
PUBLICIDADE

“AS NOTÍCIAS” IN ENGLISH

Nº 195 < ANO 13 < MAIO 2019             DIRECTOR: DANIEL SANTOS              MENSAL < GRATUITO

A TASTE OF PORTUGAL

PORTUGUESA É
VEREADORA 
EM THETFORD

“QUERO UNIR AS PESSOAS”

REINO UNIDO    PÁGINAS  4 /10

BRUXELAS DISCUTE 
A VIDA DA UE SEM
A GRÃ-BRETANHA
FUTURO PASSA PELAS
ELEIÇÕES EUROPEIAS
PORTUGAL    PÁGINAS 17/18

EX-SECRETÁRIOS
DE ESTADO E GESTOR
DA GALP ACUSADOS
APOSTAS GARANTEM
OSIRIS FORADA FINAL

DESPORTO    PÁGINAS 29/30

BENFICA: FALTA UM
PONTO PARAO TÍTULO
COMUNIDADES    PÁGINAS 21/25

MÃE E FILHA ABREM
NEGÓCIO PROMISSOR



Direcção Geral Carlos Ribeiro carlosribeiro@jornalasnoticias.co.uk. Director Comercial Luís Almeida Imma69@gmail.com. Director Daniel Santos daniel@jornalasnoticias.co.uk. Publicidade Telma
Gouveia telma.gouveia@asnoticias.co.uk. 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 MAIO 2019

“Todas as estradas da Serra da Estrela estão fechadas ao trânsito desde as 15h00, devido
à queda de neve, avançou o Centro de Limpeza de Neve, nos Piornos”, relatava o jornal
Público, no dia 13 de Novembro de 2005. Em 25 de Dezembro de 2013 o Jornal de Notícias
publicava notícia semelhante, a 26 de Fevereiro de 2016 o Diário de Notícias escrevia quase
a mesma coisa, em 12 de Novembro de 2018 o Correio da Manhã emitia o mesmo aviso, em
14 de Dezembro de 2018 podia ler-se no Observador que “as estradas da serra da Estrela que
na quinta-feira foram encerradas ao trânsito devido à queda de neve reabriram esta sexta-
feira de manhã...” Enfim, numa rápida busca no Google encontram-se muito mais notícias
idênticas, é difícil encontrar um ano em que, assim que cai um pouco mais de neve, o aces-
so à serra não seja cortado – não sei como fazem “lá fora”, não faço ideia como as estâncias
de esqui famosas como Saint Moritz (Suíça), Lech (Áustria), Courchevel (França), Cortina
(Itália) e tantas outras conseguem oferecer, sem todos estes percalços tão portugueses, a
tão desejada neve que todos procuram. Será que os suíços, os austríacos, os franceses e os
italianos pensaram um pouco antes de construírem as infra-estruturas que lhes permitem
funcionar durante todo o ano? E será que os acessos à Serra da Estrela não foram devidamente
estudados e avaliados, mantendo-os operacionais durante os chamados nevões? Quando neva,
a sério, a Serra da Estrela é interditada, apenas serve para preencher meia página nos jornais e
três minutos nas televisões – perde-se tudo, o turismo, o negócio, o lazer e o prazer...

Em Portugal, sempre que se fala em neve, de imediato vem à baila a Serra da Estrela – só
que, cada vez que neva, a serra fica interdita! Mas a Estrela é que é o nosso ex libris, ninguém
refere a austera Serra do Marão nem a do Serra do Gerês, é preciso que a vida pare, por com-
pleto, em Bragança, Montalegre ou Lindoso para que os noticiários televisivos abram com
as belíssimas imagens desses mantos brancos que as cobrem. Neve, para a maioria dos por-
tugueses, é na Estrela – por isso lá fomos, há dias, ainda a tempo de a vermos, de a sentir-
mos e de a fotografarmos. Mas havia pouca, apenas flocos dispersos, aqui e ali uma área
maior pintada de branco, contentámo-nos com a bela paisagem que se estendia até longe,
muito longe, sob um Sol luminoso que amenizava o frio cortante que de vez em quando se
fazia sentir... Uma semana antes, porém, a serra havia sido de novo trancada... porque neva-
va! Então, porque a oferecem como “maravilhoso passeio turístico”, enganando tudo e
todos? Será que eu, que vivo aqui tão perto, só tenho o direito de ver aqueles cumes bran-
cos a vários quilómetros de distância?

