
PUBLICIDADE

“AS NOTÍCIAS” IN ENGLISH

Nº 194 < ANO 13 < MARÇO/ABRIL 2019             DIRECTOR: DANIEL SANTOS              MENSAL < GRATUITO

“CONSULADO NÃO É FUNCIONAL”

O PRESIDENTE DO PSD
ESTEVE EM LONDRES, 
ONDE SE INTEIROU
DOS PROBLEMAS 
QUE PREOCUPAM
A COMUNIDADE
PORTUGUESA.
Páginas 22/23

RUI RIORUI RIO
A TASTE OF PORTUGAL

PORTUGAL PÁGINAS 16/18

DESPORTO PÁGINAS 20/21

COMUNIDADES PÁGINAS 20/25

MAY AMEAÇADA 
DE SER DESTITUÍDA
REINO UNIDO 
ESTÁ ‘PRESO’ À UE
EUROPEUS PODEM
PERDER DIREITOS
OS ERROS QUE
ENTALAM O BREXIT

GOVERNO “CRIA”
NOVO BIG BROTHER
MAU “AMBIENTE”
LEVA A DEMISSÃO

ANTÓNIO GALAZ
DEIXA SAUDADES
AGENDAMENTO
ELECTRÓNICO
NÃO CONVENCE...

BENFICA SEGURA
PRIMEIRO LUGAR



Direcção Geral Carlos Ribeiro carlosribeiro@jornalasnoticias.co.uk. Director Daniel Santos daniel@jornalasnoticias.co.uk. Publicidade Talita Andreacci. Design Daniel Santos. Coordenação da Redacção
João de Noronha. Redacção J. Reis, Tânia Silva. Colaboradores Marques dos Santos (Desporto), I. Santos, J. Bandeira (Londres), Nuno Pereira (Sul de Inglaterra). Revisão Redacção. Distribuição Própria com
UPS e Levo&Trago. Tiragem 18 750 exemplares distribuídos em 259 localidades na Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Ilhas de Guernsey e Jersey. Colaboração Jornal da Madeira.

Nota da Direcção - A publicidade publicada neste jornal, cadernos e inserções é da inteira responsabilidade dos anunciantes. Os artigos de opinião são também da inteira responsabilidade de quem os
subscreve e podem ou não transmitir a opinião do jornal. A sua publicação insere-se na responsabilidade democrática que temos em aceitar a liberdade de expressão, de opinião e o direito à diferença.

www.jornalasnoticias.co.uk

t. 03330111715

sales@jornalasnoticias.co.uk
geral@jornalasnoticias.co.uk

ENTRE NÓS
2 MARÇO/ABRIL 2019

O
padre Vítor Melícias tem uma relação muito próxima com o
dinheiro e com o poder. Embora pertença à ordem dos
Franciscanos, obrigados aos votos de pobreza, castidade e obe-
diência, este padre peculiar tem pautado a sua vida por desem-
penhar cargos que pouco ou nada têm a ver com a Igreja, com a

religião ou com o sacerdócio – o padre Melícias já foi presidente da Liga
dos Bombeiros Portugueses e do Serviço Nacional de Bombeiros, já foi
presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral, provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, presidente da União das
Misericórdias Portuguesas, presidente de honra da Confederação
Internacional das Misericórdias, membro efectivo do Comité
Económico e Social Europeu, comissário nacional para o Apoio à
Transição em Timor-Leste, e, actualmente, é presidente da Assembleia-
geral do Montepio! Benza-o Deus, homem, se o Céu for conveniente-
mente gerido, por certo lá lhe arranjarão um lugar compatível com o
enorme currículo que ostenta...

É claro que ao desempenhar todos estes cargos e funções, o padre
Melícias viu toda esta vida sacrificada ser recompensada com uma cho-
ruda reforma de mais de sete mil euros! “Eu tenho uma pensão aceitá-
vel mas não sou rico”‘, dizia, há tempos, o sacerdote, numa demonstra-
ção ridícula da sua pobreza (de espírito) franciscana. E porque haveria
de ser rico, homem de Deus?

Pois o senhor padre Melícias, com a malícia que todos lhe conhece-
mos, veio agora a terreiro defender o banqueiro Tomás Correia, que já
foi condenado pelo Banco de Portugal por, entre outras coisas, realizar
operações ilegais para esconder créditos em incumprimento, e neste
momento é arguido pelo Ministério Público e suspeito, entre outros cri-
mes, de ter recebido 1,5 milhões do construtor civil José Guilherme. 

“Isto não pode ser assim, os órgãos sociais da Associação Mutualista
foram legitimamente eleitos e não é nenhum secretariozeco nem
nenhum ministro que vão retirar do cargo pessoas democraticamente
escolhidas pelos associados”, terá dito o padre Vítor Melícias em defe-
sa de Tomás Correia... e do seu próprio tacho, bem entendido! Há quem
garanta que o presbítero se move bem entre os políticos, nomeada-
mente entre os socialistas, pelo que não é de admirar que esta sua últi-
ma declaração não tenha chocado qualquer secretariozeco ou ministro,
todos eles envolvidos nesta novela policial que tem o Montepio como
cenário, o Tomás Correia como protagonista, o padre Melícias e mais
uns quantos como actores secundários que vêm garantindo a solidez
do enredo.

A MALÍCIA DO PADRE MELÍCIAS

Vítor Melícias tem sido 
um defensor acérrimo 

de Tomás Correia

D
urante seis meses andámos ocupados a desenvol-
ver uma nova página digital, que representasse o
jornal “As Notícias” como queríamos.
Descobrimos que um Website nunca está acaba-
do e que temos ainda muitos meses (anos) de

desenvolvimento e de aperfeiçoamento. Contudo, conse-
guimos que esta página tivesse um rácio de visitas pro-
missor e que tem aumentado dia para dia. Percebemos
também que os leitores e visitantes da nossa Web não são
os mesmos leitores do jornal em papel e decidimos lan-
çar e gerir em simultâneo os dois projectos. Por isso estar
aqui de novo convosco.

Para além do Website e do jornal em papel, desenvol-
vemos também as nossas páginas nas redes sociais, tanto
no Facebook como no Twitter e iremos expandir para
muitas outras. No Facebook e no Twitter temos a capa-
cidade de atingir mais 1,4 milhões de portugueses, brasi-
leiros e falantes de português e cada notícia que pomos,
com ligação directa à Website, é lida por 3 mil a mais de
100 mil pessoas, dependendo do seu interesse. As mais
lidas são as que se referem ao Brexit, notícias úteis e cri-
mes – no entanto tudo o que conseguimos publicar sobre
Portugal, suas terras e produtos, têm uma leitura sur-
preendente.

Quanto ao jornal em papel, continuaremos a distribuir
por todo o Reino Unido através da UPS e em Norfolk e
Londres por meios próprios. Hoje pertencemos a um
grupo com uma estrutura apreciável e em termos comer-
ciais começamos a despertar um grande interesse. Neste
jornal pode constatar a nossa reportagem e visita ao

“Portuguese Beef”, produzido
no centro e norte do país e que
tem ganho um grande destaque
na exportação para a Europa.
Trata-se de uma carne de alta
qualidade, que é produzida em
pequenas quantidades e, por
isso, é muito procurada. Um
tema a que voltaremos em
breve, por defendermos que são
nos produtos de elite que Portugal pode vencer num
Mundo cada vez mais competitivo.

O jornal continuará a ser parceiro em todas as activi-
dades dentro da comunidade portuguesa residente no
Reino Unido, desde que para isso seja requisitado.
Sabemos da necessidade e da importância do sector
associativo e dar-lhe-emos sempre destaque, sempre que
nos for possível. Por ser um país de grandes distâncias e
porque os custos em reportagem são incomportáveis
para uma jornal da nossa dimensão, queremos associar-
nos a agentes que nos possam representar nas variadas
regiões, não só na distribuição, mas também na divulga-
ção de actividades. Se estiver interessado, vá até ao
www.asnoticias.co.uk e contacte-nos.

Se, por outro lado, quiser colaborar com o jornal, esta-
mos à sua disposição pelos mesmos meios atrás citados,
ou veja o nosso anúncio nesta edição.

Continuaremos a editar quatro páginas em inglês para
promover Portugal, as trocas de cultura e História anglo-
portuguesa e contar ‘estórias’ da imigração e emigração.

AS NOTÍCIAS MAIS PERTO DE SI

Por JOÃO DE NORONHA

Depois de algum tempo sem escrever para a edição em
papel de “As Notícias”, teria muitos temas para salientar. No
entanto, o jornal tem desenvolvido a sua informação através
da edição digital e, por isso, temos acompanhado o dia a dia
das notícias e, nestes últimos meses as controvérsias e peri-
pécias do Brexit têm tomado o curso dos noticiários no Reino
Unido e, especialmente, em toda a Europa.
Tal como todos os que acompanham este fenómeno noticiá-

rio e conhecendo o Reino Unido desde 1974, é com incredibi-
lidade e estupefacção que vou acompanhando o desdobra-
mento e o cruzamento dos acontecimentos que, por mais que
queira examinar, não encontro o fio à justificação de terem
evoluído da forma como nos são relatados e apresentados.
Acredito que nasceram de um erro de acepção e depois, para
justificar o seu resultado, se entulharam numa rede de erros
sobre erros, onde nada do que se decide faz sentido. 
Depois de uma campanha que hoje todos reconhecem falsa

e desestabilizadora, baseada na capacidade de um país, num
Mundo global, poder criar meios de supremacia em todos os
domínios e desenvolver rácios de resultados sem estar depen-
dente de nada, dirigida a um eleitorado que deixou de sonhar,
pensar e, sobretudo, de viver, com tendências profundas de
sentido discriminatório, muitas vezes a roçar o racismo, acabou
de ver ali o ‘novo sonho’ e aderiu ao movimento. Agora, depois
de confrontado com a realidade, o mesmo eleitorado percebe
até onde foi a sua ingenuidade política e quer voltar atrás.
Não sou eu que o digo, mas sim as sondagens e os estudos que

apontam a resultados muito diferentes se o referendo do Brexit
fosse hoje. Não só pelos 10% do eleitorado que deu o passo atrás,

mas também baseado nos 12 milhões de jovens que antes não
votaram, ou que entraram nas listas do recenseamento nos pas-
sados 3 anos. E se assim não fosse, por que é que a maioria dos
defensores do Brexit não querem um segundo referendo?
Ainda ontem via e ouvia na BBC uma entrevista com alguns

‘brexeteers’ (defensores da saída do Reino Unido da Europa)
que defendiam os excelentes resultados económicos da Grã-
Bretanha depois do referendo de Junho de 2016. Mas estarei
eu louco? O Reino Unido já saiu da União Europeia? Ou os
resultados que tanto prezam não são o resultado de ainda
serem membros da Europa unida e desfrutarem de TUDO o
que esta lhes oferece! Mas onde estão os jornalistas para os
confrontarem com essa realidade? Não pensem, por isso, que
o estado ‘das coisas’ neste momento é fruto apenas do ‘jazz’
dos políticos. Há muitos que o cantam, é verdade, mas há mui-
tos que lhes dão o ritmo e a música!
Gostaria de vos dizer que tudo está resolvido e nada aconte-

cerá. Mas não posso… porque ao nosso redor vegetam gentes
em minoria substancial, mas com meios de ruído fenomenais.
São esses que ditam as nossas vidas, as nossas bolsas e o
nosso futuro. Nada será como antes e o Brexit terá resultados
nefastos e imprevisíveis e cá estaremos para o tira-teimas.
Neste momento já bebemos o sangue das religiões e grupos
extremistas, dos ‘zés facadinhas’ por essas ruas fora, a nova
‘prostituição’ que suga o dinheiro aos ricos e às celebridades,
os direitos das minorias que ganham cada vez mais petulância
e poder e vem aí muito mais, por que se esqueceram dos que
desmotivados motivam-se a disparar para todo o lado. Vem aí
mais… se as maiorias não voltarem a liderar o Mundo.

O BREXIT DAS NINHARIAS…

O centro de atendimento telefónico de apoio consular no Reino Unido,
aberto há uma semana, conhecido por Linha ‘Brexit’, já está a dar resul-
tados, afirmou este domingo o deputado socialista Paulo Pisco, na
sequência de uma visita à comunidade portuguesa em Londres. “Percebi
claramente que as medidas de reforço de meios técnicos e humanos do
governo, no posto consular para as questões relativas ao ‘Brexit’, estão a

dar resultados e que, em particular, o centro de atendimento consular
Linha Brexit é um sucesso”, afirmou este domingo à agência Lusa. Nos
encontros que manteve desde sexta-feira, com empresários e activistas
da comunidade, recebeu comentários positivos, nomeadamente que a
resposta aos telefonemas é rápida, que dá os esclarecimentos necessá-
rios e que facilita a marcação de atendimentos até agora difíceis de obter.

DEPUTADO PAULO PISCO (PS) SATISFEITO COM A LINHA BREXIT
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O
s cidadãos da UE que vivem na Grã-Bretanha
podem ter o acesso negado a benefícios, como
pagamentos da segurança social, subsídio de casa e
outros benefícios após o Brexit, de acordo com um
novo relatório do comité de direitos humanos.

O governo continua a negociar os termos da saída da
Grã-Bretanha da UE e prometeu proteger os direitos dos
cidadãos da UE. Mas o Comité de Direitos Humanos do
Parlamento (OCHR) diz que novas leis podem deixar
cidadãos da UE, incluindo aqueles que pagaram impos-
tos no Reino Unido ao longo dos anos, numa situação
“instável”. Os cidadãos da UE seriam deixados na lei no
limite de poderem pedir os direitos que lhe foram prome-
tidos, segundo o mesmo relatório.

O documento, intitulado “Escrutínio Legislativo: Lei
da Coordenação da Imigração e Segurança Social (reti-
rado da UE)”, diz: “Embora o Governo tenha dito que
não é sua intenção tirar os direitos aos cidadãos da UE
residentes no Reino Unido, o projecto de lei está conce-
bido para o efeito de retenção”.

O relatório destaca que é necessário rever o projecto
de lei para promulgar legislação secundária e restaurar os
direitos que os cidadãos da UE possuem actualmente.
Por isso, o comité pediu aos ministros a criação de garan-
tias para que o projecto de lei garanta que os cidadãos da

UE tenham acesso aos mesmos direitos que recebem
agora. O comité classificou a actual legislação como
“insuficiente” e propôs emendas à lei actual que garanta
que esses direitos se tornem lei.

A presidente do comité, a deputada trabalhista Harriet
Harman, afirma que “estamos a falar sobre os direitos
das pessoas que residem no Reino Unido há anos, déca-
das, pagando para o nosso sistema de segurança social,
ou mesmo tendo nascido no Reino Unido e morando
aqui toda a sua vida”.

“Prometer que tudo será regulado no futuro não é sufi-
ciente, deve haver uma garantia formal.”

O Ministério do Interior diz que o Governo já disse
que protegerá os direitos dos cidadãos da UE que vivem
e trabalham no Reino Unido.

Uma porta-voz do Ministério do Interior afirmou:
“Queremos que permaneçam e, qualquer que seja o
resultado das discussões em curso sobre a nossa saída da
UE, protegeremos os seus direitos e garantiremos que
eles recebam o estatuto de residência do Reino Unido de
que precisam.”

No entanto, como temos vindo a dizer ao longo de
quase três anos, desde o referendo, até que as condições,
direitos e garantias passem a legislação, as promessas de
que agora nos falam são meras intenções políticas.

A polícia britânica assegurou estar preparada para uma eventual agitação civil causada por um Brexit sem acordo e
pediu moderação aos políticos para evitar exacerbar as tensões. O Conselho dos Chefes da Polícia Nacional (NPCC) anun-
ciou estar a trabalhar em vários cenários, como potenciais protestos, crimes e situações de emergência, como atrasos em
portos marítimos e na circulação rodoviária ou a falta de produtos, como alimentos ou medicamentos. Mais de 10 mil
agentes estão prontos a serem mobilizados de diferentes partes do país num espaço de horas, adiantou o presidente do
NPCC, Martin Hewitt, que disse serem esperados mais protestos nas próximas semanas. 

POLÍCIA ESTÁ PRONTA PARA TODAS AS EVENTUALIDADES

T
heresa May afirmou que o Brexit está mesmo a “desli-
zar entre os dedos”, se os conservadores não aceitarem
participar nas eleições da UE. Isto depois de forte pres-

são vinda dos bancos conservadores no Parlamento que não
querem ter representação no Parlamento Europeu depois de
4 de Maio próximo.
Segundo a Reuters, os parlamentares rebeldes eurocép-

ticos conservadores ameaçam iniciar um processo de substi-
tuição da primeira-ministra, se forem forçados a participar
no plebiscito europeu ou se o Governo concordar estender a
data de saída da EU para além de Junho de 2019. 
Os deputados conservadores estão cada vez mais indig-

nados com a possibilidade de os eleitores serem convocados
para eleições e elegerem deputados europeus, três anos
após o referendo do Brexit, numa eleição que temem ser
boicotada por muitos conservadores e ser um presente para
a extrema direita e para Nigel Farage. 
As advertências aconteceram quando a primeira-minis-

tra fez um último apelo desesperado na noite de sábado aos
parlamentares para apoiarem um acordo, dizendo que
havia um perigo, cada vez maior, de o Brexit “escorregar por
entre os nossos dedos”. Mais tarde acrescentou que “como o
parlamento deixou claro que vai impedir a saída do Reino

Unido sem um acordo, agora temos uma escolha difícil: dei-
xar a União Europeia com um acordo ou não sair de jeito
nenhum”.

“Quanto mais tempo isto levar, maior é o risco do Reino
Unido não sair. É essencial entregarmos o que as pessoas
votaram e, para isso, precisamos fazer um acordo. ”
O parlamentar conservador Nigel Evans, membro executi-

vo do comité de apoio legislativo de 1922, disse na noite de
sábado que, se May não conseguisse passar o Brexit e apenas
garantir uma longa extensão (do Artigo 50) na cúpula da UE
na quarta-feira, a pressão seria esmagadora. “De momento,
há uma intenção em passar o Brexit, mas no caso de um
longo adiamento se tornar realidade, acredito que os ruídos
sobre a remoção da primeira-ministra se tornarão uma resso-
nância inssurcedora”, disse ele. “Eu e muitos outros conserva-
dores preferiríamos deixar a UE, em prol da Organização
Mundial do Comércio, a qualquer adiamento humilhante que
nos obrigue a participar nas eleições europeias.”
Nigel Adams, um ex-ministro, que abandonou o Governo

na passada semana, reflexo do inicio das conversações entre
May e Corbyn, é de opinião que “mais de 170 deputados
conservadores, incluindo ministros, assinaram uma carta à
PM, na semana passada, pedindo-lhe que não participe nas

eleições europeias. Isso não terminará bem!”
Com as discussões sobre o Brexit entre o governo e o

Partido Trabalhista paradas desde sexta-feira, há temores
entre os conservadores de que os líderes da UE exigirão que
o Reino Unido permaneça na UE por mais um ano e partici-
pe das eleições europeias, a menos que o parlamento possa
chegar a acordo sobre o Brexit antes de 22 de Maio.
No mês passado, Theresa May prometeu abandonar o

cargo de primeira ministra caso o seu acordo no Brexit fosse
aprovado no Parlamento. Mas isso não aconteceu e o acordo
foi chumbado. Mas os conservadores acreditam que no caso
de um adiamento longo na activação do Brexit, estariam
criadas as condições necessárias para a sua retirada de líder
do Partido Conservador.
Entende-se também que o ministro dos negócios estran-

geiros, Jeremy Hunt, potencial candidato para suceder a
Theresa May, defende que preferiria deixar a UE nos termos
da OMC, em vez de aceitar uma longa extensão e deixou isso
claro nas discussões do gabinete na semana passada.
Sir Graham Brady, presidente do Comitê de 1922, disse ao

Observer: “A participação britânica nas eleições europeias,
três anos depois da maioria do povo britânico ter votado
para deixar a UE seria um grande erro político. Tudo deve ser

feito para garantir que o Reino Unido saia num futuro próxi-
mo, evitando a necessidade de participar nas eleições euro-
peias.”
No sábado à noite, Downing Street disse que as discus-

sões com trabalhistas para encontrar um acordo Brexit, que
poderia passar pelo parlamento antes da cimeira de quarta-
feira, foram “mantidas” a um nível técnico, mas não confir-
maram se havia algum plano comum para ser votado hoje
ou terça-feira, antes de May se dirigir a Bruxelas.
Numa tentativa de persuadir o Partido Trabalhista a assi-

nar um acordo, o número 10 está oferecendo a consagração
em lei de um plano que daria ao parlamento uma voz nas
futuras negociações comerciais com a UE. Acredita que isso
impediria um novo líder conservador, como Boris Johnson,
mudar os termos para um Brexit mais duro, assim que May
for substituída.
Enquanto isso, o novo Grupo Independente, de 11 ex-

parlamentares do Partido Trabalhista e Partido Conservador,
disse ter sido abordado por mais de 200 pessoas, incluindo
um ex-ministro conservador, que queria defender o partido
embrionário nas eleições europeias. Como novo partido vê
as eleições como uma chance de mobilizar os eleitores e
fazer seu primeiro avanço eleitoral.

