia a senhora, nessa altura: “Ao contrário do que
acontece em países como Espanha, Itália ou França, Portugal nunca
teve um ministro ou um destacado responsável político a assumir publi-
camente a sua homossexualidade.” Pois, cara senhora Fiadeiro Advirta,
isto agora fia mais fino e advirto-a de que não se aceitam mais lamúrias
– bem sei que em Portugal ainda não temos um ministro que entendes-
se sair do armário, mas será que não bastam uma secretária de Estado
e um vice-presidente de partido para lhe satisfazer os desejos? Ou a
ILGA só se contenta se tivermos um Presidente da República homosse-

xual? E assumido, evidentemente...
O ridículo parece ter tomado conta de

toda esta gente que se diz bater pelos
direitos e liberdades dos homossexuais.
Ao transformarem um assunto sério
numa espécie de compita – os outros
países já têm homossexuais em cargos
públicos, nós também queremos! –
estes pseudo-defensores da causa
apenas ajudam a aumentar a descon-
fiança com que grande parte da socie-
dade encara esta questão. E as cons-
tantes tomadas de posição das varia-
díssimas associações que dizem defen-
der a “causa”, num choradinho que ten-
tam dramatizar ao invocar a sua condi-
ção de minorias desprezadas, em nada
contribui para uma maior compreensão,
e aceitação, das suas posições e reivin-
dicações.  Segundo um estudo do

“Expresso”, estima-se que haja em Portugal cerca de um milhão de
homossexuais. Isto significa que quase um décimo da nossa população
é gay, será esta comunidade assim tão minoritária que necessite de pro-
var constantemente a sua existência?
Não estou nada preocupado com esta estratégia, para mim erra-

da, como a comunidade gay tenta puxar a brasa às suas sardinhas.
Quero que os gays, as lésbicas, os transgéneros, os travestis, os
transexuais, os bissexuais, os intersexuais e outros que tais sejam
muito felizes e tenham muitos meninos. Eu, teimosamente, ainda me
vou mantendo nos nove ou dez milhões de portugueses que convi-
vem bem com o género e a sexualidade que a Mãe Natureza lhes
destinou – eu não sou gay!                                          DANIEL SANTOS
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Chama-se Berkley, é um urso, vive num jardim
zoológico, mas saiu para ir comer gelado. Agora,
os responsáveis do Discovery Wildlife Park, em
Alberta, no Canadá, enfrentam as consequências
do que terá sido uma brincadeira.
Berkley tinha cerca de um ano quando foi levado 
a passear num jipe pelos seus tratadores. O passeio
teve direito a uma paragem num “drive through”,
onde Berkley comeu gelado dado à mão pelo fun-
cionário. O momento foi filmado e publicado nas
redes sociais do parque, que, agora, terá de lidar
com as autoridades. Os responsáveis terão de
explicar por que tiraram um animal selvagem das
instalações e o levaram para um local público sem
a necessária autorização legal.
Segundo explica fonte do Discovery Wildlife Park,
em momento algum foram colocadas pessoas em
perigo, uma vez que o urso foi comer gelado antes
de a loja abrir ao público e, durante todo o tempo,
estava a ser controlado com uma corrente.

Jesse Graham, de 53 anos, acabou detido pelas
autoridades de Wayne County, em Nova Iorque,
depois de ter ligado acidentalmente para o 911
(correspondente ao 112 em Portugal).
Um ‘erro’ que saiu caro a este fugitivo americano.
Acusado de vários crimes no estado de Carolina
do Norte, nos Estados Unidos, Jesse Graham foi
detido ‘por culpa própria’. 
O fugitivo, de 53 anos, ligou acidentalmente para
o serviço de emergência americano, pelo que viu 
a sua casa, em Lyons, Nova Iorque, ser cercada
pelos agentes policiais. 
Assim que as autoridades tomaram conhecimento
de que Jesse andava fugido à justiça, procurado
pela polícia de Mooresville, dirigiram-se 
imediatamente a sua casa para o deter.De acordo
com a estação televisiva WHEC, as acusações que
Jesse Graham enfrenta no Estado de Carolina do
Norte são ainda desconhecidas.

FUGITIVO LIGA POR ENGANO
PARA O “112” E É LOGO DETIDO!

LEVAM URSO DO ZOO PARA
PASSEAR... E COMER GELADO

O guarda-redes do clube de futebol brasileiro
Atlético Paranaense, da cidade de Curitiba, 
no Estado do Paraná, foi apanhado a utilizar 
o telemóvel durante o jogo da equipa frente ao
Atlético Mineiro. Nos vídeos do momento, 
entretanto divulgados nas redes sociais, vê-se
Santos a sair da baliza que defendia para ir pegar
no telemóvel, atitude que pareceu surpreender
alguns adeptos presentes no estádio e internautas
que têm partilhado a situação. Se a moda pega... 

GUARDA-REDES UTILIZA
TELEMÓVEL DURANTE O JOGO

EU NÃO SOU GAY!
EM PORTUGAL HÁ CERCA DE UM MILHÃO DE HOMOSSEXUAIS