Mas não me enganam mais... quando quiser ver “neve” e gelo vou ao frigorífico, saco dois
ou três cubos da cuvete, meto-os num copo, acrescento-lhe dose bem aviada de whyski e
sento-me no sofá a gozar aqueles programas maravilhosos em que se vêem crianças felizes
brincando e construindo bonecos,  rampas de esqui, esquiadores, um ou outro trambolhão,
gente tiritando de frio e de emoção por sentirem aquela coisa leve, branca e fria que
Augusto Gil tão bem descreveu no seu eterno poema.

Serra da Estrela? Só se for no Verão, para comprar uns queijos e uns casacos de pele que
nessa altura até têm bons descontos...

MITO OU
ENGANO?

editorial

H
á coisas que ouvimos e vimos que nos deixam
perplexos. Frases que nos fazem recuar nos tem-
pos e pensar que a estabilidade de que todos nos
falam acerca da democracia ser o equilíbrio da
sociedade moderna, é uma pura mentira! Porque

permite dar liberdade a pessoas que não são democratas,
que não têm o discernimento necessário para perceber os
fundamentos da democracia. Que facilmente são mania-
tadas e manobradas de uma forma inconcebível, a fazer
e dizer as maiores barbaridades e imbecilidades, abrindo
caminho a interpretações e palavreados que mais pare-
cem vir de pessoas sem discernimento e senso comum.
Frases que nem parecem vir de um povo que ensinou ao
mundo o caminho para os direitos humanos, para a paz e
as liberdades fundamentais.

Numa reportagem de rua, a BBC levantava junto, à
população britânica mais idosa, a que mais aderiu ao
Brexit, se não entendiam que a sua decisão iria pôr em
causa o futuro dos mais jovens, dos próprios filhos,
netos e outras gerações futuras. Aquilo que ouvi e vol-
tei a ouvir, repetindo o programa, deixou-me perplexo.
Não quando diziam os entrevistados, da segunda e ter-
ceira idades, que acreditavam que o Reino Unido
pudesse sobreviver e garantir o seu futuro no Mundo
sem pertencer à União Europeia. Mas quando confron-
tados sobre os sacrifícios que tudo isso iria infligir na
sociedade britânica, especialmente nos mais jovens,
quando chamados a explicar a razão pela qual morre-
ram milhões de ingleses para defender a Europa na
Primeira e Segunda Guerras Mundiai, e nos benefícios
que a União Europeia trouxe à economia do Reino
Unido, desde a adesão nos anos 70, a resposta passa
qualquer limite da compreensão.

Apesar de concordarem, nessa reportagem, que os
anos após a saída da UE vão ser económica/financeira-
mente muito difíceis para as populações da Grã-
Bretanha, os mais anciãos acham que “as gerações mais
novas devem passar na vida pelas dificuldades que todos
passaram depois da guerra, e não só, para compreende-

rem e entenderem que são
necessários sacrifícios para
reconstruir um Reino Unido
livre dos tentáculos da UE.”