S
egundo o jornal ‘Sun on Sunday’ o Reino Unido enfrenta a possibilidade de ficar na UE por mais
cinco anos, se Theresa May atrasar por um ano a implementação do Brexit, como sugerido por
Bruxelas. Vários analistas daquele jornal consideram a “redefinição” de Bruxelas e a proposta de

novas datas, para daqui a um ano, aumentadas aos dois anos de extensão já acordados, para o desen-
volvimento apropriado do Brexit, levará o período de transição para 2023, em que a Grã-Bretanha
estará presa aos regulamentos da EU. A proposta veio do chefe do Conselho Europeu, Donald Tusk,
propôs uma prorrogação do Artigo 50 até 31 de Março do próximo ano. Se aceite, uma fonte do jor-
nal no bloco europeu afirma que “agora, há uma consciencialização. 
Uma fonte da UE disse ao The Sun no domingo: “Agora, há uma conscientização de que, se essa

extensão for aceita, pressupõe atrasar o Acordo de Retirada. Isso significa que o relógio é reiniciado e
o período de transição começaria a partir de Março próximo.” A transição foi projectada para funcio-
nar por um período inicial de 21 meses, com a opção de estendê-la por mais dois anos, se necessário.
Se houvesse uma extensão, esse período seria usado para estabelecer regras como levar esse assun-
to em particular adiante. Já que o período de extensão e o período de transição destinam-se a dar
espaço ao Reino Unido e a UE de negociarem um futuro acordo comercial.
No entanto os Estados-Membros estão divididos quanto a conceder ao Reino Unido um longo atra-

so ou deixá-lo cair já fora do bloco esta sexta-feira. Um grupo linha-dura de países liderados pela
França, Bélgica e Espanha lançou uma prorrogação de duas semanas para dar aos mercados tempo
para se prepararem para a saída desordenada. O que a tentativa dos deputados britânicos de matar
“a saída sem acordo” seria como um tiro pela colatra, já que o mais “provável é que aconteça agora”.

Outro grupo num campo mais flexível, que inclui Alemanha e Holanda e é liderado por Tusk, pede
que a UE mostre mais “paciência”. Segundo um diplomata na EU o bloco europeu “poderia aceitar um
acordo de não acordo se os mercados tivessem determinado o preço, mas não há sinais de que eles o
façam. Por isso, o perigo é que se fizer isso agora, poderá activar um choque no estilo Grécia ou
Lehman Brothers nos mercados”.
Tudo leva a crer que está tudo muito enrolado e indefinido e vamos ter de esperar esta e as próxi-

mas semanas para perceber qual vai ser o efeito do Brexit a curto prazo…

CONSERVADORES AMEAÇAM MAY NO CASO DE PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES EUROPEIAS

CIDADÃOS DA UE PODEM PERDER ACESSO 
A BENEFÍCIOS SE LEI NÃO FOR MODIFICADA

REINO UNIDO SEM SOLUÇÕES CONTINUA PRESO À UE
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Num documento dirigido aos imigrantes da União Europeia, 
o Ministério do Interior britânico (Home Office) considera que
“os mais de 3,5 milhões de cidadãos” europeus radicados no
Reino Unido “são nossos amigos, vizinhos e colegas e o nosso
país é ainda melhor por isso”. Admite que a relação com
Bruxelas “seja incerta” e “compreende a ansiedade que isso
pode causar”, os serviços responsáveis pela imigração 
garantem que querem que todos “fiquem, 
independentemente do Reino Unido deixar a EU, com ou 
sem um acordo”. Assim, no mesmo comunicado, o Home Office
declara o processo do estatuto de residência (settle status) 
oficialmente aberto. Isso significa que os seus “direitos e da sua
família, de acesso a emprego, assistência médica, benefícios e
pensões, estão protegidos - para que possam continuar a viver
as suas vidas como o fizeram até agora”. Depois de um ensaio
bem-sucedido, o lançamento do processo final recebeu mais de
50.000 pedidos no primeiro fim-de-semana, elevando 
o número de pedidos “ para mais de 280.000”.
A adesão ao estatuto de residência para cidadãos da UE é
“totalmente gratuita, e o objectivo do Ministério do Interior 
é torná-lo o mais simples e directo possível. Tudo o que 
precisa fazer é preencher um aplicativo de três etapas num 
computador, tablet ou telemóvel, para comprovar sua 
identidade, confirmar a sua residência no Reino Unido 
e declarar qualquer condenação criminal”.
“Deixe-me ser claro”, diz-nos o responsável pelo Home Office,
“estamos reunindo provas para conceder status de residência
às pessoas e queremos que todos tenham esse estatuto”.
“Como ministro do Interior, estou determinado a que 
ninguém seja deixado para trás. E, por isso, disponibilizei 
9 milhões de libras esterlinas para apoiar pessoas mais 
vulneráveis, sejam elas sem-abrigo, idosos, deficientes ou 
desconhecedores do esquema, para ajudá-los a solicitarem 
os serviços. Para aqueles sem acesso a um computador, ou
sem capacidade ou conhecimentos para usar um, haverá
assistência disponível em locais chamados ‘Assisted Digital’,
espalhados por todo o país”.
Este esquema já foi totalmente testado e quase quatro 
em cada cinco dos que se inscreveram foram aceites e não 
precisaram de fornecer nenhuma evidência adicional 
ou enviar documentos para verificação.
Neste momento existem várias formas para fornecer um
documento de identidade. Por exemplo, pode abrir e usar 
o aplicativo ID Document Check no conforto da sua própria
casa, publicar o seu documento ou visitar um dos muitos
locais onde os documentos podem ser digitalizados 
e verificados. Existem 1.500 funcionários especialmente 
treinados para avaliar a sua inscrição.
“Eu sei que muitos de vocês terão lido que tive várias 
conversas com a Apple nos níveis mais altos para garantir 
que todos possam usar o aplicativo”, continua o ministro do 
interior, que acrescenta “juntos trabalharemos arduamente
para encontrar uma solução que permita que o aplicativo 
funcione nos seus dispositivos electrónicos. Tenho o prazer de
confirmar que a Apple fará as alterações necessárias e que 
o aplicativo funcionará nos seus dispositivos móveis e tablets
até o final do ano”.
“Estamos empenhados em garantir” diz-nos o governante
“que as pessoas em todos os cantos do Reino Unido saibam 
o que precisam para obter o ‘settle status’ (estatuto de 
residência). Uma campanha de marketing nacional, de £ 3,75
milhões, está a estimular as pessoas a inscreverem-se agora, e
você poderá já ter visto os anúncios na sua área de residência”.
“Temos trabalhado arduamente para garantir que este regime
forneça aos cidadãos da UE a certeza que desejam, e estamos
confiantes de que será um sucesso. Por favor, certifique-se de
que os seus amigos e familiares cidadãos da UE conhecem o
esquema”.  Para saber mais, vá para GOV.UK.

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL  
O NOVO ESTATUTO 
DE RESIDÊNCIA

MINISTÉRIO DO INTERIOR GARANTE

D
onald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, diz estar
preparado para dar a Theresa May a maior flexibilidade
possível sobre o Brexit. Numa carta enviada ao dirigente
comunitário, Theresa May pediu que o Brexit seja adiado
até 30 de Junho, para que possa chegar a um acordo ratifi-

cado pelo Parlamento britânico. 
Em vez da prorrogação flexível de um ano para o artigo 50,

recomendada pelo presidente do Conselho Europeu, a primeira-
ministra deseja um prazo mais curto, com a mesma flexibilidade
para sair assim que uma opção for legislada.

Essa é a mesma data solicitada pelo governo no mês passado,
mas rejeitada pelos líderes da UE em Bruxelas. A menos que uma
nova data venha a ser assinada, numa cúpula de emergência da UE
na próxima quarta-feira, a Grã-Bretanha arrisca-se a sair da União
Europeia sem acordo, no próximo dia 12 de Abril.

Na carta, redigida depois de um segundo dia de negociações
com o Partido Trabalhista, May diz que ambas as partes aceitam a

necessidade de aprovar o acordo de retirada, mas ainda não chega-
ram a um consenso sobre o futuro relacionamento. No caso de não
ser possível os dois maiores partidos britânicos encontrarem um
caminho comum, a primeira-ministra pretende apresentar ao
Parlamento um quadro de opções a serem votadas.

Theresa May acredita que, com acordo entre partidos ou num
quadro de opções a propor, o Parlamento poderia encontrar uma
solução, aprovar a legislação subsequente e sair antes de 22 de
Maio. Admitiu, contudo, que o governo se encontra “sob a obriga-
ção legal” de realizar eleições se não conseguir encontrar uma
solução para o actual impasse e evitar que o Reino Unido faça
parte das próximas eleições europeias, em Maio.

Questionada sobre o motivo de estar a propor uma data que já
havia sido rejeitada, através do seu porta-voz May disse que as
“circunstâncias eram diferentes” de quando as solicitou, a 30 de
Junho, antes da última cúpula europeia, e que a primeira-ministra
se comprometeu a não pedir mais prorrogações.

THERESA MAY 
PEDE ADIAMENTO 
ATÉ 30 DE JUNHO 
UNIÃO EUROPEIA OFERECE UM ANO

Os emigrantes portugueses no Reino Unido já têm disponível
a Linha Brexit, um centro de atendimento consular destina-
do a prestar todas as informações, além de possibilitar mar-

cações para actos consulares, especialmente a emissão de passa-
portes, necessários para se candidatarem ao estatuto de residência
permanente.

Para isso basta telefonarem para 02036368470 ou enviar a ques-
tão por correio electrónico (cac.ru@ama.pt) e serão esclarecidos
das dúvidas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia
(UE), podendo dispor ainda de informações necessárias para a
emissão de documentos de identificação.

Inicialmente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, explicou que, após a divulgação pública, a Linha
Brexit estaria disponível de imediato. Contudo, ouve atrasos e o
nosso jornal confirmou que, à hora de publicação deste artigo, o
serviço está em funcionamento.
“O primeiro objectivo da Linha Brexit é dar às pessoas toda a
informação que elas poderiam obter presencialmente no
Consulado de Manchester ou no Consulado de Londres, mas sem
elas serem obrigadas à deslocação ao consulado. A segunda coisa
é agendar marcações nos consulados”, disse ainda o ministro
Augusto Santos Silva.

O serviço consular para portugueses no Reino Unido está aces-
sível todos os dias úteis, das 09:00 às 17:00 horas.

O governante ressalvou que o centro de atendimento consular é
uma experiência que começou em 2018, então dedicada à rede

consular portuguesa em Espanha e “que correu bastante bem”.
“O que fazemos agora é alargar o centro de atendimento consu-

lar ao Reino Unido”, explicou Augusto Santos Silva.
De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos

portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na
área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área
de jurisdição do de Manchester. No entanto existem outros tantos
que não estão registados nos serviços consulares e que, para terem
acesso aos seus serviços, se devem registar quanto antes.

LINHA BREXIT E AGENDAMENTO ABERTOS NOS CONSULADOS 

Imagens captadas e divulgadas via Snapchat mostram soldados britânicos a praticar tiro, usando a imagem do líder dos tra-
balhistas, Jeremy Corbyn, como alvo. Já foi aberta uma investigação, tendo o ministro da Defesa confirmado a veracidade das
imagens. Os militares em causa pertencem ao 3.º batalhão de pára-quedistas, um regimento que está previsto deixar o
Afeganistão em breve. Os militares em causa não estavam a treinar com munições verdadeiras. Ainda assim, são várias as mar-
cas de furos que surgem numa imagem do líder da oposição. A acompanhar a imagem surgia ainda a frase: “Happy with that.” 

SOLDADOS FAZEM TIRO AO ALVO COM IMAGEM DE CORBYN

Santos Silva diz que
tudo vai correr bem...

Theresa May tem
razões de sobra para

estar apreensiva
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Defensores da manutenção do Reino Unido na UE alegam que os animais de estimação não foram ouvidos no processo que
levou ao Brexit. Criaram um movimento que juntou milhares de seguidores. E de cães... Porque, alega o movimento Wooferendum,
estes cães são pró-europeístas e têm motivações políticas. A ideia está carregada de ironia, claro, até porque o que pretendem
é sensibilizar a opinião pública. Brexit is a dog's dinner, lê-se nos cartazes. Um dog's dinner é uma confusão, uma expressão
inglesa que traduz uma grandessíssima bagunça, ainda que rodeada de alguma pompa. O resultado superou as expectativas.

CÃES QUE “NÃO FORAM OUVIDOS” LADRAM CONTRA O BREXIT

AÍ ESTÃO OS NOVOS AUMENTOS 

Sem sombra para dúvidas que o processo do Brexit no Reino Unido tem transmitido, por
todo o Mundo, um espectáculo incomum de país em plena confusão, incapaz de con-
cluir um acordo e sair da União Europeia, a decisão mais importante da sua história

recente. Londres está à deriva, presa a um impasse que contrapõe defensores de um Brexit
sem qualquer elo futuro com o bloco europeu e incentivadores de uma nova votação popular
que possa restabelecer de vez o vínculo.

Na última sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, enviou uma carta ao presiden-
te da Comissão Europeia, Donald Tusk, para pedir o adiamento do prazo limite do Brexit até 30 de
Junho. A prorrogação depende do consenso dos membros da UE, e a França já destacou ser “pre-
maturo” aceitar o adiamento sem que os britânicos divulguem um plano de saída.

Todo o processo enferma de erros, falsas assumpções e o total descontrolo de um Governo
que não encontra soluções, o país vive em bloqueio total e não se vislumbra para quando o fim
do imbróglio. Entenda a sucessão de erros que levou o Reino Unido ao bloqueio actual.

Imprudência de David Cameron
O ex-primeiro-ministro, partidário na permanência na União Europeia, acreditou que soluciona-

ria de uma vez por todas a divisão no seu Partido Conservador e o respeito do vínculo com o bloco
europeu a partir de um referendo. Como tábua de salvação, propôs a consulta popular impruden-
temente, enquanto governava em coligação com os liberal-democratas, certo de que estes, pro-
europeus se colocariam contra a ideia. No entanto, nas eleições seguintes, os liberal-democratas
desapareceram do mapa, e Cameron vê-se sozinho no comando e obrigado a cumprir a promessa.
Marcou o referendo para 23 de Junho de 2016. Entretanto, o principal partido da oposição, consi-
derado maioritariamente pró-europeu, elegeu em Setembro de 2015 para sua liderança um euro-
céptico, Jeremy Corbyn, o candidato que ninguém esperava que ganhasse a disputa interna por
representar a ala mais esquerdista dos trabalhistas. Corbyn fez uma campanha sem entusiasmo
pela permanência na UE, e o Brexit prevaleceu na opinião popular com 52% dos votos no referendo.

Prazo de May
Depois de chegar ao poder nos dias seguintes ao referendo e à subsequente renúncia de

Cameron, a nova primeira-ministra decide activar rapidamente o mecanismo legal que impõe um
prazo de dois anos para concluir a saída da UE. Logo o prazo se revelou muito curto para uma nego-
ciação muito complexa, especialmente perante as divisões dos políticos britânicos. A primeira-
ministra já pediu o adiamento da data do Artigo 50 para o Brexit duas vezes. O bloco europeu con-
cordou em estender o limite até 12 de Abril e ainda não respondeu se concede novo adiamento até
30 de Junho, tal como lhe foi solicitado pelo Governo britânico.

Os pressupostos de Theresa May
Em Junho de 2017, May convocou eleições legislativas antecipadas com o objectivo de reforçar

sua posição e a sua base para negociar com Bruxelas. No plebiscito, perde a maioria absoluta de
que gozava no Parlamento, precisou de suavizar a sua versão do Brexit e ficou à mercê do apoio dos
norte-irlandeses do Partido Unionista Democrático (DUP). O DUP acabou por ser um dos principais
opositores do acordo que May negociou com a UE. Isso porque os termos previam que a província
britânica da Irlanda do Norte tivesse um arranjo especial de fronteira para evitar a reinstituição de
uma fronteira terrestre com a vizinha República da Irlanda. O chamado “backstop”, cerne das críti-
cas dos parlamentares pró-Brexit, manteria o Reino Unido numa união aduaneira com a UE até sur-
gir uma solução alternativa, o que suscitou receios entre os eurocépticos de que o país se manteria
ligado ao bloco indefinidamente.

Limites de May
May empreendeu uma negociação com Bruxelas preocupada quase exclusivamente em manter a

unidade do seu Partido Conservador. Com isso, impôs fortes limites a um acordo: abandonar a união
aduaneira e o mercado único europeu. Rapidamente entrou em choque com o repto de evitar uma
fronteira terrestre na ilha da Irlanda potencialmente prejudicial ao acordo de paz de 1998, que pôs
fim a décadas de conflitos sangrentos na região. A falta de visão em conseguir um consenso com a
oposição sobre este tema tão importante contribuiu em grande medida para o impasse do Brexit.

Os eurofóbicos
Entretanto, a fobia dispara e a ala radical dos eurocépticos do Partido Conservador exige um

Brexit duro, sem concessões ao bloco, que corte todas as amarras do país e lhe dê total liberdade
no comércio internacional. Por isso, votou em peso contra o acordo negociado por May. A resistên-
cia foi tanta que o Brexit tão desejado precisou de ser adiado e agora corre o risco de ser ainda mais
suavizado para sair no papel.

O Parlamento
Os parlamentares quiseram tirar do governo o controlo do processo do Brexit. Organizaram uma

série de votações de propostas indicativas que pudessem, com apoio da maioria, analisar e direc-
cionar uma alternativa ao acordo de May. No entanto, em três sessões, os parlamentares não entra-
ram em acordo e chumbaram todas as opções. A única proposta que alcançou a maioria foi justa-
mente a de rejeitar um Brexit sem acordo de transição com a UE.

Um autêntico manicómio político com o Governo metido num colete-de-forças, sem movimen-
tação, sem estratégia, sem talento e sem soluções. Tarda em encontrar a poção mágica que o
poderia colocar num lugar da História de Inglaterra. Em vez disso o círculo fecha-se e a primeira-
ministra, isolada, olha cada vez mais para as eleições gerais antecipadas e, mais uma vez, entre-
ga tudo à ‘caixinha’ de surpresas!

OS ERROS QUE “ENTALARAM” MAY

Com a chegada do novo ano fiscal na Grã-
Bretanha, em 6 de Abril, chega também uma
onda de novos aumentos aos lares britânicos e
que abrangem os impostos, saúde, energia e
‘broadband’. Os preços dos serviços públicos
já tinham aumentado em 1 de Abril.  

Também em 6 de Abril aumentaram o salá-
rio mínimo, as reformas e a maioria dos bene-
fícios. A energia aumentou uma média de £117
por ano. Uma família gastava antes uma média
de £1137 por ano e passará a gastar £1254, o
que significa um aumento substancial. As
licenças de TV aumentaram £4 e passaram
para £154,50 por ano, no caso de utilizar uma
TV a cores, se a sua opção for preto-e-branco
então passará a pagar mais £1,50 e a licença
passará para £52 por ano. No caso de morar
com alguém com mais de 75 anos esta licença
é gratuita. 

Quanto ao ‘council tax’, imposto camarário
residencial, aumenta em média de 4,7% na
Inglaterra, ainda não se sabendo quanto vai
aumentar na Escócia e no País de Gales. Tenha
em atenção que, segundo as suas circunstân-
cias, pode estar apto a uma redução. Se mora
sozinho, pode obter um desconto individual de
25%, e se tiver um impedimento mental grave,
como demência ou dificuldades de aprendiza-
gem, ou morar com alguém que o tenha, pode

também ter direito a 25% ou até mesmo 100 %
redução. O mesmo se aplica aos reformados,
por isso informe-se sobre outras circunstâncias
e certifique-se de que está dentro do sistema de
descontos. As despesas de fornecimento de
água aumentaram uma média de 2%, embora
variem de região para região.

Para quem não tem dentista gratuito (pela
NHS) as despesas aumentaram de £ 1,10 a £
22,70 na Inglaterra, dependendo do serviço.

Mas nem tudo são desgraças. Não só o salá-
rio mínimo aumentou para £8 por hora, mas
também a tabela de descontos para a seguran-
ça social aumentaram da banda de
£11.850/ano para £12,500/ano, para quem
ganha menos de 100 mil por ano. Isto é, do que
recebe em ordenado até £11.850 não tem des-
contos. A partir daí e até £50.000/ano (antes
era até £46,350) desconta 20% e partir deste
ponto passa a descontar 40%.