Isso mesmo... ‘brigada do
reumático”! Isso mesmo! Nós
temos o dever de passar fome e
dificuldades para perceber os
sacrifícios dos nossos antepas-
sados. Nós devemos destruir a
quinta maior economia do Mundo para criar terreno para
esta nova experiência. Nós devemos voltar a ser perse-
guidos, chacinados e corridos das nossas casas para per-
cebermos como foi a liberdade das colónias em África,
Índia e Ásia. Nós devemos viver sem comunicações, luz,
água e sanitários, para percebermos a luta que tiveram os
nossos antecessores. Já para não falar de outras experiên-
cias dos nossos antepassados. Porque nesta lógica nós
também devemos passar por todas experiências crimino-
sas mais ou menos relevantes que aconteceram neste
país, para percebermos e aprendermos a termos juízo e
compreendermos o sofrimento de outros.

Enfim, acho que teria muito matéria para desenvolver
esta linha de imbecilidades. Aproveito apenas para expli-
car a base que levou milhões de britânicos a pensar que
podem viver afastados da Europa. Teorias baseadas na
ignorância e no tal complexo de superioridade criado, no
início do século passado, quando o Inglaterra era a maior
economia Mundial e representava mais de 25% da sua
produção industrial.

Nada disso voltará! E todo esse poderio ficará para
sempre, e apenas, nos livros de História. Hoje vive-
mos num Mundo global onde todos os países depen-
dem um dos outros, cruzando interesses e construindo
o seu poder dessa sinergia. Agora que uma grande
parte da população britânica mantém o sonho de vol-
tar ao passado, e que acredita que o isolamento é o
único caminho para ‘voltar atrás’… está mais do que
provado com o Brexit.

Quantas vezes lemos e ouvimos,  da maioria da população portuguesa a
viver no Reino Unido, que não têm qualquer militância política, nem no
Reino Unido nem em Portugal. Os emigrantes portugueses, desde que nos
envolvemos neste fenómeno, não votam. Acham-se no direito de darem os
seus ‘bitaites’ acerca de tudo e de todos, mas quando são chamados a
darem peso à sua opinião, ficam em casa.

Assim aconteceu nas passadas eleições, em Portugal, como nas passa-
das eleições locais e europeias, as únicas em que podemos votar no Reino
Unido.  Hoje, o grande tema nos cafés e reuniões entre amigos e famílias
radicadas na Grã-Bretanha é, sem dúvida, o Brexit, a saída da Inglaterra,
País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte da União Europeia. Todos percebe-
mos que as nossas posições estão salvaguardadas e que todos, segundo as
circunstâncias de cada um, podem pedir o estatuto definitivo de residência
ou o pré-estatuto se viverem há menos de cinco anos no Reino Unido.

Todos percebemos que a nossa estadia é bem desejada e que os nossos
direitos e garantias serão mantidos. Todos também percebemos que o pior
que nos pode trazer o Brexit será o aumento de custo de vida e algum

enquadramento da nova legislação da imigração, que foi prometida em
Outubro de 2018 e tarda em ser publicada. Todos estamos preparados para
desenvolver o que for preciso para mudar e requerer a documentação que
nos permita continuar a circular livremente na Europa.

Na maioria, os portugueses sabem que se aproxima mais um período de
eleições, as Eleições Europeias. A maioria dos partidos que defendem a per-
manência na UE pedem-nos para darmos voz àquilo que a maioria os por-
tugueses defendem: manter a Grã-Bretanha na União Europeia. E esta é
uma oportunidade soberana para o fazermos. O nosso voto é importante e
poderá fazê-lo votando nos partidos pró-europeus, que são os Liberais
Democratas, os Verdes (Green) e o Change UK, ou nos que acreditam num
Brexit suave, os Conservadores e os Trabalhistas.

São nestas alturas que devemos dar voz ao que defendemos e mostrar-
mos que nos queremos integrar também na vida política do país, pelo menos
naquela que nos afecta o dia-a-dia. A votação será no dia 23 de Maio (mês
corrente) e normalmente recebe um boletim de voto, com o local da mesa de
voto, podendo exercê-lo entre as 8 da manhã até às 10 horas da noite.