Houve também mudanças na contribuição
para a pensão. Se está inscrito num plano de
reforma, o valor mínimo que você e o seu
empregador precisam de contribuir aumenta
também. No longo prazo, são boas notícias,
porque o seu empregador está a contribuir
mais para o seu pote de pensão - mas, no
curto prazo, vai sentir no seu ordenado a
redução do desconto. 

Os cidadãos britânicos já começaram a receber passa-
portes sem a inscrição da “União Europeia” no topo da
capa, mesmo quando o Reino Unido ainda não deixou o
bloco. Alguns documentos oficiais que foram emitidos
após 30 de Março também não possuem a referência à
“European Union” e mantêm apenas a inscrição de “Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”.
A mudança aconteceu porque a data inicialmente pre-

vista para o Brexit era de 29 de Março. Porém, o Reino
Unido negociou uma extensão do prazo até 12 de
Abril com o Conselho Europeu e, na passada sexta-feira, a
primeira-ministra Theresa May pediu novo adiamento até
30 de Junho.
Segundo um comunicado do departamento responsá-

vel pela emissão dos documentos, alguns cidadãos ainda
receberão passaportes com a inscrição por mais um
tempo, mas não será possível escolher qual o tipo que
cada pessoa irá receber. Depois do processo do Brexit con-
cluído e o Reino Unido estiver fora da UE, nenhum passa-
porte será emitido com a inscrição “União Europeia”. No
entanto, os documentos que ainda estiverem dentro do
prazo de validade poderão ser usados normalmente até
expirarem.

A cor dos passaportes britânicos também irá mudar por
causa do Brexit. Em vez do vermelho escuro, comum a
todos os países da União Europeia, será adoptado nova-
mente o azul, usado inicialmente há quase 100 anos e
abandonado quando o Reino Unido entrou para o bloco.
Os primeiros passaportes azuis serão emitidos no final

de 2019 e distribuídos juntamente com os vermelhos
durante algumas semanas. Também neste caso os cida-
dãos não poderão escolher qual irão receber. A previsão é
de que, a partir do início de 2020, todos os documentos
emitidos já sejam azuis.

CONFUSÃO COM OS NOVOS PASSAPORTES
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PUBLICIDADE

C
olin Spash viu a filha de 11 anos, Lily, baixar-se e acrescentar
um pequeno ramo de rosas vermelhas à pilha de flores já no
chão. Bilhetes escritos à mão, húmidos por causa da chuva
que caía em Londres, estavam espalhados pelo arranjo colori-
do. Um deles dizia simplesmente: “Você não merecia isso.”

Num pequeno parque infantil, a poucos passos de distância, mais
uma vítima de um ataque fatal com faca na capital britânica sangrou
até morrer. Jodie Chesney tinha 17 anos e era uma orgulhosa escotei-
ra e uma estudante modelo antes de ser assassinada e que abriu os
olhos do país para uma epidemia que agora domina a agenda política.
O horror nacional diante de uma jovem que jaz morta na rua pertur-

bou um país que já enfrenta dificuldades para conter divisões amar-
gas em relação à saída da União Europeia, que envenena grande
parte das discussões políticas.
Os crimes com armas brancas multiplicam-se há anos na Inglaterra

e, no ano passado, atingiram o patamar mais elevado desde pelo
menos 2011. No entanto, uma dúzia de mortes por esfaqueamento,
em Londres, só neste ano chocou o país por causa da natureza apa-
rentemente indiscriminada de muitas delas. A polícia procurava teste-
munhas de outro assassinato na região oeste da cidade.
“Geralmente, estes crimes estão relacionados com gangues ou

algo assim, mas, quando se trata de uma jovem inocente com toda a
vida pela frente, é terrível”, disse Spash, 46, um ex-policial. Diz ter-se
mudado para Harold Hill, região suburbana de Londres, onde

Chesney foi assassinada, 25 anos atrás para escapar da criminalida-
de de outros lugares.
O Reino Unido atravessa o seu período mais turbulento em déca-

das, enquanto o governo tenta desesperadamente negociar um acor-
do para o Brexit. Embora o foco esteja no drama político no
Parlamento e nas negociações estagnadas em Bruxelas, muitos elei-

tores preocupam-se mais com o estado frágil de serviços estatais sub-
financiados, como escolas, hospitais e policiamento.
Para a polícia, a onda de ataques com armas brancas é culpa do

subfinanciamento, um legado de aperto do cinto de mais de 70 biliões
de libras pelo governo desde a crise financeira de uma década atrás.
O orçamento para os policiais no Reino Unido caiu 20 por cento desde
2010, quando ajustado pela inflação. A primeira-ministra Theresa May
geriu grande parte da redução nas funções governamentais no ante-
rior Governo de David Cameron, quando era Ministra do Interior.
Outros dizem que o foco deveria estar nas causas sociais da violên-

cia e no fornecimento de facilidades e oportunidades para os jovens.
“É preciso mudar o discurso, deixar de se concentrar exclusivamen-

te em criminosos empunhando facas e passar a ver jovens vulnerá-
veis e assustados que merecem ser protegidos e ter as suas vozes
ouvidas”, disse Franklyn Addo, 25, que trabalha com jovens vítimas de
violência para a instituição de caridade Redthread, no Homerton
Hospital, na zona leste de Londres. “A violência é omnipresente. Ela
não pertence aos jovens e existe há muito tempo.”
E a violência agora veio para cima. Com importantes votações do

Brexit no Parlamento programadas para a próxima semana, os crimes
com armas brancas chegaram até mesmo a dominar a reunião do gabi-
nete de May. O Ministro das Finanças, Philip Hammond, enfrentou uma
enxurrada de perguntas sobre o financiamento da polícia em variadas
entrevistas à imprensa, que normalmente se concentrariam no Brexit.

JOVENS ABREM CAMINHO NA SOCIEDADE À FACADA!

Um ano depois da adopção da regra que exigia que as empresas do Reino Unido informem a diferença entre os salários pagos
a homens e mulheres, o sector de tecnologia fez algumas mudanças, mas nem todas na direcção certa.Com base na compen-
sação mediana, a Facebook hoje paga menos às funcionárias, mas contratou mais mulheres para cargos elevados. A
Amazon.com, que ainda tem praticamente o mesmo número de homens e mulheres nas posições mais importantes, melhorou
a diferença no salário médio. Uber Technologies e WeWork revelaram diferenças ainda substanciais no quanto pagam a homens
e mulheres. O sector de tecnologia ainda tem questões arraigadas de discriminação. 

MULHERES AINDA GANHAM MENOS EM TECNOLOGIA 
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I
magine the most English-English person you can think of. Now
I’m fairly certain that no matter what picture you just conjured up,
that person comes complete with a stiff upper lip and a cup of tea
in their hand. Because that’s what the English do. They carry on
and they drink tea. Tea is so utterly English, such an ingrained

part of the culture, that it’s also ingrained in how everyone else around
the world perceives that culture.
Tea is such an ingrained part of the culture, that it’s also ingrained

in how everyone else around the world perceives that culture
And while it’s fairly common knowledge that Westerners have China

to thank for the original cultivation of the tannic brew, it’s far less known
that it was the Portuguese who inspired its popularity in England – in
particular, one Portuguese woman. Think about that next time you’re
sipping steaming oolong from delicate mugs at the Ritz, or standing
under the portrait of Earl Grey in the Victoria & Albert Museum.
Travel back in time to 1662, when Catherine of Braganza (daughter

of Portugal’s King John IV) won the hand of England’s newly restored
monarch, King Charles II, with the help of a very large dowry that
included money, spices, treasures and the lucrative ports of Tangiers
and Bombay. This hookup made her one very important lady: the
Queen of England, Scotland and Ireland.
When she relocated up north to join King Charles, she is said to

have packed loose-leaf tea as part of her personal belongings; it would
also have likely been part of her dowry. A fun legend has it that the
crates were marked Transporte de Ervas Aromaticas (Transport of
Aromatic Herbs) – later abbreviated to T.E.A.
That last bit probably isn’t true (etymologists believe the word ‘tea’

came from a transliteration of a Chinese character), but what is for sure
is that tea was already popular among the aristocracy of Portugal due
to the country’s direct trade line to China via its colony in Macau, first
settled in the mid-1500s (visit today to sample the other end of this culi-
nary exchange, the Portuguese pastéis de nata, aka egg custard tarts).
When Catherine arrived in England, tea was being consumed there

only as a medicine, supposedly invigorating the body and keeping the
spleen free of obstructions. But since the young queen was used to
sipping the pick-me-up as part of her daily routine, she no doubt con-
tinued her habit, making it popular as a social beverage rather than as
a health tonic.
Everything from Catherine’s clothes to her furniture became the

source of court talk
“When Catherine married Charles, she was the focus of attention –

everything from her clothes to her furniture became the source of court
talk,” said Sarah-Beth Watkins, author of “Catherine of Braganza:
Charles II’s Restoration Queen”. “Her regular drinking of tea encouraged
others to drink it. Ladies flocked to copy her and be a part of her circle.”
Hot poet of the time, Edmund Waller, even wrote a birthday ode to

her shortly after her arrival, which forever linked the queen and
Portugal with the fashionable status of tea in England. He wrote:
“The best of Queens, and best of herbs, we owe
To that bold nation, which the way did show
To the fair region where the sun doth rise,
Whose rich productions we so justly prize.”
To be fair, tea could be found in England before Catherine arrived,

but it wasn’t very popular. “Waller is recorded drinking tea in 1657,
which is a whole six years before Catherine turns up,” said Markman
Ellis, professor of 18th-Century Studies at Queen Mary, University of
London, and co-author of “Empire of Tea: The Asian Leaf that
Conquered the World”. “He is a well-known aficionado for tea, which
is unusual because it was so expensive and everyone was drinking
coffee at this time.”
The reason for the cost was threefold: England had no direct trade

with China; tea from India wasn’t around yet; and the small quantities
that the Dutch were importing were sold at a very high premium.
“It was very expensive because it came from China and it was taxed

very heavily,” explained Jane Pettigrew, author of “A Social History of
Tea”, winner of the 2014 World Tea Awards’ Best Tea Educator and
director of studies at UK Tea Academy.
Indeed it was so pricey (a pound went for as much as a working-

class citizen made in a year), that, according to Ellis, “it ruled out any-
one but the most elite and wealthiest sectors of society. So tea
became associated with elite women’s sociability around the royal
court, of which Catherine was the most famous emblem.”
And what happens with famous people? Non-famous people imitate

them. “When the queen does something, everyone wants to follow
suit, so very, very gradually by the end of the 17th Century, the aristoc-
racy had started sipping small amounts of tea,” Pettrigrew said.
Of course, the upper class didn’t invent the ritual of tea-drinking

themselves – they were imitators too. As Pettigrew recounted, “Until
tea arrived with the Dutch, we [the English] didn’t know anything about
tea. No sugar spoons, no cups, no tea kettles (only kitchen kettles), so
we did what always happens: we copied the entire ritual from China.
We imported [Chinese] tiny porcelain tea bowls, the saucers, the dish-
es for sugar, the small teapots.”
Catherine’s home country had a hand in in popularising this aspect

of the tea experience, too. “Portugal was one of the routes [by which]
porcelain got to Europe,” Ellis noted. “It was very expensive and very
beautiful, and one of the things that made tea drinking attractive was
all the pretty stuff that went with it, like having the latest iPhone.”

Since it was so prized, porcelain was probably part of Catherine’s
dowry, and, like other aristocratic ladies, she would have accrued
many gorgeous trappings to pad out her tea sessions once she was
living in England. Pettigrew explained, “She started it as an aristocrat-
ic habit in her palaces – very posh, very upper class, and so the cere-
mony that arrived from China was immediately associated with fine liv-
ing. As soon as tea arrived, it had very strong connections to feminine
women and very big houses, I suppose through Catherine, because
the porcelain cost huge amounts of money. The poor had to make due
with earthenware. So everything that was expensive had to do with the
aristocracy. It’s the same as today: You buy expensive things to show
how important you are.”
Eventually the lower classes transformed tea into a more egalitari-

an drink, but today, travellers to London can still experience the aristo-
cratic pomp and circumstance at upscale hotels’ afternoon tea servic-
es, most notably at the Langham Hotel’s Palm Court in London (which
claims to be the birthplace of afternoon tea), the famed Ritz
London and Claridge’s.
You can find fancy tea events in Portugal too, but even there, the

link to Queen Catherine is not well known. In the historic municipality
of Sintra, though, one hotel is trying to change that. At the Tivoli
Palácio de Seteais Sintra Hotel, general manager Mario Custódio is
about to launch a special afternoon tea themed after Catherine in
October. “In school we don’t get this [history],” Custódio said. “I had no
idea. Even the Portuguese don’t know this.”
The area of Sintra, spread across lush green mountains about 30

minutes outside Lisbon, is a Unesco World Heritage Site, noted for its
concentrated displays of European romantic architecture. The Seteais
Palace, built in the 1780s by Dutch consul Daniel Gildemeester, is just
one of several ornate, whimsical estate homes that dot the Sintra land-
scape; wedding-cake follies overlooking intricate, sprawling gardens
and parks. Queen Catherine never lived here, but the concentration of
old wealth and must-see mansions makes it the perfect place to reflect
on what the lives of Portuguese nobility used to be like. You can easily
imagine opulently dressed noblewomen gathering in opulently draped
drawing rooms, clinking teacups and swapping news and gossip.
For Custódio, bringing these little-known bits of history to life is what

makes the travel experience special and personal for visitors. “I’m try-
ing to [present] these things that are very unknown because that is lux-
ury today,” he said.
If Queen Catherine gave you a gift of marmalade, she didn’t think

that much of you
The daily tea service (open only to hotel guests), will highlight

aspects of the Portuguese connection to this genteel tradition. For
instance, Custódio is working with a historian to serve the type of tea
Catherine would have drank (Ellis thinks it’s most likely a green tea,
as no tea came out of India until the 1830s, long after she’d passed
away). Marmalade will also be part of the menu, as that’s another
part of the Catherine of Braganza mythology that Custódio has stum-
bled across in his research. The tale goes that, since some of the
best oranges in the world come from Portugal, Catherine had them

shipped over to her new English home
regularly. The ones that didn’t make the
journey in top condition were turned into
marmalade. Of course, whole oranges
were a more prized snack, so if Queen
Catherine gave you a gift of marmalade
instead of oranges, it meant she didn’t
think that much of you.

The spread at the Seteais Palace will
come with no such judgments. Custódio
is simply hoping that by mingling with vis-
itors during the themed tea service and
by gifting them with a small book – com-
plete with QR codes for more photos, his-
torical facts and fun stories – he’ll be
helping to share some of the culture and
colour of his home and reinforce the long-
term influence of a little-known transplant
queen.
“We Portuguese want to believe that

Catarina was responsible for the tea. I
don’t want this history to die.”

THE TRUE STORY BEHIND 
ENGLAND’S TEA OBSESSION

THE PORTUGUESE LINK

BY BILLIE COHEN (BBC)

Catherine of Braganza

Tea and
Prince Charles

JOVENS ABREM CAMINHO NA SOCIEDADE À FACADA!
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A
n old man with a leathery face leads a herd of wide-horned
bullocks’ home after a long day in the fields. A horse-drawn
cart stacked high with hay and bundles of firewood meanders
down the road. These are scenes from everyday life in the
heart of Tras-os-Montes (meaning “Beyond the Mountains”), a

neglected rural backwater in Portugal’s far north. A wild and rugged
place, it is one of Europe’s most remote regions, with many of the build-
ings being former monasteries. The people there are a tough breed, and
many have faces as hard as the granite terrain that surrounds them. But
their toughness masks a warmth and hospitality.
Tras-os-Montes is Europe at its most rustic. Surrounded by three high

mountain ranges, it was cut off for centuries. The region is so remote,
even Napoleon Bonaparte regarded it as too hard to conquer and passed
it by. Most visitors to Portugal do, likewise, heading instead straight for
Porto or the fertile, terraced valleys of the Douro River, or flying direct to
the beaches and golf courses of the Algarve.
It’s their loss. A strong community spirit still thrives in Tras-os-Montes,

as does a quality of life that has long been lost in the urban sprawl else-
where in Portugal. Wooden-wheeled ox carts are in daily use, and farm-
ers still work the undulating land with simple wooden hand-tools. It is
often hard to believe you are actually in Europe, let alone in the same
country as the Algarve. Only the occasional TV aerial reminds you that
you haven’t travelled back in time to the middle ages.
The Portuguese government has largely ignored the region, and you

get the impression that’s just how the locals like it. Their strong traditions
have been barely touched by outside influences. Some villagers still con-
sult medicine men about the important things in life, like death, illness
and football. City-dwellers may see them as primitive and backwards,
but they are independent - if they are sometimes the butt of jokes to the
rest of the Portuguese, it’s unlikely they give a damn.
With the help of a guide, we were to trek across part of this beautiful

and rugged region. Many villages in this area are isolated and can still
only be reached by mule or on foot. The tiny village of Ribeirinha has tra-
ditional houses with slate walls held together with a mixture of mud and
goodwill. Here, we saw village women washing pig entrails in the river.
No part of any animal is wasted, so the intestines and lungs are cleaned
and later smoked in wine and garlic, before being mixed with meat to
make chorizo sausage.
Our picnic lunches were local specialities but fortunately free of intes-

tines. Trekking always creates a huge appetite and, like hungry wolves,
we devoured hunks of grilled pork and “bola de carne”, a meat cake made
from ham, chicken and walnuts. Dessert was a slice of local cheese

topped with some heavy-duty marmalade, washed down with some
vinho verde and thimble-sized measures of the local liquor called
aguardente, a kind of grappa.
Tras-os-Montes is a harsh, unforgiving landscape with bitterly cold

winters and scorching summers; in July and August, even mad dogs stay
in the shade. When the sun shines in this remote region, it shines hard.
But when it doesn’t, it can get very cold. We walked through the boulder-
strewn granite landscape of the Alvao National Park, the smallest nation-
al park in Portugal. And at 1,000 metres, it was certainly cold.
The smell of wood fires greeted us in Lamas de Olo, a medieval village

of granite-block and thatch-covered ancient houses. We spotted many
“espinheiros”, the region’s traditional stone granaries. Some were topped
with stone crosses, but all were too narrow to have been former monas-
teries. In the village we passed oxen being led by bent old ladies clothed
in long black shawls and headscarves. The women were of an indeter-
minable age and had wonderful faces the texture of elephant skin.
As we were still cold, we retreated to a small cafe for a large, reviving

coffee and a game of table football. Nearby, a group of old boys played a
noisy game of cards. Already competitive, the game threatened to get
heated. And what were they quarrelling over? It turned out to be a prized
bounty of “bacalau” or dried salted cod, which awaited the victor behind
the bar. Codfish was a highly prized commodity in the middle ages - but
in Tras-os-Montes, its appeal still hasn’t worn thin.
On the way back we met a goatherd with a healthy, mahogany com-

plexion who invited us to have a drink in his home. But with his 100 or so
sheep and two dogs we didn’t like to cramp his style. Back at out the
18th-century traditional farmhouse we huddled, knackered, around the
open fireplace to get warm again. We’d rather smoke ourselves to death
than let any of the heat escape. Only when the logs started to crackle did
I feel the blood flowing around to my system. It was fortunate we had
digested the “aguardente”, otherwise we would surely have been blown
into orbit. The farmhouse was situated in a tiny village called Pontido,
6km from the small town of Vila Pouca de Aguilar, north of Vila Real. Like
many other farmhouses in the region, it is part of an excellent tourism
arrangement where local people open their ancestral manor houses to
paying guests. The village only had a population of about 50 people, and
on an early morning stroll you could easily meet half of them.
Our hosts were Dona Maria and her son, Alberto. She was one of those

exceptionally strong and kind Portuguese ladies who wields the real power
in their family. Even though her arm was in a sling after a recent fall, she
was still up half the night baking cakes for us. The farmhouse may not have
been a former monastery, but it did have its very own chapel.

Mention Portugal and most people think of the Algarve, but for Max Wooldridge, 
it is the remote mountain region of Tras-os-Montes that tops his itinerary

THE LAND 

THAT TIME FORGOT

FROM MAX WOOLDRIDGE
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PUBLICIDADE

The «Portuguese Beef» project promoted by the National Federation of Autochthonous Breeds
Association (FERA), destined to the international promotion of the beef from Portuguese
autochthonous breeds, was held on 26 and February 27, called the Importers’ Mission «Portuguese
Beef Tasting - Ponte Lima».
This world prime beef stands out from all others due to the combination of genetic characteris-

tics with extensive breeding and the exclusive feeding of the calves on mother’s milk, fodder, and
cereals, allowing the early infiltration of fat into the muscle fibres, providing the beef with succu-
lent, tenderness and unmistakable taste, of recognized international merit. Breeders and many
other sources ensure us “Portuguese Beef” was transported, in the late 19th century, to the British
Royal House on the Port wine route.
Held at the oldest town of Portugal - Ponte de Lima, this initiative aimed to enhance the demand

for Portuguese endogenous products and strengthen trade relations and external communication
of one of the most dynamic sectors of the Portuguese economy.
For this event, FERA invited importers, distributors, and the press from various foreign markets

(including the United Kingdom) and provided, for two days, activities that allowed the promotion
of this prime beef from the Portuguese autochthonous breeds (Arouquesa, Barrosã, Cachena,
Marinhoa, Maronesa, Minhota e Mirandesa).

It was possible to attend a technical presentation about the characteristics and various cuts of the
beef, visit a farm and be in contact with two of the breeds promoted by this project, and to enjoy
tasting them throughout a specific dinner. It also included a visit to a slaughterhouse where it was
possible to visualize all the stages of the process, from slaughtering, cutting and packing the meat.
This event has created an impactful and engaging experience for all guests and has facilitated

access to a diverse range of agents and potential buyers.
Due to this, the balance is very positive, all the guests considered the event extremely informa-

tive, conducted with great care and professionalism. It should also be noted that there have been
several manifestations of interest in the promoted products, especially of a possible buyer from the
United Kingdom, allowing FERA to expand its network of contacts, discuss possible businesses and
new strategic partnerships.
The «Portuguese Beef» project, is being co-financed by the Operational Thematic Program for

Competitiveness and Internationalization, within the scope of the Support System for Collective
Actions (SIAC) of a total investment of EUR 426,637.00, co-financed by 85% by the European
Regional Development Fund (FEDER).
For further information, you can contact fera.portuguesebeef@gmail.com or visit the web-

site http://portuguesebeef.pt.

THE DELICACY OF THE ARISTOCRATS

PORTUGUESE BEEF
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A
té à data, Donald Trump não é responsável pela construção de um
centímetro que seja do odiado muro que separa os Estados Unidos
da América do México. Nesta altura estão construídos cerca de 33
por cento dessa badalada obra que tem servido de arma de arremes-
so contra o caricato presidente norte-americano que teima em pros-

seguir a empreitada – democratas e republicanos uniram-se no protesto, e,
como se não bastassem todas as outras idiotices atribuídas a Trump, é ao
muro que muitos se agarram para zurzir a loira criatura, na verdade um
homem que se tem mostrado indigno de exercer tão elevado cargo.
Também em Portugal grande parte da nossa Comunicação Social se

comporta como uma Maria que vai com as outras, afinando o seu antago-
nismo pelo mesmo diapasão que comanda o coro contra o avermelhado
presidente, atribuindo-lhe a responsabilidade de uma obra que não foi
ideia sua e na qual, como atrás se escreve, ainda não teve qualquer parti-
cipação – nos nossos jornais e televisões basta que se fale no muro para
que Trump seja de imediato atacado e vilipendiado, basta falar em Trump
para que o muro se erga perante os nossos olhos e ouvidos como mais uma
miserável tropelia perpetrada pelo incontrolável magnata.
Todos sabem que a construção dessa gigantesca obra teve início nos finais

dos anos 80, princípios dos anos 90, em plena era Bush (pai) – mas foi em
1994, no reinado do democrata Bill Clinton, que sofreu impulso maior, tendo
sido continuada por George W. Bush e Barack Obama, este último um presi-
dente à esquerda que a ela dedicou tempo e dinheiro e que jamais foi inco-
modado por continuar uma obra que agora todos acham aviltante, indigna e
desumana! Curiosamente, ainda não ouvi nenhum democrata americano,
nem nenhum democrata (leia-se esquerdista) de outro país qualquer pedir o
derrube dos 1.130 quilómetros de muro que já estão concluídos, apenas se
ouvem os humanitários protestos sempre que Trump reafirma a sua vontade
em continuar a isolar os EUA do México – se o muro, que não é de Trump, é
um insulto à Humanidade, pois empunhem pás e picaretas e derrubem-no,
atirem-se ao cimento, ao ferro e ao tijolo e devolvam a liberdade e dignidade
aos milhões de mexicanos, panamianos, hondurenhos, guatemaltecos,
costa-riquenhos e outros que por ali entram, muitos deles em busca de
uma vida decente e melhor, muitos outros também à procura de novos mer-
cados para o tráfico de drogas e para refúgio de assassinos e de toda a
espécie de malandragem que apenas vai contribuir para a já elevada taxa
de criminalidade que se regista nos EUA.
O muro de Trump? Até hoje, o muro mais vergonhoso da História terá sido

aquele que os comunistas construíram em Berlim, um muro ignóbil que sepa-
rava cidadãos do mesmo país, da mesma nacionalidade – e foi com a pres-
são exercida pelo “direitista” Ronald Reagan que essa obra veio abaixo. E,
convém recordar, foram apenas questões ideológicas e imperialistas que
ditaram a sua construção, não foi por causa do tráfico humano e da droga
que Estaline o mandou erigir!
O muro de Trump? Ou o muro de Bush, Clinton e Obama que Trump quer ver

acabado? Sejamos sérios e deixemo-nos de lamentações – Donald Trump é
um mau presidente, podem até chamar-lhe diabo... mas não se esqueçam
que os seus antecessores não eram nenhuns santinhos!

O MURO DAS ACUSAÇÕES...

O Inverno 2018/2019 em Portugal continental foi quente e o quarto mais seco do século, encontrando-se todo o território em seca
meteorológica no final da estação devido aos baixos valores de precipitação. De acordo com o resumo do Boletim Climatológico, o
défice de precipitação que ocorreu no Inverno  originou que se instalasse uma situação de seca meteorológica em todo o território,
mas com maior intensidade na região sul. Assim, no final do Inverno e de acordo com o índice meteorológico de seca (PDSI), 4,8%
do território estava na classe de seca severa, 57,1% na classe de seca moderada e 38,1% na classe de seca fraca.

INVERNO QUE PASSOU FOI O QUARTO MAIS SECO DESTE SÉCULO

O
Governo continua a não cumprir na totalidade os contratos de
legislatura assinados com as instituições de ensino superior e
deve cinco a seis milhões de euros aos institutos politécnicos,

disse à Lusa o presidente do conselho coordenador destes institutos.
No início do seu mandato, o acual Governo assinou com as institu-

ições de ensino superior públicas — universidades e politécnicos — os
designados contratos de legislatura, que pretendiam ser um instru-
mento de previsibilidade para o financiamento público destes organis-
mos, prevendo ainda uma série de compromissos ao nível da abertura
de concursos para investigação e emprego científico.
Aquele onde o Governo está a falhar, segundo o presidente do

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP),
Pedro Dominguinhos, é no compromisso de “ressarcir as instituições
quando existissem alterações legislativas que aumentassem os custos
ou diminuíssem as receitas”.
“Essas transferências têm vindo a existir, não na totalidade dos cus-

tos incorridos pelas instituições de ensino superior”, disse Pedro
Dominguinhos, que estimou entre cinco a seis milhões de euros o valor

em dívida aos politécnicos, adiantando que o levantamento desses
dados, discriminados por instituição, está ainda a ser ultimado. A inte-
gração de professores universitários na carreira, a regularização de vín-
culos precários e os ajustamentos salariais tiveram impactos financeiros
nas instituições que ainda não estão completamente saldadas, segun-
do Pedro Dominguinhos.
“A maior parte das instituições já admitiu trabalhadores não

docentes e alguns docentes e até hoje não recebeu qualquer adicional.
Porque estamos aqui a falar é de um adicional, já tínhamos uma despe-
sa. Só que estamos a falar do adicional para a totalidade dessas mesmas
despesas e das valorizações remuneratórias decorrentes do descongela-
mento de carreiras. Estamos certos de que será possível, durante o ano de
2019, as instituições serem ressarcidas do valor que falta, quer relativo ao
final de 2018, quer naquelas [despesas] que temos que incorrer durante
o ano de 2019”, disse. No caso específico do programa do Estado para reg-
ularização de vínculos precários na administração pública (PREVPAP), o
representante dos politécnicos disse que a posição dos institutos tem sido
a de não esperar pelo dinheiro do Estado.

GOVERNO DEVE 5 A 6 MILHÕES AOS POLITÉCNICOS

Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente,  demitiu-se na
sequência da nomeação de um primo para adjunto do seu gabinete.
A demissão foi confirmada numa nota do ministério do Ambiente

que anuncia que o governante — que se encontrava “em representação do
Governo português na Costa Rica” — apresentou “o seu pedido de demis-
são.” A demissão surge na sequência da notícia do Observador que
avançou que o governante tinha nomeado o primo para o adjunto, o que já
tinha levado ao afastamento do familiar...

O governante justifica a saída porque entende que “o assunto pode pre-
judicar o Governo, o Partido Socialista e o primeiro-ministro“. Por isso,
escreve o secretário de Estado, “com a mesma honra” que determinou a
“aceitação de funções governativas” Carlos Martins entendeu pedir a
demissão ao primeiro-ministro e ao ministro do Ambiente. “A demissão
foi aceite pelo ministro e pelo primeiro-ministro”, concluiu o governante.

SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE DEMITE-SE
AFINAL, AINDA HÁ SOCIALISTAS COM ÉTICA!

E
m 2018, a receita fiscal da venda de líquidos com
nicotina para cigarros electrónicos duplicou: passou
de 682 mil euros em 2017 para quase 1,4 milhões,
revela o “Jornal de Notícias”. Na prática, este número
representa uma nova tendência de consumo: em

2018, foram vendidos menos cigarros, charutos, tabaco de
enrolar e outros tabacos de fumar, incluindo para cachimbo
de água. Sem ser os cigarros electrónicos, só o consumo de
cigarrilhas aumentou no ano passado.
De acordo com o “JN”, a receita fiscal com o imposto sobre

o tabaco desceu mais (-5,29%) do que os produtos introduzi-
dos no consumo (-2,96%), fruto da alteração de hábitos para
produtos menos taxados e a circulação durante o primeiro
trimestre de tabacos com estampilha do ano anterior.
“Em 2018, houve tabaco com imposto pago no ano anteri-

or a circular até final de Março, o que pode ter afectado os
valores do ano”, disse Afonso Arnaldo, fiscalista da consulto-
ra Deloitte, em declarações ao matutino.
Convulsões. Entretanto, um estudo publicado recente-

mente concluiu que os cigarros eletrônicos são mais eficazes
para ajudar na desistência do cigarro convencional do que
outros produtos para reposição de nicotina, como adesivos e
chicletes. No entanto, a utilização do produto pode trazer
sérios perigos para a saúde, como convulsões, revelou aler-
ta publicado nesta quarta-feira pela FDA – agência ameri-
cana responsá-vel por regular medicamentos. No comunica-
do, a entidade informou que houve um ligeiro aumento no
número de relatos sobre cigarros electrónicos estarem
envolvidos em episódios de convulsões desde Junho do ano

passado. As manifestações envolveram principalmente
adolescentes e jovens e ocorreram logo depois de alguns
tragos ou até um dia após o uso. 
“Ainda não podemos dizer com certeza que os cigarros

electrónicos estão a causar essas convulsões. [Mas] esta-
mos a compartilhar essas informações precoces com o públi-
co porque, como uma agência de saúde pública, é nosso tra-
balho comunicarmos possíveis problemas de segurança
associados aos produtos que regulamos e que estão sob
investigação científica da agência”, explicou Scott Gottlieb,
representante da FDA, em nota. Segundo a agência, foram
identificados 35 casos entre 2010 e o início de 2019 – tornan-
do-se motivo para apreensão.

ESTUDO REVELA QUE PODE PROVOCAR CONVULSÕES

CIGARRO ELECTRÓNICO DUPLICA VENDAS

Carlos Martins
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Guilherme Antunes, que durante dez
anos fez parte da direção política da
concelhia do PCP de Cascais, 
recebeu uma nota de expulsão do 
partido, emitida pela Comissão Central
de Controlo, o órgão máximo da 
disciplina comunista. A notícia é
avançada pelo Expresso que escreve
que a lista de acusações é vasta. Entre
elas, incluem-se as “várias publicações
nas redes sociais” em que o militante
criticou a direção e a decisão de manter
a ‘geringonça’ com o PS, apesar de se
terem acentuado as divergências entre
os dois partidos.“Calúnias” e um
comportamento “indigno de quem se
afirma comunista” foram alguns dos
motivos apontados pela Comissão
Central de Controlo para invocar
expulsar Guilherme Antunes.
No entanto, o caso não ficará por aqui.
Segundo o semanário, o militante de
69 anos é também acusado de ter
desviado dinheiro da concelhia e de ter
ficado com quotizações de militantes.
Ao Expresso, Guilherme Antunes nega
ter feito qualquer aproveitamento
financeiro e considera haver 
“campanha negra, uma vilania 
inominável e uma indecência” contra
si, que visa pôr em causa a sua honra. 

PCP FAZ VÁRIAS ACUSAÇÕES

MILITANTE EXPULSO POR 
NÃO APOIAR GERINGONÇA

M
ais de 70 políticos e ex-políticos recebe-
ram um valor superior a 1,2 milhões de
euros pelas empresas de media no ano
passado como comentadores, avança a

revista Sábado, na sua última edição.
Segundo a mesma publicação, Marques

Mendes e Paulo Portas são os dois comenta-
dores mais bem pagos.

Marques Mendes recebe mensalmente na
SIC cerca de 7.500 euros brutos por mês, o
que equivale a 85 euros por cada minuto fala-
do num total de 22 minutos a cada domingo.
Já na TVI, Paulo Portas ganha 7.200 euros por
mês, cerca de 118 euros por minuto, falando
em média 15,30 minutos todos os domingos.

Só o programa Quadratura do Círculo, can-
celado no passado mês de Janeiro, na SIC

Notícias, custava por ano 400 mil euros à
estação, já que cada participante ganhava
mais de 7.500 euros por mês. Mas, segundo a
Sábado, com a mudança para a TVI, as coisas
não ficaram diferentes. Mas a lista não fica
por aqui. Francisco Louçã ganha 2.500 euros
por mês como comentador da SIC, enquanto o
eurodeputado do PSD Paulo Rangel ganha
entre 1.000 a 5 mil euros por mês com a
Renascença e a TVI.

O deputado do PSD Leitão Amaro recebe
1.500 euros por mês pelos comentários na SIC
Notícias, e Marco António Costa 1.500 euros
por mês para comentar no mesmo canal.

Em 2017, o presidente da Câmara de
Lisboa, Fernando Medina declarou 40.680
euros só de rendimentos nos comentários que

fez na TVI e numa coluna que tinha no
Correio da Manhã. Ana Catarina Mendes, do
PS, recebia 400 euros por programa na TVI.

Segundo a Sábado, Assunção Cristas
(CDS), João Ferreira (PCP) Adolfo Mesquita
Nunes (CDS) e Manuela Ferreira Leite (PSD)
não revelaram quanto recebem.

Mas destacam-se outros casos.
Mariana Mortágua liquida o IVA sobre os

1.500 euros mensais que recebe da SIC
Notícias e entrega o resto ao Bloco de
Esquerda. Também Marisa Matias, do BE,
disse que não é remunerada pela sua partici-
pação nos programas da TVI.

Ana Gomes (PS) já doou 22.500 euros que
recebeu da SIC Notícias à associação cívica
Transparência e Integridade.

MARQUES MENDES E PAULO PORTAS SÃO OS COMENTADORES MAIS BEM PAGOS

DINHEIRO BEM GANHO... OU MAL GASTO? NO COMMENTS

Depois da entrada em vigor dos
passes únicos com preço reduzido,
a Área Metropolitana de Lisboa
prepara-se agora para arranjar uma
alternativa aos bilhetes em papel. Será
possível pagar e validar a entrada em
todos os transportes públicos apenas
com recurso ao telemóvel, sem ser
necessário ter um título em papel. Se
tudo correr como o previsto, a medida
— orçada em 21 milhões de euros —
entrará em vigor até ao final do ano.
Antes disso, Lisboa terá de proceder
à substituição dos validadores 
de bilhetes nos autocarros, nos 
eléctricos e nas estações de 
comboio, barco e metro.
O investimento, que será 
cofinanciado pela Comissão Europeia
em 4,2 milhões de euros, cabendo o
restante às operadoras, terá outras
novidades. No telemóvel, será 
possível saber quanto chega o 
próximo transporte e, por exemplo, se
vem cheio ou não. 

ANDAR DE METRO
SÓ COM TELEMÓVEL

O Governo não cumpriu a sua promessa de reverter a
tendência de redução de camas nos três grandes centros
hospitalares da cidade de Lisboa. A informação é do jor-
nal Público, que dá conta deste desenvolvimento com
base num esclarecimento que o Bloco de Esquerda
(BE) obteve junto da maioria do hospitais do país.

De acordo com aquele jornal, uma portaria assinada
em Março de 2018 pela secretária de Estado da Saúde
à altura, Rosa Matos, previa a subida de 7871 camas
registadas no final de 2017, entre os 16 hospitais de
Lisboa e Vale do Tejo, para 8149 no terceiro trimestre
de 2018. Ou seja, o governo comprometeu-se com a
criação de mais 278 camas, o que na altura chegou a
ser noticiado como o restabelecimento dos números
antes da chegada da troika, em 2011.

À altura, na portaria em questão era referido que o
aumento do número de camas serviria para atender ao
“agravamento do envelhecimento da população”.

Porém, segundo o levantamento feito pelo BE, o

conjunto dos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo
acabou não por ganhar na sua totalidade as 278 camas
projectadas pelo Governo, mas antes por perder outras
96 camas.

Apesar desta quebra generalizada, em esclarecimen-
to ao Público, a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) preferiu ainda assim
sublinhar que os números de camas subiram em três
hospitais da sua responsabilidade: Amadora-Sinta
(com mais 21 camas); Garcia de Orta, em Almada
(mais 28) e Barreiro-Montijo, sem que tenha sido
especificada a dimensão dessa subida.

Além disso, a ARSLVT explicou que a quebra no
número de camas se deve ao facto de algumas
unidades estarem a ser alvo de obras de renovação –
“implicam um redução temporária de lotações” – e
acrescentou ainda que, através da criação de “projetos
de hospitalização domiciliária” será registado “um
acréscimo de cerca de 100 camas”.

GOVERNO PROMETEU MAIS 278 CAMAS
MAS NA VERDADE DESAPARECERAM 96

A NOSSA SAÚDE ESTÁ DOENTE

A Associação Nacional de Contabilistas
acusa o Estado de querer tomar posse
das bases de dados de contabilidade
de empresas e particulares, noticia a
Renascença. A associação tem uma
petição online para levar aos 
deputados um pedido de revogação 
do decreto-lei n.º 87/2018 (de 31 de
Outubro), que permite à Autoridade
Tributária (AT) conhecer informação
detalhada da vida dos contribuintes. 
A associação diz que o decreto-lei foi
publicado à margem do
Parlamento.“Através das bases de
dados de contabilidade de empresas,
empresários em nome individual e, em
princípio, também dos bancos e das
seguradoras, o Estado vai ter toda,
toda, toda a informação financeira de
todos nós. E até muito das nossas
relações económicas e sociais”, diz à
Renascença Vítor Vicente, presidente
da Associação Nacional de
Contabilistas. “Se o Estado ficar com
estas bases de dados todas, passará a
ter acesso a toda a movimentação
bancária de todas as pessoas e todos
os movimentos neste país.”
Outra acusação presente na petição é
a de que a AT tem tentado interferir nos
procedimentos contabilísticos das
instituições. “Algo que é 
manifestamente fora da sua 
competência e além disso está 
a emanar diretrizes contrárias às 
normas legais de contabilidade
nacionais e às diretivas europeias de
contabilidade que são a fonte das 
normas nacionais de contabilidade.”

CONTABILISTAS ACUSAM
ESTADO ESTÁ A CRIAR UM 
NOVO “BIG BROTHER”...

Vem aí o 11.ª aumento deste ano. O próximo agravamento será de 1,5 cêntimos por litro e verificou-se já nesta segunda-
feira. O gasóleo já subiu nove vezes e terá uma actualização até 1 cêntimo por litro no arranque da semana. Os portugueses
que utilizam combustíveis nos seus veículos já não sabem para que lado se hão-de virar. Segundo fontes do mercado
petrolífero, a gasolina vai de novo subir e o gasóleo também. O número de aumentos supera largamente as baixas em 2019.
Um dia destes ainda aparecerá por aí aquele ministro que nos mandou cortar na electricidade a sugerir que andemos de trans-
portes públicos, até porque os passes, agora, são substancialmente mais baratos. Em Lisboa e no Porto, claro...

GASOLINA AUMENTOU 10 VEZES EM 2019! E VAI CONTINUAR...
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OPINIÃO

CRÓNICA

A
rebaldaria que se instalou neste governo do Partido
Socialista, em que uma espécie de máfia política vai
distribuindo cargos e lugares pela numerosa família
do partido, só agora começa a ter repercussão na
comunicação social portuguesa, até aqui acomoda-

da e vergada sob o jugo de uma aliança em que os partidos
da extrema-esquerda se calam e consentem todos e quais-
quer desvarios a António Costa, o querido líder socialista
que, nesta coisa de sucessões e compadrios, se aproxima
muito do tenebroso Kim Jong-un, iluminado por um qual-
quer deus que tudo lhe permite – os nossos jornais e televi-
sões parece que só agora acordaram perante este frenesim
oligárquico que tomou Portugal de assalto, embora estes
jogos de bastidores tenham já um longo historial e abar-
quem todos os partidos do chamado arco da governação,
com os comunistas a darem também um ar da sua graça por
via de um tal genro de Jerónimo de Sousa e de outras peri-
pécias levadas a cabo nas autarquias que governam.

À falta de outros argumentos, poder-se-ia invocar a decên-
cia e a ética para suportar as críticas que ora tecemos a esta
tomada do poder encetada por Costa e seus correligionários.
Contudo, e porque está provado que o comportamento socia-
lista não se demove perante reparos, não adiantará malhar em
ferro frio – a outros, se os houver, deixamos essa nobre mis-
são, por agora as nossas contas são de outro rosário...

Há dias, Costa, com aquele sorriso que ele próprio consi-
dera irritante, e nós, idiota, veio descaradamente declarar

que nenhum dos membros do seu governo “sairá para criar
um banco que depois vá à falência e viver à custa dos con-
tribuintes”. Mas disse mais, o primeiro que nos governa:
“Nenhum membro do meu governo sairá para ir gerir uma
infraestrutura cuja construção ordenou na legislatura ime-
diatamente anterior” – António Costa referia-se, obviamen-
te, a Oliveira e Costa e Ferreira do Amaral, neste ataque
sujo que não enfrentou qualquer contraditório por parte de
quem o filmou e gravou! Não houve ninguém, naquele
momento ou posteriormente, que perguntasse ao ufano
Costa que garantias poderia fornecer quando o seu partido,
tal como o PSD a que se referia, também está cheio de casos
de polícia, de falcatruas, de corrupção, de nepotismo, de
roubos descarados a Portugal e aos portugueses! Não é pre-
ciso recuar muito no tempo, vamos esquecer os Melancias
e outros de há anos, por agora fiquemo-nos por um tal
Sócrates, pelo Pinho e pelo Vara, pelos Penedos pai e filho,
por um tal Rui Pedro Soares, por uma tal Maria de Lourdes
Rodrigues, tudo bons rapazes e raparigas que já experimen-
taram a barra do tribunal – uns já condenados, outros ainda
à espera de uma conveniente “absolvição” por parte de uma
Justiça que há bem pouco tempo se viu espoliada de alguém
que estava a incomodar seriamente o poder instituído.

António Costa, tal como Cavaco e Passos, tem telhados
de vidro – por isso não se ponha a atirar pedras ao ar, reco-
lha lá esse seu sorriso irritante e idiota, há pedras que
fazem ricochete...

TELHADOS
DE VIDRO

Jerónimo de Sousa, como bom comunista que diz ser, recusa-se terminantemente a
condenar as políticas que são praticadas em países onde a ideologia marxista-leninis-
ta ainda impera – da Venezuela à Coreia do Norte, passando por Cuba e China,
Vietname e Laos, o velho metalúrgico continua a malhar no ferro frio que caracteriza a
sua imutável ideologia. Desta vez, entrevistado pelo site Polígrafo, Jerónimo de Sousa
reafirmou ter dúvidas quanto ao regime que vigora na Coreia do Norte – confrontado
pelo jornalista que afirmava que aquele país não vive em democracia, o dinossauro
comunista apenas soube retorquir: “É uma opinião.” E apressou-se a contra-atacar com
uma pergunta para a qual deveria saber a resposta: “O que é a democracia? Primeiro
tínhamos de discutir o que é a democracia”, disse o líder comunista, pelo que todos ficá-
mos a saber o que já receávamos – Jerónimo não sabe o que é a democracia, embora
a invoque amiúde e dela se sirva para manter a sua voz e veicular as suas ideologias.
“As certezas que tenho são as conclusões do congresso do PCP: nós temos diferen-

ças de opinião e até divergências”, repisou o comunista. Trocada por miúdos, esta tira-
da de Jerónimo de Sousa significa que ele, como bom comunista que diz ser, também
não pensa pela sua própria cabeça, é o congresso do PCP que lhe determina os pen-
samentos, os discursos, as acções, é o congresso que lhe rege a vida – como poderia
este homem saber o que é uma democracia?

JERÓNIMO 
E A DEMOCRACIA

Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na inaugu-
ração do Museu do Azeite, em Bobadela, no concelho de
Oliveira do Hospital. O Presidente da República (PR), tal
como acontece em quase todas as suas visitas e deslo-
cações, viu-se envolvido pelo calor humano de toda esta
boa gente que parece ver nele quase um santo – embo-
ra politicamente o seu papel seja criticado por quem
não ocupa o poder, e também por algumas vozes que
sustentam a geringonça que nos vem governando, é
indesmentível a popularidade de que o PR goza, toda
ela assente num comportamento de afectos, de selfies,
de beijinhos e de abraços que conquistam votos e que
garantem a quase certa reeleição deste professor de
direito que veio revolucionar, quanto mais não seja, a
maneira como o cidadão normal se relacionava com o
mais alto magistrado da Nação.

Marcelo é quase um santo para grande parte dos por-
tugueses. Embora a auréola que sobre ele paira ainda
não esteja perfeitamente ajustada à sua brilhante cabe-
cinha pensadora, conforme o demonstra a foto que aqui
publicamos, é apenas uma questão de tempo até as coi-
sas tomarem o seu devido lugar – será ainda cedo para
falar em canonização, só depois de um segundo manda-
to é que se poderá avaliar da beatitude de Sua
Excelência... mas convém não esquecer como os ante-
riores Presidentes (Soares, Sampaio e Cavaco) muda-
ram radicalmente de um mandato para outro.

Entretanto, Marcelo parece ter comprado uma nova
guerra com Cavaco Silva, a propósito de nomeações que
ambos fizeram – será que o PR, que finge ser alheio
a certas sondagens que acenam com uma descida da
sua popularidade, quererá recuperar a sua condição de
presidente querido através da impopularidade de que
Cavaco goza? Marcelo sabe-a toda... e por isso lá vai,
cantando e rindo, falando de quase tudo sem dizer
nada, quebrando os protocolos que eventualmente o
impediriam de ser o presidente do povo, o presidente da
rua que tanto gosta de ser. Marcelo é um santo. Quase.

QUASE SANTO...

“Porque é que numa democracia e num país com uma população maior e mais qualificada do que no passado, e onde portanto a base de
recrutamento político é mais vasta, acontece esta coincidência de pais e filhos, maridos e mulheres estarem sentados no mesmo conselho de
ministros? Nunca, provavelmente, o número de relações familiares num governo terá sido tão grande, e os números, como notou Vital Moreira,
contam. Desculpe, Dr. António Costa, mas é de facto “novidade”, e não podemos procurar a sua razão de ser nas tradições de neopotismo da
sociedade portuguesa, porque essas tradições nunca antes geraram tal acumulação de parentes próximos num governo. Não devemos por isso
diluir e confundir os actuais parentescos governativos no meio de outros casos de ligações familiares”. 

HÁ NOVIDADE, SIM, DR. ANTÓNIO COSTA

RUI RAMOS | “OBSERVADOR”
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A estilista madeirense Fátima Lopes apresentou, no hotel Epic Sana, em Lisboa, a
colecção de Outono/Inverno que levou à Semana da Moda de Paris. Uma das
manequins desfilou como vestido encomendado pela cantora norte-americana
Beyoncé a Fátima Lopes. “Estou muito curiosa para ver se ela o vai usar. Como não
houve prova, não sei se ficou bem”, disse Fátima Lopes ao Correio da Manhã.

N
a sua apresentação como recandidata a eurodep-
utada, Cláudia Monteiro de Aguiar dedicou
palavras de agradecimento a Alberto João Jardim,
a quem considerou “o pai da autonomia, o pai da

ultraperiferia e o líder do regionalismo”.
Disse ainda ser uma PSD convicta, porque “me revejo

nos seus princípios”, naquele que considera ser o “par-
tido da autonomia, que será sempre quem se melhor
apresenta para desenvolver a Madeira”.

Elogiou também o trabalho desenvolvido pelos seus
antecessores sociais-democratas no Parlamento
Europeu, presentes, sem esquecer “o saudoso Dr. Nélio
Mendonça”. Já Nini Andrade e Micaela Abreu são
“duas embaixadoras fantásticas e que serão fantásticas
como embaixadoras na Europa”. E se lhe pedissem

para resumir o que é a União Europeia, Cláudia
Monteiro de Aguiar diria que é “solidariedade e projec-
to de gerações”.

Cláudia Monteiro de Aguiar foi formalmente apresen-
tada no último sábado, na Gare Marítima do Funchal,
como a candidata do PSD/M às eleições europeias, do
próximo dia 26 de Maio.

A eurodeputada integra a lista nacional social-
democrata na sexta posição, a mesma que lhe valeu
em 2014 a eleição.

Como mandatárias, a (re)candidata apresenta Nini
Andrade e Micaela Abreu, ‘resguardada’ por uma
comissão de composta por Alberto João Jardim e os
ex-deputados europeus Virgílio Pereira, Sérgio
Marques e Nuno Teixeira.

CLÁUDIA MONTEIRO DE AGUIAR RECANDIDATA-SE PELO PSD ÀS ”EUROPEIAS”

“JARDIM ÉOPAI DA AUTONOMIA”

O centro dos Canhas esteve em
festa. Dezenas de produtores de cana
de açúcar e empresas ligadas ao sector,
e barraquinhas com ‘comes e bebes’,
com produtos derivados da cana-de-
açúcar (mel e aguardente) fizeram da
14.ª edição da Feira Regional da Cana-
de-Açúcar um êxito que nem o mau
tempo logrou impedir.

Para domingo estava prevista uma
actividade de ‘Apanha da Canha’, que
era direcionada aos turistas e contava
com a colaboração do Enotel da Ponta
do Sol e da Estalagem da Ponta do Sol,
mas o evento foi cancelado devido à chuva, que deixou os terrenos
encharcados.No entanto, a festa continuou e entre as 12 e as 14 horas, o
programa esteve a cargo da 88.8JM/Fm.

Este tradicional evento foi co-organizado pela Casa do Povo da Ponta
do Sol e pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

CANHAS. CANCELADA A APANHA DA CANA

... MAS A FESTA CONTINUOU!

Através de comunicado, a Águas e Resíduos da Madeira acusou o presi-
dente da Águas e Resíduos dos Açores, Hugo Pacheco, de falar sem conhec-
imento de causa. Em causa está a sua intervenção na III Convenção dos
Estados Gerais do PS, evento no qual foi orador convidado.
O PS Madeira, “na sua saga de trazer de fora quem venha ensinar aos

madeirenses, trouxe desta vez um presidente de uma entidade açoriana
que regula as águas naquela região”, introduz a ARM em comunicado. 
Prossegue: “Este senhor acusa-nos de falta de transparência, sem con-

hecimento de causa. Aconselhamos-lhe, portanto, a consultar o nosso site
www.aguasdamadeira.pt. Está lá tudo claro como água”.
E questiona: “Porque será que apenas se queixam das tarifas os que têm

dÍvidas gigantes, designadamente a Câmara Municipal do Funchal (CMF),
que deve 21 milhões de euros à Águas e Resíduos da Madeira (ARM), con-
tinuando a aumentar a dívida em milhão de euros por ano, pese embora
cobrarem aos munícipes do Funchal a tempo e horas,”.

A ARM acusa ainda a CMF de não fazer a renovação/manutenção das
suas infraestruturas de redes de águas, “razão pela qual as perdas de água
que se verificam actualmente neste munícipio são as maiores de sempre e
comprometem seriamente a sustentabilidade dos recursos hídricos regio-
nais, prejudicando todos os madeirenses, sem excepção”.
“Deveria saber que as contas da ARM são fiscalizadas por diversas

entidades. E continua: “Apenas se compreende as suas provocações gra-
tuitas porque deveria estar com o pensamento na empresa Frente Mar
do Funchal...
“Acusou, ainda, a ARM de praticar preços altos, face ao continente e aos

Açores, referindo-se a 79€/tonelada cobrados pela ARM, pela entrega dos
resíduos”, acrescenta. “Mais uma vez se esqueceu de referir que recebeu da
ARM, em 2018, por conta dos recicláveis entregues pelo município, o mon-
tante de 923.000€, pelo que o custo final da entrega dos resíduos do
Funchal à ARM não é de 79€, mas sim de 58,61€/tonelada”, conclui.

“A CMF DEVE 21 MILHÕES DE EUROS À ARM”

ÁGUAS TURVAS GERAM POLÉMICA

Foi uma autêntica surpresa no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no sábado à noite, quando a comitiva madeirense procedia ao
‘check in’, ouviu-se ao longe o som do ‘Bailinho da Madeira’. Logo de seguida apareceu um vistoso grupo folclórico, com elementos de
todas as idades, a irromper pela zona das partidas, para espanto dos passageiros de várias nacionalidades que enchiam o espaço. Era o
Grupo de Folclore e Etnografia Região Autónoma da Madeira. 

Veio despedir-se da comitiva madeirense que, durante a última semana, esteve em São Paulo a contactar a comunidade e a pro-
mover o I Salão do Imobiliário da Madeira, que terá lugar em Maio do próximo ano. Soube-se depois que a iniciativa fora de Maria
Sardinha, conselheira das Comunidades Madeirenses em São Paulo, também responsável por aquele rancho folclórico da Casa Ilha da
Madeira que integra elementos de todas as idades. “Apenas queremos agradecer a vossa visita e pedir que não se esqueçam de nós”,
diria Maria Sardinha, emocionando-se e causando a mesma sensação a Jorge Faria e restante delegação, estupefactos com a surpresa. 

MADEIRENSES SURPREENDEM BRASILEIROS

O apresentador Jorge Gabriel recorreu à rede social Instagram para manifestar a sua indignação com os preços praticados pela TAP para a lig-
ação entre o Porto Santo e Lisboa. Jorge Gabriel introduz o desabafo da seguinte forma: “estamos todos tremendamente satisfeitos com os novos
passes sociais, mas efectivamente há portugueses de primeira e há os outros.” O também jornalista expõe depois a seguinte situação: “Um amigo
do Porto Santo comprou uma viagem para Lisboa por 280 euros, só ida. Nesse mesmo dia comprou outra, também na TAP para Barcelona, por…
30 euros”. Conclui assim que “só há uma palavra para definir isto: Vergonha”. Nos ‘hashtags’ da publicação, cita os nomes do presidente do
Governo Regional, ‘@Miguel_Filipe_de_Albuquerque’ e do presidente da Câmara Municipal do Funchal ‘@pauloancafofo’.

JORGE GABRIEL INDIGNADO COM OS PREÇOS QUE A TAP PRATICA
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SOL NA EIRA
E CHUVA NO

NABAL...

Georgina Rodríguez, a companheira de Cristiano Ronaldo, pela-se por aparecer
na comunicação social, usa e abusa das redes sociais para promoção própria, passa
a vida a colocar fotos suas, sozinha ou em família, na internet – em poses estuda-
das, produzida à maneira, a espanholita não perde uma ocasião para se mostrar, à
pala da popularidade do craque português aparece diariamente na imprensa e na
televisão e enche páginas nas revistas fofoqueiras. Narcisista como o companheiro
que também parece gostar desta exposição da sua cara-metade, Georgina veio
agora insurgir-se contra o Zoo de Madrid por causa de umas fotos que retratavam a
visita que ali fez, na companhia da filharada ronaldiana.
A vedeta, que atingiu tal estatuto sem nada contribuir para tal, queixa-se da “per-

seguição” que lhe fizeram neste regresso a Madrid. Escreveu a senhora no
Instastory: “Gosto de estar de volta a Madrid e poder desfrutar de dias assim em
família, que ruim que nos vejamos perturbados pela perseguição da imprensa. E o
pouco respeito por parte do Zoo de Madrid ao revelar informação sobre nós. É para
nunca mais voltar! Descrição e profissionalismo zero com os seus clientes.”
Afinal, o que quer a Georgina? Umas vezes quer ser mediatizada, outras queixa-

se do mediatismo? Sol na eira e chuva no nabal queremos todos nós, mas sabemos
bem que o popular ditado é de difícil concretização – será que esta hipotética zanga
da vaidosa espanholita não é premeditada, não será mais uma artimanha para que
se continue a falar dela? E não terá sido a equipa de marketing do próprio Ronaldo
a publicar as fotos na internet? Pela pose da Georgina até parece que sim...

O sexo vende, todos o sabemos. Também há quem venda o
sexo, todos o sabemos, mas isso são contas de outro rosário...
Vem isto a propósito da “campanha” que Cristina Ferreira
engendrou para ser ainda mais falada nas revistas cor-de-rosa
– agora não há publicação que não fale da vida sexual da apre-
sentadora e dos tais brinquedos sexuais que ela diz usar para
satisfação própria. No meio de toda esta rebaldaria, a Cristina
ainda fala do filho, do eterno ex-companheiro, dos milhões
que já ganha e dos muitos outros que ainda gostaria de
ganhar... enfim, a saloia da Malveira até já se serve dos polí-
ticos para angariar audiências – e eles, os políticos, sabedo-
res da aceitação de que Cristina goza entre as sopeiras, os
reformados, as reformadas e toda essa enormidade de por-
tuguesas e portugueses que vêem nela aquilo que gosta-
riam de ser, lá vão ao programa da senhora cozinhar comida 
e votos. E, quando não vão, telefonam...

Desta vez, e depois de falar ao “Correio da Manhã” dos colares
que usa, não no pescoço mas um pouco mais abaixo, a Cristina
abriu-se à revista “VIP” para dar a conhecer os segredos, as fan-
tasias e os brinquedos sexuais que a vão mantendo feliz e sorri-
dente – sem homem há oito anos, conforme lembra a revista
“Mariana”, é óbvio que a apresentadora se vê forçada a procu-
rar outras formas de satisfação sexual... quem não tem cão caça
com gato, diz o povo e a Cristina confirma-o! 

Até quando durará esta alegre campanha sexual agora ence-
tada pela “senhora televisão”? Ora, enquanto houver pacóvios
e pacóvias neste país, enquanto os coscuvilheiros e as coscu-
vilheiras não estiverem suficientemente esclarecidos,
enquanto os políticos se aproveitarem da sua popularidade,
enquanto as escolhas televisivas dos portugueses se ficarem
pelo Goucha, pelas Fátimas e pelos reality shows que não
nos dão descanso, a Cristina continuará imparável a vender
as suas experiências, as suas fantasias e os seus brinquedos
sexuais – ainda a veremos a abrir uma sex shop, esta
mulher faz dinheiro com tudo! 

Saloia... a Cristina? Esta mulher é sexacional, saloios somos
todos nós – até eu, que perdi tempo a escrever tudo isto!  Má Língua

UMA CRISTINA

SEXACIONAL!

ONU DIZ QUE OS PORTUGUESES SÃO INFELIZES. PUDERA!...
O Relatório Mundial sobre a Felicidade, realizado pela

Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas, classificou, pelo segundo ano consecutivo e
numa apreciação a 156 países, a Finlândia como a nação
com cidadãos mais felizes, e com Portugal a surgir na posição
66, subindo do anterior lugar 77.  Será que alguém ficou

admirado com o nosso 66º lugar? Ora... com os impostos que
pagamos e com os ordenados que ganhamos, com a onda de
corrupção que varre quase todos os sectores da nossa
sociedade, com o nosso sistema de saúde doente, com a
Justiça lenta e  com o Ensino em constante reboliço, admira-
dos estamos nós por não estarmos ainda mais abaixo!

Parece que a Madonna deixou Portugal zangada com o país, com os portugueses, com Basílio
Horta e com o grande amigo Medina – a cantora disse a publicações como a Vanity Fair, o El País e o
The Huffington Post, em jeito de desabafo: “Já dei tanto a este país e quando peço um simples favor,
a resposta é negativa”. Ora, o que nos terá dado a vitalícia rainha da pop? Alguma visibilidade nas
redes sociais e nas revistas cor-de-rosa, alguma promoção do nosso turismo... e pouco mais. Mas a
ítalo-americana não se poderá queixar assim tanto, já que o amigo Medina lhe fez vários favores –
não haverá capital nenhuma, de um país civilizado, que ponha à disposição de uma qualquer vedeta,
por muito mediática que seja, um parque privativo para arrumar a sua frota automóvel!

Só que a Madonna, ciente da vulnerabilidade lusa para com os “famosos”, queria
filmar um vídeo com cavalos dentro de um palacete, em Sintra, mas o

Basílio Horta, presidente daquela câmara, não foi na cantiga, por
muito bem que a senhora cante, e negou permissão para tal. Vai daí,
amuada, a cantora deixou-nos e agora diz que Portugal é “um País
ingrato” – boa viagem, Madonna, talvez lá por África, onde vai
buscar a filharada, lhe satisfaçam os pedidos. Porque aqui, em
Portugal, ainda não nos curvamos perante todas as exigências
de quem se julga acima dos outros – talvez em Lisboa o Medina
a deixasse fazer um vídeo com uma manada dentro do Palacete da

Lapa (que a cantora pensou comprar), o azar da Madonna foi
mesmo querer fazê-lo em Sintra. Sorry, Sintra is not Lisbon...

SINTRA IS NOT LISBON, SORRY...

A canábis é o novo segredo de beleza de algumas das maiores estrelas internacionais. Kim
Kardashian, Emma Roberts e Gwyneth Paltrow estão viciadas nesta nova receita milagrosa que
permite retardar o envelhecimento, devido à presença de canabidiol. O canabidiol é o activo pre-
sente na canábis que já conquistou as milionárias estrelas internacionais. As actrizes e a socialite

usam a planta para tratamentos faciais de antienvelhecimento. 
As experiências das três têm sido partilhadas nas redes sociais. Kim Kardashian fez ques-
tão de explicar aos seus seguidores, através dos instastories, os benefícios deste produto,
alegando que não está a ser paga para publicitar a nova técnica mas que ficou fã do pro-
duto. O mesmo aconteceu com as duas actrizes. Depois do ‘vampire facelift’ – uso do
plasma para rejuvenescimento da pele – as famosas aderiram agora a Canábis.

KIM KARDASHIAN VICIADA EM CANÁBIS...

Antigamente, quando duas pessoas entravam em confronto por uma
mesma coisa ou objectivo, era hábito dizer-se que se estava a assistir a
uma luta de galos – hoje, e conforme o Correio da Manhã noticiava, há

dias, é mais frequente assistir-se a uma luta de gays do que de galos.
De facto, na mesma edição, o matutino dava conta de um casal de gays,

da Lousada, que se tinha envolvido numa troca de tiros... e, mais adiante,
descrevia o mal-estar entre Rui Oliveira (RO), o marido de Luís Goucha (LG),
e Cláudio Ramos (CR), o apresentador das coscuvilhices a que a SIC dá voz,
agora também no programa da Cristina Ferreira (CF), onde o CR, que não é
7, criticou a maneira como o RO se vestia para os eventos públicos – ele
apenas está a seguir o gosto da sua cara-metade, o LG... e o CR não terá
percebido isso!
Mas o RO ainda foi mais longe ao dar a entender, através de uma ilustra-

ção, que o CR era o cão da CF; chamou-lhe ignorante, disse que o CR não
tinha cérebro – evidência que já tínhamos detectado – e mostrou-se agas-
tado por LG não ter feito nada para evitar os comentários de RO...
Ora, nesta luta de galos gay, apenas logramos descobrir um motivo para

tal – a mediatização que ambos pretendem, o CR e o RO gostam de dar nas
vistas... e, se o primeiro já tem o seu cantinho cor-de-rosa na SIC, é óbvio
que o RO também procura espaço idêntico na TVI, quem sabe se ao lado da
sua mulher/marido, o LG dos casacos tipo tapete de Arraiolos.

LUTA DE GALOS... OU DE GAYS?
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Q
uando for Governo não me vou comprometer
com estas ou aquelas medidas”, começou por
nos dizer Rui Rio, “vou antes comprometer-me
com princípios e linhas de força, com objecti-
vos e caminhos a trilhar. Porque, no passado, já

ouvi muitos que se comprometem e depois, quando
Governo, chegam à conclusão de que não é possível. Por
isso, tenho de me concentrar apenas naquilo que me dizem
as pessoas ligadas à emigração e que dizem que os gover-
nos, por natureza, dão pouca atenção às nossas comunida-
des. O que tenho ouvido aqui e dos deputados da emigração
do PSD, e das pessoas ligadas a esta comunidade, passa
sempre pela prestação de maus serviços consulares, de
acordo com aquilo que são as necessidades burocráticas dos
portugueses. Ora, primeiramente, nós temos de ter capaci-
dade de dar resposta a essas necessidades… Depois, de
definir duas situações um pouco distintas: uma, a dos por-
tugueses e que nunca voltarão a Portugal, e a outra, a situa-
ção daqueles que acabarão por voltar”. 
Um dos temas actuais tem a ver com os incentivos dados

aos emigrantes que queiram voltar a Portugal. Apesar de
saudar essas medidas, o líder do PSD adverte para o proble-
ma do “desemprego”, caso “regressasse ao País uma grande
parte da emigração”. Diz, contudo, que “Portugal é notável
nisso: quando foi a descolonização recebemos as pessoas
que vieram de Angola, Moçambique, Cabo Verde e de outras
colónias e conseguimos absorvê-las”. 
Mas a maioria dos portugueses trabalha, não vê um

regresso iminente e, por isso, não seria melhor investir nou-
tro tipo de incentivos? Rui Rio fala-nos então “nas contas
poupança e reforma e noutros incentivos financeiros”, que
diz “defender”, mas na perspectiva de “captação das suas
poupanças, que em vez de ficarem nos países de destino,
ficariam em Portugal”.
“Nisso eu sou favorável! O problema é que as taxas de

juro hoje são tão baixas, tão baixas, que por maior que seja
o incentivo ele será sempre muito escasso para conseguir
junto das pessoas o resultado que pretendem.”
Mas esperem aí, o actual Governo fala em incentivos aos

britânicos que queiram escolher Portugal para viver ou ter
segunda casa. Porque é que não se estende essa oferta aos
emigrantes e porque não incluí-los neste tipo de incentivos?
“Quanto a mim podem fazê-lo. Já que uma das grandes

aspirações dos emigrantes é construírem ou comprarem
casa em Portugal” explica-nos Rui Rio, que continua a dizer
que não sabe “como é que hoje se passa, mas durante mui-
tos anos esse estava, claramente, no topo dos objectivos dos
emigrantes: construir uma casa na sua terra! O que seria um
incentivo para voltarem na idade da reforma. No entanto,
isso são matérias que devemos olhar com atenção, porque o
proveito é maior do que o custo! Este tipo de benefício fiscal
não deveria ser apenas para os estrangeiros, sejam eles
ingleses, franceses ou de outra origem… Tudo o que seja
acarinhar os portugueses a regressar é positivo.”
“Agora falamos no Brexit, que, para os portugueses, deve

ser olhado apenas como uma reintegração administrativa”
diz-nos o responsável pelo PSD, que continua: “Ora essa
reintegração passa pelos serviços que Portugal presta à
comunidade portuguesa aqui radicada. Essencialmente a

emissão de passaportes. Estamos a falar da rede consular no
Reino Unido. E estamos a falar do número de portugueses
aqui radicados. A Embaixada diz serem cerca de 320 mil,
tantos como os registados nos Consulados. A Direcção Geral
dos Serviços Consulares afirma que por cada 3 portugueses
no estrangeiro, só um se regista… o que traria a população
portuguesa para mais de 900 mil. Mas vamos ser prudentes

e falar em 600 mil… Temos, então, 2 anos para emitir, pelo
menos, meio milhão de passaportes, para que tenham aces-
so ao “Settle status”.
“Isso é evidente. Quando estive agora no Consulado de

Portugal em Londres tive oportunidade de dizer que não
consigo perceber como o Ministério dos Negócios
Estrangeiros – e não me refiro apenas a este MNE – duran-

te longos anos não foi capaz de municiar os diversos
Consulados  pelo mundo fora, particularmente nestas gran-
des cidades, como Londres, onde se concentram muitos por-
tugueses. Não entendo…”
José Cesário, durante o último Governo PSD, lançou as

Permanências Consulares. Só que as mesmas foram criadas
sem pessoal adstrito, mas sim com funcionários retirados ao
pessoal do quadro normal do Consulado. Assim, cada vez
que há uma Permanência Consular, o respectivo Consulado
fica com menos prestadores de serviços. Se bem que, por
um lado, preste um serviço junto às comunidades, por outro
restringe os actos consulares nos dias em que opera. Que
sentido isto faz para o líder social-democrata?
“Eu sei, eu sei… Não há uma gestão racional dos

Consulados” diz-nos Rui Rio, que afirma que “é evidente que
há uma modernização, mas depois não há o corresponden-
te acompanhamento de racionalidade na organização dos
serviços. Ora bem, o que é necessário – isto é uma das
regras de gestão elementar – é perceber que os Consulados
no Reino Unido, neste momento, são completamente dife-
rentes de tudo o resto. Porque há uma situação específi-
ca… incapacidade de responder às necessidades da popu-
lação. Portanto, nós não podemos municiar este Consulado
aqui com os meios que são necessários ad aeternum, porque
isso teria um custo absurdo e daqui a 2 ou 3 anos já não ser-
via. Temos de ter um programa de impacto e emergência e
um grupo de trabalho específico, que se reforce durante um
período em que a procura é muito maior. E não entendo
como o actual MNE, conhecedor do que ia acontecer após o
Brexit, há cerca de 3 anos, não teve a destreza de gestão,
que nada tem a ver com política, de a tempo e horas perce-
ber que o Consulado é uma casa muito bonita, mas não é
efectivamente funcional. Basta olhar para o Consulado e
perceber que não há lugar para pôr as pessoas que são
necessárias… quer do ponto de vista estrutural, como do
ponto de vista conjuntural, a dois anos, por exemplo.” 
Os portugueses podem votar nas Eleições Europeias, em

que Rui Rio diz que a abstenção é muito alta, a rondar os
70%. No Reino Unido a abstenção pode atingir os 80% na
comunidade. Segundo o líder do PSD “aqui a maioria das
pessoas não votam no Consulado e as mesas de voto estão
nos consulados. Para além dos custos de deslocação para
fins de voto, as pessoas estão fartas, nem querem lá ir!” A
seu ver são necessárias mais mesas de voto…”

Rui Rio esteve em Londres e tivemos 
a oportunidade de falar com o líder do 
PSD sobre as medidas que gostaria de ver
tomadas na emigração portuguesa, 
espalhada através dos quatros continentes,
e, essencialmente, sobre os portugueses
residentes no Reino Unido. Abordámos
ligeiramente o tema do Brexit, onde 
acredita que o futuro dos nossos 
conterrâneos está traçado e percebemos
quais as suas dúvidas, oportunidades e
ansiedades quanto ao trabalho a 
desenvolver com estas comunidades,
“quando o PSD for Governo”.

RUI RIO
DE VISITA A LONDRES

“AS COMUNIDADES SÃO
A NOSSA MAIOR RIQUEZA”

“

Na foto de cima, Rui Rio na Embaixada de Portugal, com o Embaixador e a Cônsul Geral de Portugal em Londres.
Em baixo, numa reunião no Consulado de Portugal, onde esteve presente o deputado do PSD, Carlos Gonçalves

Entrevista de
JOÃO DE NORONHA

O Ministro dos Negócios Estrangeiros português propôs ao Governo britânico um acordo bilateral para preservar o direito
e a capacidade eleitoral dos britânicos residentes em Portugal e dos portugueses que vivem no território britânico, anunciou
o ministro dos Negócios Estrangeiros português. Esta proposta foi anunciada após uma reunião interministerial para fazer
um ponto de situação do plano de contingência para o ‘Brexit’, traçado pelo executivo português, que decorreu na residên-
cia oficial do primeiro-ministro e que foi presidida por António Costa. Segundo Santos Silva, esta medida insere-se na inten-
ção do Governo português de procurar abordagens relacionadas com a “natureza da relação futura” com o Reino Unido.

PORTUGAL PROPÕE ACORDO BILATERAL SOBRE O BREXIT
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Mas se todas as soluções passam por investimento, porque
não reinvestir as receitas consulares no próprio Consulado? 
“Nada impede que aconteça esse reinvestimento”, diz-nos

Rui Rio, que quer “ir mais longe. Estou a dizer que o edifício
onde está o Consulado não é adequado à função e o Estado
deveria investir num edifício diferente. E eu estou convencido
de que – e não quero agora avançar muito, porque são coisas
que eu não conheço na totalidade – mas estou convencido de
que não seria difícil encontrar zonas apropriadas, em Londres,
onde a renda fosse muito mais barata ou onde se pudesse adqui-
rir um novo imóvel, e que se pagaria a si próprio face à renda que
se está a pagar por aquele edifício que não é funcional.”
Na sua opinião é “evidente” que dadas as distâncias entre os

Consulados e as populações portuguesas espalhadas pelo
Reino Unido, “as antenas consulares poderiam ser uma solu-
ção. Até mesmo dentro de Londres.”  
Mas sabendo que o Consulado de Londres fornece serviços

a uma população quase tão grande como a de Paris, porque é
que a capital francesa tem mais de 90 funcionários e Londres
apenas 30? É óbvio que tudo passa por soluções orçamentais.
Será que se poderá dotar o nosso Consulado com soluções
orçamentais para investimento nas redes consulares no Reino
Unido? Acha que o PSD tem por intenção fazer o que é neces-
sário neste sentido?
“Eu acho que o PSD tem por obrigação, chegando a

Governo, mudar tudo aquilo que está mal. Nunca é possível
mudar tudo, mas nós temo de empenhar-nos e mudar o que
está mal, particularmente nas questões que estejam ligadas à

emigração, ou não, e que se arrastam ao longo de anos e anos.
Este caso, aqui em Londres, como digo, é um caso próximo das
eleições europeias, que vão ser já por aqui a dois meses, mas
que restringe o acesso ao voto, pela relutância das pessoas em
votar no Consulado.”  
Para além do Consulado, tem o PSD por intenção rever o

Orçamento no que diz respeito ao apoio das comunidades por-
tuguesas no estrangeiro?
“Portugal tem por base quatro grandes eixos na política

externa. Tem a União Europeia, na qual está há trinta e tal
anos, é um país de corpo inteiro na União Europeia; tem,
depois, a sua vocação atlântica, que está muito ligada à língua
e a expansão deve passar por aí, por Angola, Moçambique
(apesar de não ser atlântico), Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Guiné, Brasil e, porque não, EUA e Canadá, onde vivem cente-
nas de milhares de portugueses, falam português e são um
elemento fundamental e vital para a expansão cultural e eco-
nómica de Portugal no Mundo. Depois, as comunidades por-
tuguesas espalhadas além fronteiras deveriam já ter sido
olhadas, no presente e no futuro, como um elemento vital da
enorme riqueza de Portugal. Todas elas têm de ter uma políti-
ca agregadora maior, porque são a nossa maior riqueza, cons-
tituída por muitos embaixadores que nós temos pelo Mundo
fora. Por isso, é natural termos de estreitar esses laços entre
aquilo que é o país e as suas comunidades espalhadas pelo
Mundo. E dentro da medida do possível, olhar para o
Orçamento de Estado e investir na importância estratégica a
que me estou a referir.” 

No restaurante Lusitânia, na Fábrica Madeira e no Cultural, RuiRio foi sempre recebido “à boa maneira portuguesa”

O projecto “Portuguese Beef”, promovi-
do pela FERA - Federação Nacional das
Associações de Raças Autóctones, desti-
nado à promoção internacional da carne
bovina das raças autóctones portuguesas
(Arouquesa, Barrosã, Cachena, Marinhoa,
Maronesa, Minhota e Mirandesa) esteve
em Março em Londres, e organizou um dia
de degustação a que chamou “Portuguese
Beef Tasting - UK”.

O espaço seleccionado para o evento foi
o “Carousel Restaurant & Kitchen”, situa-
do em Marylebone e caracterizado por ser
um espaço elegante, versátil e minimalista, que já realizou, desde 2014, mais de mil even-
tos para marcas reconhecidas.

O “Portuguese Beef Tasting - UK” reuniu cerca de duas dezenas de convidados, entre eles
potenciais importadores e distribuidores no Reino Unido, a quem apresentou o delicado e
requintado paladar das sete carnes portuguesas, provenientes de animais do Norte e Centro
de Portugal, alimentados em pastagens naturais e sem stress produtivo.

No evento esteve presente a Câmara de Comércio Luso-Britânica, importante meio de
divulgação de produtos portugueses no Reino Unido.

Este evento permitiu criar sinergias com os convidados, potenciar a procura pelos produ-
tos endógenos portugueses e reforçar as relações comerciais de um dos sectores mais dinâ-
micos da economia portuguesa, o sector agroalimentar.

O projecto “Portuguese Beef” é cofinanciado pelo Programa Operacional para a
Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 (Compete 2020), no âmbito do
Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC), envolve um investimento total de 426.637,00
euros, que por sua vez é cofinanciando em 85% nas despesas elegíveis pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER).

CARNE PORTUGUESA DE EXCELÊNCIA ABRE 
AS PORTAS COMERCIAIS NO REINO UNIDO

A aplicação móvel para facilitar a candidatura de
cidadãos europeus ao estatuto de residentes no Reino
Unido vai estar disponível em aparelhos Apple, anun-
ciou o Ministério do Interior, que deu conta de 50.000
registos só primeiro fim-de-semana em que esteve
disponível.

A aplicação móvel, criada para verificar a identidade do
candidato, o que faz lendo a informação pessoal contida
no passaporte biométrico, actualmente só funciona em
telemóveis e 'tablets' com sistema operativo Android.

“Tive várias conversas com a Apple ao mais alto nível
para garantir que todos possam usar a aplicação. Juntos,
trabalhámos arduamente para encontrar uma solução
que permita que a aplicação funcione nos dispositivos
deles. Tenho o prazer de confirmar que a Apple fará as
alterações necessárias e que a aplicação funcionará nos dispositivos móveis e ‘tablets’
deles até ao final do ano”, anunciou o ministro do Interior, Sajid Javid.

O aplicativo é apenas uma das diferentes maneiras que os candidatos poderão usar para
confirmar a sua identidade, que podem enviar os originais por via postal para verificação
num serviço central ou deslocar-se a um dos mais de 50 locais a nível nacional onde podem
ter os respectivos passaportes validados.

Após este passo, um ‘link’ é enviado para o endereço electrónico do candidato, que pode
completar a inscrição em qualquer computador, ‘tablet’ ou telemóvel, independentemente
do sistema operativo.

‘APPLE’ DISPONIBILIZA APLICAÇÃO MÓVEL PARA REGISTAR EUROPEUS 

Sajid Javid, ministro
do Interior britânico

Convidados mostraram-se
interessados no produto...

TRIBVTO é uma banda de música acústica portuguesa, que tem influências do Fado e da música tradi-
cional. Este grupo surgiu numa vila na zona Este de Inglaterra, no seio de uma comunidade com forte pre-
sença portuguesa. Cedo se assumiu como um grupo de tributo à música e cultura portuguesas, pautan-
do-se pela interpretação e apresentação em palco de temas conhecidos da música lusitana com cunho
próprio, com o objectivo de difundir pela comunidade local a sua cultura. Este grupo está à disposição
para possíveis concertos em todo o Reino Unido, pelo telefone 07955454252.

NASCE NOVA BANDA PORTUGUESA NO REINO UNIDO
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N
a maior parte dos casos, a
ida e vinda de pessoal da
Embaixada ou Consulados
de  Por tugal  no  Reino
Unido passam despercebi-

dos. Não só pela indiferença com
que a comunidade trata estes servi-
ços diplomáticos, mas também pelo
rótulo de ‘incompetência, desrespei-
to, inconsistência, desorganização,
etc.’ a que os portugueses os asso-
ciam, fruto de dezenas de anos de
indiferença e distanciamento da
emigração que dizem representar.
No entanto, ao longo destes últimos
anos, a atitude tem mudado e a indi-
gitação de um novo adido social, em
2012, trouxe uma aproximação à
nossa comunidade e a esperança de
que os portugueses podem contar
com o poder institucional português.
Essa nova ‘ponte’ e voz protagoni-
zada por José António Galaz foi,
durante muitos anos, um vivo exem-
plo de como deve ser a representa-
ção de uma comunidade no estran-
geiro, isolada do seu país de origem
e radicada num país de destino.

Já em 2006/2007 Rui Forjaz de
Brito, o então adido social em
Londres, tinha conseguido chamar a
atenção das instituições portuguesas
para o crescente número de portu-
gueses, fora de Londres, que viviam
isolados e esquecidos, tendo dado
destaque à representação associativa
em Thetford, Great Yarmouth,
Dereham e Peterborough, tendo
inclusive recebido, do Presidente da
Câmara, a “chave” da vila de
Thetford, como agradecimento pelo
“excepcional trabalho desenvolvido
na região” de Norfolk.

Agora, mais de uma década após,
é José António Galaz que recebe, da
maioria das instituições representan-
do os portugueses aqui radicados, o
destaque pelo trabalho desenvolvido
em cerca de 9 anos. E sem contar
com as intervenções ‘caladas’ com a
justiça e segurança social britânicas,
pela comparticipação na organiza-
ção de visitas oficiais de governan-

tes portugueses, com especial realce
para a do actual Presidente da
República, a mais bem conseguida
desde que seguimos estes eventos,
pela participação em grandes even-
tos e encontros de portugueses e
apoio e encaminhamento de cente-
nas de eventos para promotores e
comunicação social.

Falamos essencialmente da forma
como José António Galaz soube
fazer chegar a todos nós tudo o que
tinha a ver com o Brexit, sem
rodeios e limitações. A todos soube
sempre indicar a fonte de resposta e
transmitir os pormenores das
decisões e o seu desenvolvimento.
Conseguiu receber e filtrar toda a
informação para a comunicação
social e é, sem dúvida, dos elemen-
tos do corpo diplomático que mais
sabe sobre os altos e baixos do pro-
cesso da saída do Reino Unido da
União Europeia. No entanto, inex-
plicavelmente, o Governo português
arrisca o equilíbrio dessa mesma
fonte de informação e decide acabar
a sua participação e, assim, deixou o
seu posto como adido social. Como
no passado, não ficou qualquer elo
de ligação e, por este motivo, a difu-
são de notícias sobre o Brexit ficou
mais pobre e menos acessível. Não
sabemos se José Galaz vai ser subs-
tituído, mas mesmo que o seja, até o
entrosamento do substituto vai ficar
um vazio numa fase crucial da rein-
tegração dos portugueses nesta nova
fase da sua vida no Reino Unido.

Para trás vai ficar a recordação de
um bom exemplo e de uma rara efi-
cácia de apoio às comunidades por-
tuguesas residentes no Reino Unido.
Depois, não só as saudades de um
homem capaz e simples no trato, tão
do agrado da emigração portuguesa.
Para todos nós o agrado de ter
conhecido este advogado, que já foi
adjunto de gabinete do primeiro-
ministro Balsemão e adido social
nas  Embaixadas  de  Madr id ,
Pretória, Washington e, mais recen-
temente, Londres, entre outras e

muitas e variadas funções no apare-
lho administrativo português.

E n q u a n t o   a d i d o   s o c i a l   n a
Embaixada de Portugal em Londres,
desde Outubro de 2012, desempe-
nhou igualmente as funções de adido
para os transportes e comunicações e
de diplomatic liaison officer junto da
IMO (International Maritime
Organization), acompanhando
igualmente os trabalhos dos IOPC
Funds (International Oil Pollution
Compensation Funds) e da IMSO
(International Mobile Satellite
Organization). 

No desempenho destas funções
foi responsável por inúmeras comu-
nicações, palestras e conferências
sobre os mais diversos temas, assim
como pela elaboração de centenas
de relatórios, informações e estudos
dirigidos ao Ministério da tutela.
Participou também na organização
e preparação de visitas oficiais e de
Estado de Presidentes da República
e de encontros e visitas de membros
do Governo com autoridades locais,
aos mais diversos níveis, assim
como na promoção de eventos,
tanto de índole cultural ou política,
como dirigidos às Comunidades
Portuguesas. No seu currículo refe-
re a coautoria do livro de carácter
biográfico “Balsemão - o Retrato”,
juntamente com Fernando Tavares
Rodrigues e Jorge Pereira de
Almeida. 

JOSÉ ANTÓNIO GALAZ
CRIADO MAIS UM VAZIO NO  
ADEUS AO ‘SENHOR’ BREXIT

Com a Cônsul Geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho, Lídia Santos e José Sousa

Com o embaixador João de Vallera e Ruben Alves, realizador do filme sobre emigração

José António Galaz na gala da Portuguese Chamber of Commerce, importante evento que se realiza anualmente em Londres

José António Galaz não descurava a vida social. Da esquerda para a direita: na Embaixada com a rainha de beleza Núria Cardoso, durante uma visita à Casa do Benfica em Londres e com a conhecida fadista Carminho

Portugal é um dos países com mais crianças ao cuidado dos
serviços sociais britânicos e muitas arriscam tornarem-se indocu-
mentadas e ilegais com a saída do Reino Unido da UE. O alerta é
dado pela investigadora Marianne Lagrue. “É uma bomba-relógio
prestes a explodir, um grande desastre prestes a acontecer”, disse
a investigadora. De acordo com números do mi nistério do Interior

britânico citados no relatório, existem mais de 900 mil crianças da
UE no Reino Unido que terão de registar-se como residentes
europeus e provar que têm o direito de permanecer no Reino Unido
após o ‘Brexit’. Destas, 5.000 estão ao cuidado dos serviços soci-
ais britânicos e separadas das suas famílias, sendo a maioria por-
tuguesas, polacas, espanholas e romenas, disse Lagrue.

CRIANÇAS PORTUGUESAS PODEM FICAR INDOCUMENTADAS
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N
a passada reunião do Conselho da Europa, o
conselheiro António Cunha recebeu a informa-
ção, do secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Carneiro, de que as mar-
cações consulares passam a estar “disponíveis a

cada 15 minutos” do dia de trabalho, no mesmo website
do Consulado, “ao contrário do que tem sido divulgado
por aqueles serviços consulares” no passado, só a partir
das 16 horas.

Segundo António Cunha, “todos aqueles que não tive-
rem a possibilidade de agendar online poderão dirigir-se
ao Consulado e fazê-lo no local”.

Em contacto com o Consulado Geral de Portugal em
Londres, pedimos a confirmação e fomos encaminhados
para a Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas (SECP), com quem falámos e nos explica-
ram as medidas tomadas para “melhorar, de forma pro-
gressiva, o funcionamento do Sistema de Agendamento
de Actos Consulares”.

Segundo a SECP, “este é um sistema desenvolvido
centralmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros
e partilhado por vários postos consulares, em diversos
países”. Explicaram-nos que é “parametrizado” e “ajus-
tado” em “alguns domínios pelos postos consulares”.
Assim sendo, o Consulado Geral de Portugal em
Londres decidiu implementá-lo para funcionar após as
16 horas por dia. No entanto, explica-nos a SECP, para

fins de agendamento “o sistema dividia cada hora em
dois espaços (“slots”) de 30 minutos, correspondendo
cada “slot” a duas vagas de 15 minutos.

Isto quer dizer que há muito tempo os Consulados
Gerais de Portugal no Reino Unido estavam munidos
com os instrumentos necessários para aceitarem os
agendamentos de meia em meia hora e agora de 15 em
15 minutos. Só que, ora os serviços não tornaram públi-
ca esta funcionalidade, ou não a divulgaram para o
público em geral, possivelmente dando azo à possibili-
dade da tal alegada violação, pirataria ou uso indevido
dos agendamentos por ‘agentes’ exteriores, tão bem
explicada pelo próprio ministro dos Negócios
Estrangeiros e pelo secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, em 2017 e 2018.

Mas tudo leva a crer que tudo está resolvido. Segundo
a SECP “foi feito um ajustamento que divide cada hora
em quatro espaços de 15 minutos, podendo o utilizador
seleccionar, de modo mais perceptível e adequado às
suas necessidades, o intervalo temporal pretendido.
Informa-se ainda que em casos urgentes e de comprova-
da necessidade é possível realizar um agendamento con-
sular visitando o Consulado-Geral de Portugal em
Londres. O CG Londres atende ainda sem marcação
casos em que os utentes solicitam informações; realizem
a sua inscrição consular; e se desloquem ao consulado
para levantar documentos”.

Para testar se tudo funciona e contestar as declarações
de muitos portugueses que dizem que “o agendamento
não funciona” fomos tentar. Seguimos todas as indica-
ções e no final recebemos a seguinte mensagem “de
momento não existem vagas disponíveis, por favor tente
mais tarde”. E assim sucessivamente até ao final do dia.
Esta é a mensagem que grande parte dos utentes recebe,
dia após dia, porque, como vimos a insistir há muito, a
capacidade da prestação de serviços do Consulado man-
tém-se muito aquém da procura e, sem investimento, não
é possível inverter o curso dos factos. 

Enquanto o Orçamento de Estado português não
considerar as necessidades dos seus mais de 5 milhões
de portugueses a viverem no estrangeiro e, neste caso,
os cerca de 600 mil portugueses no Reino Unido, não
é possível olhar para as políticas de emigração com
seriedade. Hoje, segundo fontes oficiais, somos a
segunda comunidade na Europa com mais portugue-
ses recenseados... e talvez isso venha a fazer a dife-
rença nas próximas eleições!

O
s portugueses residentes no Reino Unido e em idade de reforma são
afectados por duas origens de pagamentos: um de Portugal, se tiver
mais de 15 anos de descontos e o do Reino Unido. Por enquanto, até
que o Brexit se realize, o tempo que trabalhou no país de destino
conta para o tempo de reforma em Portugal, mas é pago em separa-

do. Um processo que nem sempre é cristalino e que pode obrigá-lo a esperas
de mais de dois anos para ter acesso a pagamentos.

Assim, enquanto o Reino Unido lhe paga o ‘state pension’ em cerca de 2 a
6 meses, Portugal já ultrapassa os 2 anos para o remunerar.

Apesar das garantias do secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Carneiro, ao afirmar que o Governo tem uma “vonta-
de expressa e assumida” em resolver estes atrasos, certo é que os próprios
serviços de pensões admitem que o processo é lento e difícil. Fontes da

Segurança Social afirmaram-nos que
os serviços estão com um défice de
pessoal e, mesmo com um reforço já
contratado, até que estejam à altura de
desempenhar funções nada mudará
nos próximos tempos. A seu ver, é
natural que a resposta aos pedidos
piore, antes de melhorar. Tudo leva a
crer que muitos anos de abandono e o
corte na função pública trouxeram
resultados desastrosos para a execu-
ção atempada das pensões aos emi-
grantes.

O PSD, pelas palavras do deputado
Carlos Gonçalves, diz “ter acompa-
nhado este assunto de perto, e tem
desenvolvido inúmeras diligências no
sentido de promover a resolução deste
escandaloso problema onde a gravida-

de da situação é ainda pior, como acontece no Luxemburgo e noutros países,
uma vez que o prazo de deferimento dos requerimentos de pensão chega a
ultrapassar os dois anos e em que se deixam os nossos compatriotas na situa-
ção de não terem qualquer rendimento, ficando em grande precariedade”.

Só que o Governo, através da SECP, explica que “os atrasos que se veri-
ficam devem-se em parte ao facto de alguns dos anos de carreiras contributi-
vas não estarem informatizados nos centros distritais da segurança social.
Este aspecto obriga a pesquisas mais demoradas e aprofundadas para encon-
trar os dados relativos a esses descontos. Pode ainda acrescentar-se as
mudanças no cálculo das pensões de reforma”, continua o nosso contacto na
SECP, acrescentando que “antigamente era apenas contabilizada parte da car-
reira contributiva. Agora é contabilizada toda a carreira contributiva”.

Depois a SECP esclarece que “para fazer face a estas dificuldades, o
Ministério do Trabalho e da Segurança Social implementou a criação de um
polo do Centro Nacional de Pensões, em Leiria, especializado no tratamento
de pedidos de pensões vindos do estrangeiro. Reforçou o número de colabo-
radores para processamento de pedidos de pensões do sector internacional:
passaram de 60 para 130. E contratou os serviços de 20 equipas processado-
ras para tratar de pedidos de pensões”.

No entanto, o PSD acusa que “depois de mais de três anos de Governo e
com um número crescente de queixas dos cidadãos, o Governo apenas con-
segue dizer que está a trabalhar e que resolverá a situação, mas adiando os
prazos de solução que a si mesmo impõe. É verdadeiramente inaceitável a
insensibilidade e incompetência do Governo também neste assunto, que é tão
importante para os cidadãos. Perante isto, os deputados do PSD, para bem de
todos estes portugueses que esperam pelas suas pensões, decidiram apresen-
tar um projecto de resolução que recomenda a adopção, com urgência, de
medidas que permitam resolver o atraso no processamento das pensões por
parte do Centro Nacional de Pensões, evitando de futuro a ocorrência de
novas acumulações de processos e de novos atrasos”.

Parece ser mais um dos casos que representa bem os muitos anos em que
a emigração viveu sem medidas e políticas concretas de Portugal. Este amon-
toar de anos sobre uma população crescente leva a que o apoio à emigração
passe pela “rua das amarguras”, onde nada funciona com lisura. Vejamos esta
situação das pensões, a incapacidade de resposta dos Consulados e a insensi-
bilidade de dois anos para perceber as necessidades acopladas com o Brexit,
essencialmente a emissão de centenas de milhares de passaportes, o ensino
da língua portuguesa, as crianças apátridas e retiradas pela segurança social
britânica, a falta de apoio às associações de apoio e muitos outros que regu-
larmente vimos aqui expor.

UM JOGO ONLINE CUJA SORTE DITA 
A LEGALIZAÇÃO DE CADA UM DE NÓS

PENSÕES DE PORTUGAL
MAIS DE DOIS ANOS A PERDER DE VISTA

Carlos Gonçalves, 
deputado do PSD, 
diz que o Governo 
só sabe adiar...

A prestação de serviços 
do Consulado mantém-se
muito aquém da procura

O desconhecimento da língua inglesa e a falta de apoio em português podem travar emigrantes na comunidade portuguesa no
Reino Unido a reportar os agressores. A separação de uma rede de apoio familiar ou de amigos, a dependência económica do agres-
sor, a precariedade financeira ou problemas de saúde mental «podem contribuir para um maior isolamento e aumentar a vulnera-
bilidade da vítima relativamente ao agressor», disseram as líderes da Associação Respeito à agência Lusa. «Os casos de violência
doméstica acontecem porque existe um(a) agressor(a), quer seja no país de origem, quer seja nos países de acolhimento para as
comunidades imigrantes» e que «a violência doméstica não escolhe caras, credos, educação ou situação financeira».

NÃO FALAR INGLÊS TRAVA DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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Depois de uma ausência de quase nove meses, Cristiano Ronaldo fez
o favor de voltar a representar a selecção nacional portuguesa nos
dois primeiros jogos de qualificação para o Europeu 2020 – frente à

Ucrânia teve exibição medíocre, tal como os restantes companheiros, e
contra a Sérvia acabou por sair lesionado ao fim de meia hora de jogo.

Durante esse longo retiro sabático, Portugal qualificou-se para a fase
final da Liga das Nações, prova inventada pela UEFA para sobrecarregar
atletas e clubes e encher um pouco mais os cofres dessa instituição cada
vez mais virada para o negócio em detrimento da vertente desportiva por
que se deveria bater. Sem Ronaldo, a selecção das quinas lá foi obtendo as
vitórias magras a que já nos habituámos, lá fomos empatando – e, pé ante
pé, lográmos atingir as meias-finais que se vão disputar um pouco mais a
Norte, nem só de Estádio da Luz vive a selecção...

Invocando a idade do atleta e a necessidade de o mesmo ser poupado,
a verdade é que Ronaldo esteve quase nove meses ausente – Fernando
Santos desdobrou-se em desculpas e argumentos, no vastíssimo mundo
do futebol não houve ninguém que indagasse, com seriedade, o porquê de
tão longa ausência, até porque os feitos do jogador, na sua nova equipa, a
Juventus, eram sobejamente relatados em toda a comunicação social, com
manchetes e aberturas de telejornais sempre que o madeirense marcava
golos... ou assistia para os golos dos outros.

Há anos, Luís Figo, que na altura era o melhor jogador português, retirou-
se durante um ano da selecção – mas fê-lo com transparência, não andou
com joguinhos entre o seleccionador e a Federação. E, se bem me lembro,
nessa altura o jogador foi duramente criticado, houve quem avançasse que
jamais deveria voltar a envergar a camisola nacional, Figo era um vendido,
só o clube o interessava, jogadores desses não faziam falta à selecção, blá,
blá, blá e pardais ao ninho... lembram-se?

Será que a Liga das Nações é uma prova menor que não merece a pre-
sença do vitalício (para os portugueses, claro) melhor do mundo? E será
que nesta fase final, depois do trabalho “sujo” já feito, o Ronaldo vai apa-
recer, em todo o seu esplendor, pairando como figura etérea e endeusada
sobre todos os portugueses que o adoram e tudo lhe consentem? E será
que, se a Juventus for à final da Liga dos Campeões teremos Ronaldo na
meia-final da Liga das Nações frente à Suíça? É que a a final da Champions
joga-se a 1 de Junho e o encontro frente aos helvéticos disputa-se a 5 do
mesmo mês – teremos ou não Ronaldo, eis a questão que poderá tirar o
sono a muito boa gente. A mim não, com Ronaldo ou sem Ronaldo esta
selecção não me convence, nem mesmo depois de termos ganho aquele
Europeu caído do céu...

NOVE MESES DEPOIS...

A
seleção portuguesa de futebol
caiu uma posição e desceu
para o sétimo lugar na classifi-

cação da FIFA, numa lista em que
Bélgica, França e Brasil mantêm
os três primeiros lugares. Os
empates com Ucrânia (0-0) e
Sérvia (1-1) no Estádio da Luz, na
qualificação para o Europeu de
2020, tiveram reflexos negativos
para Portugal na hierarquia do
futebol mundial, que teve mexidas
pontuais no ‘top-10’.

A descida dos lusos acontece por
troca com o Uruguai, que subiu ao
sexto lugar, enquanto que a vice-
campeã mundial Croácia também
caiu para a quinta posição, numa
mudança com a Inglaterra, que
passou para quarta.

Carlos Queiroz, que deixou o
Irão e se estreou como sele-
cionador da Colômbia, venceu o

particular com o Japão (1-0) e
perdeu com a Coreia de Sul (2-1),
de Paulo Bento, com os sul-ameri-
canos a manterem o 12.º lugar.

Carlos Queiroz lidera a seleção
mais bem classificada entre os
treinadores portugueses ‘fora de
portas’, seguido de Paulo Bento,
com a Coreia do Sul a progredir
um lugar, do 38.º para o 37 º.
RANKING DA FIFA A 4 DE ABRIL
1. (1) Bélgica, 1.737.
2. (2) França, 1.734.
3. (3) Brasil, 1.676.
4. (5) Inglaterra, 1.631.
5. (4) Croácia, 1.621.
6. (7) Uruguai, 1.609.
7. (6) Portugal, 1.607.
8. (8) Suíça, 1.604.
9. (9) Espanha, 1.601.
10. (10) Dinamarca, 1.586.
(…)
195. (196) Timor-Leste, 900.

RANKING DA FIFA (SELECÇÕES)

PORTUGAL DESCE PARA O SÉTIMO LUGAR
Empates com Ucrânia 
e Sérvia responsáveis
pela descida... 

Vitor Baía anunciou que em breve irá vestir “a camisola do ’11′”,
o novo projecto televisivo que a Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) está a desenvolver para arrancar em Maio deste ano. O anti-
go guarda-redes da selecção nacional e do F. C. Porto referiu que
será o pivot de um programa da nova plataforma, não adiantando,
para já, os nomes dos colegas que o vão acompanhar no projecto.

“Ser pivot num canal como o «11» vai permitir-me refletir sobre
futebol e contar histórias ao lado de pessoas cujas ideias respeito”,
escreveu Baía, acrescentando que o mundo televisivo sempre lhe
despertou uma atenção especial. “A televisão é um mundo que me
fascina e acho que nós, os antigos jogadores, temos a responsabil-
idade de continuar a fazer o melhor pelo futebol”, referiu.

VÍTOR BAÍA VAI TER UM PROGRAMA NO NOVO CANAL DA FPF

Bruno de Carvalho, ex-presidente do
Sporting Clube de Portugal, vai a 14
de Maio ser ouvido em tribunal, para
a fase de instrução do processo 
relativo ao ataque à Academia do
Sporting, em Alcochete. O antigo 
dirigente leonino é acusado de ser o
autor moral das agressões ao plantel
principal e à equipa técnica do
Sporting em Maio de 2018.
O processo pertence ao Tribunal de
Instrução Criminal do Barreiro, mas,
por razões de logística e de 
instalações, a instrução, fase 
facultativa em que um juiz de
instrução criminal decide se 
o processo segue e em que moldes
para julgamento, vai decorrer na nova
sala do Campus da Justiça, no
Parque das Nações, em Lisboa.
A fase de instrução foi requerida 
por mais de uma dezena dos 44
arguidos no processo, entre os quais
o ex-presidente do Sporting, Bruno
de Carvalho, e o antigo oficial de 
ligação aos adeptos do clube, Bruno
Jacinto. Bruno de Carvalho vai ser
ouvido a partir das 14:00 de 14 de
Maio, na véspera de completar um
ano após o ataque à academia do
Sporting, em Alcochete, distrito de
Setúbal, que ocorreu a 15 de Maio 
de 2018.

BRUNO DE CARVALHO
OUVIDO EM TRIBUNAL
NO DIA 14 DE MAIOO Al Nassr, clube treinado por Rui Vitória, goleou fora o Al-Raed,

por 5-0, e segue na liderança na liga da Arábia Saudita. Com este
resultado, e quando faltam disputar apenas quatro jornadas, o Al
Nassr soma 61 pontos, mais um do que o Al Hilal, a antiga equipa de
Jorge Jesus, que venceu fora por 3-2.

Jesualdo Ferreira sagrou-se campeão do Qatar. A uma jornada do
fim da liga, a equipa do técnico português goleou o Al-Ahli Doha,
por 7-2, e ficou com sete pontos de vantagem sobre o Al-Duhail, trei-
nado por Rui Faria, que perdeu, 1-0, com o Al-Kharitiyath. Trata-se
de um título inédito para o técnico português de 72 anos, que junta o
campeonato de 2018/2019 a uma Taça do Qatar e a uma Supertaça
pelo Al-Sadd, conquistas obtidas em 2017.

Edson Arantes Nascimento, vulgo Pelé, está a merecer cuidados
redobrados pela equipa médica que o tem assistido. Internado num
hospital francês devido a uma infecção urinária, o antigo astro brasi-
leiro não corre perigo de vida, mas os médicos estão preocupados
com a eventual evolução da bactéria.

Raheem Sterling comprou 550 bilhetes para o jogo do Manchester
City com o Brighton, disputado no sábado, para as meias-finais da
Taça de Inglaterra e ofereceu-os às crianças da escola que frequen-
tou em Londres, antes de se mudar para Liverpool. Com este gesto,
o jogador dos “citizens” gastou à volta de 24 mil euros.

Segundo o jornal “La Nación”, o pai de Messi foi detido após ter
chocado com um motociclista, que caiu inconsciente e foi transpor-
tado para um hospital local. No entanto, o estado de saúde da vítima
não inspira cuidados, tendo apenas sofrido ferimentos ligeiros.

O avançado Tiquinho Soares respondeu a várias perguntas dos
adeptos do F. C. Porto e revelou algumas curiosidades sobre a carrei-
ra. Numa conversa descontraída, aos canais de informação do clube,
o avançado prometeu “cortar a barbicha” se os dragões conquistarem
o campeonato e confessou que nem dormiu quando soube do interes-
se do F. C. Porto.

Gabriel saiu lesionado do dérbi da Taça, em Alvalade, com o
Sporting, e diz adeus à temporada. Em comunicado, o Benfica escla-
receu a situação clínica do jogador. “O atleta Gabriel sofreu uma
entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento late-
ral interno. O médio não joga mais nesta época”, diz o documento. 

PASSES CURTOS
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BARCELONA E MESSI JÁ PODEM ENCOMENDAR AS FAIXAS
Golos da genial dupla Suárez e Messi, já no fim do encontro, der-

rubaram uma muralha chamada Oblak e deitaram por terra as
esperanças de título do Atlético de Madrid, que jogou 60 minutos
com dez, por expulsão do sempre controverso Diego Costa. Num
jogo que começou morno, com o Barça a esconder a bola dos
madrilenos, só aos 85 minutos é que o uruguaio acordou o estádio,

com um golaço de fora da área. Dois minutos depois Messi confir-
mava o triunfo que praticamente garante o título ao Barcelona,
agora distanciado 11 pontos da equipa de Diego Simeone.
Entretanto, o Real venceu (2-1) o Eibar e ficou apenas a 2 pontos do
Atlético de Madrid, mas não se livrou de monumental assobiadela,
pois a equipa, mesmo com Zidane, não convence os adeptos...

NEM TODOS OS
BRUNOS SÃO MAUS...

SEFEROVIC
CANIVETE, RELÓGIO, QUEIJO OU CHOCOLATE...
CHAMEM O QUE QUISEREM A ESTE SUÍÇO,

MAS A VERDADEÉ QUE ELE ESTÁ LÁ SEMPRE,
SEJA PARA ABRIR AS DEFESAS

CONTRÁRIAS, PARA MARCAR NA HORA
CERTA OU PARA ADOCIÇAR AS VITÓRIAS 

DO SEU BENFICA!

ESTÁ TUDO CADA VEZ MAIS NA MESMA

P
ois está... e daí não virá grande mal ao mundo, os campeo-
natos querem-se assim mesmo, renhidos e disputados até ao
fim – que gozo terão os adeptos da Juventus e do Barcelona,
semana a semana, ao verem os seus clubes disputarem
encontros quase amigáveis, a feijões, sabendo-se que os

campeonatos já não fogem às suas cores, aos seus emblemas?
Quanta adrenalina, quantas unhas roídas até ao sabugo, quantas

melenas arrancadas, quantas lágrimas choradas, quantos impropé-
rios lançados, quantos chutos e cabeçadas ensaiados, quantas cer-
vejas emborcadas sempre que o nosso clube joga? E como é bom
repetir essa mesma dose sempre que o adversário está em campo,
quantas figas se fazem para que perca, quantas preces se rezam,
quantas promessas se fazem, quantos santinhos se invocam para
que o “inimigo” seja derrotado, preferencialmente goleado, irreme-

diavelmente arredado da luta pelo título que só nosso amado clube
merece conquistar?

Nesta altura do campeonato, é certo e sabido que estarão neste
estado de espírito muitos dos ferrenhos adeptos do Benfica e do FC
Porto, teimosos em se manterem num lado a lado que nada tem de
amigável, mãos dadas com relutância a caminho do mesmo fim –
semana após semana, jogo após jogo, eles lá continuam, coladi-
nhos, hoje os do Norte subiram ao primeiro lugar porque jogaram
mais cedo, amanhã os do Sul os apanharão porque jogaram mais
tarde, não atam nem desatam, só nas televisões é que os entendidos
falam da excelência de uns e da mediocridade de outros, de vez em
quando lá aparece uma sumidade que nos esclarece, a nós, que
somos todos burros, que pelas contas dele quem deveria estar em
primeiro era este, em segundo seria aquele, em terceiro aqueloutro,
contabilizados os prós e os contras, os penáltis a favor e a desfavor,
os amarelos, os vermelhos, o VAR e mais umas quantas patetices...
enfim, tentam tirar-nos o gozo masoquista que já sentimos com o
tratamento pseudo-científico que teimam em impor ao futebol,
àquele jogo da bola de que gostamos e que nos amarra ao sofá, nos
flagela com chuva e frio nos estádios, nos traz alguns dissabores à
mesa do café e frequentes arrufos com a cara-metade.

O Benfica ganhou, e bem, ao já despromovido Feirense, o FC
Porto venceu um Boavistinha com poucos argumentos, o Braga
perdeu e perdeu-se na luta pelo terceiro lugar... e se querem saber
mais dos jogos desta 28ª jornada, de quem marcou os golos, dos
árbitros que apitaram mal ou pior ainda, dos penáltis que foram e
dos que ficaram por marcar, dos cartões mostrados e dos que fica-
ram por mostrar, das substituições mal feitas e das outras que resul-
taram... pois bem, meus amigos, há três jornais desportivos diários
para comprar, dezenas de programas televisivos para ver e ouvir,
meia dúzia de amigos com quem discutir – isto foi só uma espécie
crónica sobre o futebol de que tanto gosto e que tão poucos anali-
sam e discutem.

Ao fim e ao cabo, ficou e vai continuar tudo na mesma. Cada vez
mais na mesma!                                                 Marques dos Santos

E ste Bruno Fernandes começa a ser um
caso sério no nosso futebol. Joga, marca e
faz jogar algumas das mediocridades que

o acompanham neste Sporting irregular, capaz
do bom, do sofrível e do mau. Danadinhos para
as comparações, os nossos jornalistas já o igua-
lam ao Lampard e a outros, não tardará o dia em
que o porão à frente do Messi e do Ronaldo –
sabendo-se que esses dois já não caminham
para novos, é de acreditar que Bruno Fernandes
venha a ter um estatuto próximo dessas duas
lendas que ainda mexem, e bem, com todos
quantos gostam de futebol.
O médio sportinguista tem levado os leões aos

ombros, mas não pode ser responsável por certa
apatia que por vezes invade os seus companhei-
ros, muito menos pelas inovações que o senhor
Keiser entende experimentar. Só há um aspecto
em que Bruno Fernandes me irrita os neurónios
e me levanta os pêlos dos braços – é quando
sofre faltas ou quando as faz, aquele ar de
Kalimero com que invariavelmente faz queixi-
nhas aos árbitros sempre que é tocado pelos
adversários ainda lhe pode custar alguns car-
tões, da mesma forma como refila com tudo e
todos sempre que lhe é imputada uma infra-
cção. Não se pode ser perfeito, bem o sabemos,
mas estes tiques de prima donna já os vimos
noutros craques, seria bom que o BF8 envere-
dasse por outros caminhos e se limitasse a jogar
o excelente futebol que sabe praticar.
Ah!, já me esquecia, o Sporting venceu o

macio Rio Ave por 3-0, parece que a recente
vitória sobre o Benfica, na Taça, tenha acordado

o leão que já parecia adormecido. Ou
mesmo morto.

Moral da história: nem todos os
Brunos são maus, agora só é preciso
que o clube não deixe estragar também
este, seria uma pena!!!!



 
 Envie e-mail para: geral@asnoticias.co.uk 

com o assunto: "Quero receber o jornal" 

 SUBSCREVA GRATUITAMENTE 
A NEWSLETTER DO JORNAL "AS NOTÍCIAS"A
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C
om o “La Voiture Noire”, a marca francesa de automóveis de luxo
mostrou mais uma vez que produz os mais preciosos e exclusivos
carros desportivos do mundo. O carro de duas portas, com a sua
carroçaria incrivelmente esculpida, é especialmente elegante gra-
ças ao uso de fibra de carbono preta profunda. 

No mundo do automóvel, “La Voiture Noire” é um nome com uma res-
sonância especial: o filho de Ettore Bugatti, Jean, desenvolveu e dirigiu
um dos apenas quatro coupés Tipo 57 SC Atlantic produzidos. E este
carro recebeu o título de “La Voiture Noire” - o carro preto. 

Este veículo desapareceu sem deixar vestígios antes da Segunda
Guerra Mundial, e hoje em dia, é considerado um dos grandes mistérios
da história do automóvel e caso existisse seria incrivelmente valioso.

Este hiper carro desportivo foi feito à mão para um entusiasta da
Bugatti. “La Voiture Noire” é uma colecção de superlativos “, diz
Stephan Winkelmann. Além do design, qualidade e materiais, isso tam-
bém se aplica ao mítico motor. 

O motor de 16 cilindros de 8 litros produz 1.103 kW / 1.500 PS. Um
colecionador de carros comprou este veículo único por € 11 milhões
líquidos, tornando-o o carro novo mais caro do mundo e continuando a
longa tradição da Bugatti nos extremos do luxo.

O Chiron Sport “110 ans Bugatti”, também está a ser apresentado ao
público pela primeira vez em Genebra. Além de todos os benefícios de
um Chiron Sport, ele inclui não apenas a opção “Sky View” como equi-
pamento standard, mas também vários outros extra oferecidos neste
modelo. Esta edição, limitada a 20 unidades e com um preço líquido de
três milhões de euros, já esgotou antes do Salão Automóvel de Genebra. 

O CARRO MAIS CARO DO MUNDO
Foi feito apenas um exemplar e já está vendido!

A celebrar o seu aniversário, a Bugatti entendeu que os 110 anos deviam ser assinalados de forma muito especial. O primeiro
sinal foi dado com a “Voiture Noire” um carro de duas portas que custou (sim o verbo está no passado) 11 milhões de euros a um 
coleccionador entusiasta da marca. A marca diz que é o carro mais caro do mundo. Nós acreditamos. O segundo carro para 
comemoração do aniversário da marca francesa é o Chiron Sport “110 ans Bugatti”, bem mais baratinho: 3 milhões de euros.

O Chiron Sport “110 ans Bugatti”
é bem mais barato, custa 

“apenas” três milhões de euros!

O “La Voiture Noire”
foi feito à mão para 

um entusiasta da marca

Cumprida a sexta corrida de Fórmula E na cidade de Sanya (China), o português António Félix da Costa, da
equipa BMW i Andretti Motorsport, lidera o campeonato ABB FIA Formula E, com 62 pontos, após a conquista
do terceiro lugar do pódio na corrida chinesa. A corrida da 5ª temporada de Fórmula E teve como vencedor o
francês Jean-Eric Vergne, da DS Techeetah Formula E Team, seguido do britânico Oliver Rowland, da Nissan E.
Dams e na terceira posição ficou António Félix da Costa, recebendo um total de 15 pontos. Agora o campeona-
to arranca para as corridas europeias, reiniciando-se no circuito de Roma já no próximo dia 13 de Abril.

FÉLIX DA COSTA LIDERA CAMPEONATO DA FÓRMULA E

Possivelmente até já ouviu falar de
um “ FUV “ (Fun Utility Veicule) que
poderíamos traduzir por um “veículo
utilitário divertido” e no fundamental
é um veículo elétrico com três rodas,
sendo que para esta notícia vem o
fato novo da empresa Arcimoto ter
agora lançado o seu “Entregador”, 
ou no original um “Deliverator”.
Como nome do modelo bem sugere,
este “entregador” é uma proposta de
veículo elétrico baseada no conceito
do FUV, desta vez com espaço de
carga adicional e destinado a 
efectuar entregas em ambiente 
urbano.
Como dizíamos são três rodas, 
lembrando um carro, que se 
conduzem com volante de moto, 
lembrando uma moto. Assim meio
estranho mas que funciona muito
bem e faz deslocações verdes e mais
em conta.
A proposta do fabricante Arcimoto é
de um veículo com uma autonomia
entre 100 e 160 quilómetros, 
baterias de lítio, uma velocidade
máxima de 75 km/h e um custo 
indicado nos EUA de 19.900 dólares.
Naturalmente sendo um “entregador”
a pergunta que vem logo de seguida
é a capacidade de carga: são 350
quilos e a caixa standard vem com
0,56 metros cúbicos o que corres-
ponderá a um pouco mais de 500
litros de carga. Espaço e capacidade
mais do que suficiente para ser
usado para todo o tipo de entrega 
de encomendas, passando pelas 
clássicas pizzas, correio, artigos 
de lavandaria e etc.
A vantagens desta proposta residem
num centro de gravidade muito
baixo, a sua “manobralidade” 
elevada em espaços urbanos mais
limitados e a possibilidade de 
garantir ser competitivo em termos
de rapidez quando comparado com
soluções proporcionadas pela 
tradicional van. E quanto a 
estacionamento, o lugar de um carro
dá para 3 FUV.

SABE O QUE É UM “FUV”?
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U
m relatório da ONU, levado a cabo pelo Conselho
Internacional de Fiscalização de Estupefacientes, deixa um
aviso claro sobre o consumo de canábis – o organismo refe-
re que programas de canábis para uso terapêutico, se forem
mal regulados, podem levar a um aumento do consumo de

canábis para fins recreativos. Há dias, a imprensa publicou uma
transcrição de um estudo da revista científica “The Lancet”, no
qual se afirmava que o consumo diário de canábis, sobretudo de
elevada potência, está fortemente ligado ao risco de desenvolver
uma psicose.

Em Portugal já foi publicada a regulamentação da lei (Julho/2108)
que permite o tratamento com medicamentos, preparações e substân-
cias à base da planta da canábis, sendo por receita médica e com os
produtos a serem adquiridos nas farmácias. Contudo, tal regulamen-
tação parece ter sido aprovada sem grande debate ou discussão, se
bem nos lembramos o assunto foi tratado pela
rama – embora todos os partidos, com excepção do
CDS, que se absteve, tivessem votado favoravel-
mente o diploma, ficou no ar a sensação de que o
assunto não terá sido devidamente escalpelizado,
apesar do parecer de muitos especialistas que con-
testam os efeitos benéficos da planta e consideram
que o uso de canábis, mesmo para fins medicinais,
pode levar à dependência, agravando o espectro da
toxicodependência com que a generalidade dos
países se debate.

Na Holanda, um dos primeiros países a permi-
tir a venda livre do produto, assiste-se a um recuo
e criaram-se algumas limitações à venda da caná-
bis – os turistas não a podem adquirir nem nos
chamados coffee shops, a erva não pode ser ven-
dida na proximidade de escolas e a cidade de
Haia acabou mesmo por proibir o seu consumo!
Curiosamente, todas estas limitações foram
impostas antes da aprovação da lei 33/2018, vota-
da em Julho do ano passado no nosso
Parlamento.

Mas, dirão aqueles que concordam com a lei –
e que até iriam mais longe na sua abrangência –
em Portugal a canábis só pode ser vendida
mediante receita médica, não há que temer o uso

ou o abuso da substância, está tudo controlado... pois estará, só que
o leque das “doenças” para que a erva é aconselhada é tão extenso,
e subjectivo, que se corre o risco de a receitar a quem dela não pre-
cisa para efeitos médicos. Isso já acontece, em larga escala, nos
Estados Unidos da América, do uso ao abuso a fronteira é tão ténue
que qualquer um a pode atravessar...

Um dia destes ainda vou fazer a experiência e procurar um médi-
co bué de fixe que me passe as receitas – sabe, senhor doutor, esti-
ve na guerra colonial, em Angola, por isso sofro de stress pós-trau-
mático; tenho bicos de papagaio, artroses nas ancas e artrite reuma-
tóide; sofro de ansiedade, tenho uma dor crónica nas costas e sofro
de espasmos musculares; a minha capacidade pulmonar é deficien-
te e receio ter um glaucoma; tenho enxaquecas e um sono irregu-
lar... será que o senhor doutor me pode passar uma receita para ir
ali à farmácia aviar uns charros?                                DANIEL SANTOS

Ele tem toda a razão quando afirma não ser
deste mundo! Embora não faltem por aí 
exemplares idênticos, ou muito parecidos, 
de facto o norte-americano Jareth Nebula mais
parece um alien do que um humano. Nascido
mulher, aos 29 anos chegou à conclusão que não
se identificava com o género feminino – hoje diz
que, afinal, não se identifica com género algum 
e cada vez mais acredita ser um extraterrestre... 
e quem somos nós para o desmentir?
Depois de uma série de transformações 
operadas no seu corpo, Jareth acaba de remover
os dois mamilos. “Depois de mudar de sexo 
percebi que não me encontrei a mim mesmo.
Não me sinto homem nem mulher, nem sequer
humano. Eu não penso como as pessoas. Não
consigo explicar, mas sei que não pertenço ao
planeta Terra”, disse Jareth.
Esta história bizarra começou quando, aos 26
anos, Jareth foi diagnosticado com o síndrome
de Ehlers-Danlos, uma condição rara que afecta
os tecidos e aumenta a elasticidade da pele, o
que causa várias dores. Foi desde aí que o jovem 
sentiu não pertencer à raça humana.
Apesar de estar feliz com a sua condição, Jareth
afirma que se sente bastante incompreendido
pela família, que não apoia a sua decisão de
querer ser um alienígena.Haverá por aí alguém
que o compreenda? UM MÉDICO “BUÉ DA FIXE”!

DO OUTRO MUNDO

O uso da canábis, mesmo
para uso medicinal, está a
gerar alguma controvérsia

Um recluso da cadeia da Guarda foi apanhado
com sete telemóveis e uma pequena quantidade
de droga escondidos no ânus. O recluso, que
regressava de uma saída precária, 
já há algum tempo andava debaixo de olho da
Polícia Judiciária, pois era suspeito de introduzir
artigos ilegais na prisão – e no ânus, como agora
acaba de ser provado. 
Mas não será só o orifício anal que serve para
esconder coisas... para além de outros
préstimos, naturalmente. Também uma mulher
foi detida, quando entrava na prisão de Caxias,
para visitar um homem que ali se encontrava
preso. Depois de revistada, descobriu-se que
escondia quatro ‘bolotas’ e uma ‘placa’ de 
haxixe... na vagina! A mulher, sem qualquer 
antecedente criminal, tinha colocado a droga
num preservativo, mas foi denunciada pelo 
nervosismo que então evidenciava.
Felizmente para os guardas prisionais o corpo
humano não tem assim tantos buracos! E os que
restam, tirando a boca, não darão para
transportar grande coisa – talvez um grama de
cocaína ainda caiba nos ouvidos ou no nariz...
mas cuidado com aqueles espirros que quase
nos fazem saltar a tampa... e deixam a coca a
descoberto! 

BURACOS...

O REPOUSO DA GUERREIRA
Depois de um dia extenuante na passarela, Monica despiu-se de roupa e de preconceitos,

estendeu-se no sofá e posou para a fotografia. A bela italiana, modelo de profissão, diz que a
vida de uma manequim não é propriamente um mar de rosas, as exigências dos estilistas
obrigam a sacrifícios vários e nem todas as jovens possuem força mental e física para

prosseguirem uma carreira desgastante e que dura poucos anos. Estamos com a Monica
e apoiamo-la a cem por cento – as guerreiras dos desfiles também precisam de descanso...