Os cidadãos portugueses recenseados no Reino Unido poderão votar nas eleições para o Parlamento Europeu nos próximos
dias 25 e 26 de Maio, entre as 08h00 e as 19h00, nos seguintes locais: Consulado-Geral em Londres, 3 Portland Place,
London, W1B 1HR; Consulado-Geral em Manchester, 1 Portland Street, Manchester M1 3BE; Consulado Honorário em
Belfast, Mayfair Business Park 193 Carvaghy Road, Portadown, BT62 1HA - Os cidadãos portugueses residentes em território
britânico devem consultar os cadernos eleitorais para confirmar a sua comissão recenseadora, disponíveis para consulta
presencialmente nos postos consulares ou através da seguinte página eletrónica: https://www.recenseamento.mai.gov.pt/.

RECENSEADOS NO RU PODEM VOTAR NOS CONSULADOS

Por JOÃO DE NORONHA

VOTAR NAS EUROPEIAS É VOTAR CONTRA O BREXIT

A IGNORÂNCIA E COMPLEXO DE SUPERIORIDADE CRIARAM O BREXIT
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R
ealiza-se hoje uma reunião informal para discu-
tir a vida da União Europeia sem a Grã-
Bretanha, apesar de o Reino Unido ainda não ter
saído do bloco. Bruxelas acredita que esta
demonstração de união envie uma forte mensa-

gem à Grã-Bretanha e reforce a sua posição face ao acor-
do do Brexit, que não está aberto a negociações, nem
sequer há espaço para novo acordo sobre os termos do
divórcio. Diplomatas e autoridades europeias estão
ansiosos pelo evento, uma vez que lhes dá a oportunida-
de de discutir qualquer coisa além do divórcio da Grã-
Bretanha, que se tem mantido em destaque na sua agen-
da nos últimos três anos.

Esta cimeira, prevista há algum tempo, foi ultrapassa-
da pelo imprevisto atraso do Brexit, que agora prevê a
saída da Grã-Bretanha para 31 de Outubro, o que preju-
dica as decisões da UE sobre o futuro sem os ingleses.

Em vários jornais que antecederam esta cimeira, o
Brexit não estava sequer mencionado. Agora, os 27 líde-
res europeus querem aproveitar para enviar uma forte
mensagem a Theresa May de que Bruxelas não está pre-
parada para renegociar o Brexit. Assim, irão aproveitar
esta cimeira para a discussão do papel da nova Comissão
Europeia e os potenciais candidatos a altos cargos após
as eleições europeias no final deste mês.

Os holandeses querem também uma repressão aos paí-
ses da UE que se recusarem a dividir o ónus dos reque-
rentes de asilo. 

A Roménia pressionará por reformas em Schengen, a
área de livre circulação da UE, mas tem sido menos
explícita nos seus planos.

Espera-se também que Emmanuel Macron continue a
sua campanha pelas reformas da UE, que incluem maior
integração para os Estados membros.

CIMEIRA EM BRUXELAS DISCUTE 
A VIDA SEM A GRÃ-BRETANHA

OPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, efectua uma visita de Estado
ao Reino Unido entre 3 e 5 de Junho deste ano, acompanhado pela sua
mulher, Melania, anunciou a residência oficial da rainha Isabel II. A viagem

acontece quase um ano depois de Trump ter realizado uma “visita de trabalho” ao
Reino Unido, em Julho do ano passado, em que foi recebido com grandes protestos
na capital britânica. 

Donald Trump e a mulher, Melania, “aceitaram o convite de Sua Majestade, a rai-
nha, para fazerem uma visita de Estado ao Reino Unido”, referiu o palácio de
Buckingham. As visitas de Estado ao Reino Unido incluem habitualmente festejos
reais e um banquete oferecido pela rainha no palácio de Buckingham.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, já tinha apresentado o convite há
mais de dois anos, mas a viagem foi adiada devido às preocupações com a recepção
dos ingleses por comentários do presidente norte-americano e à crise provocada
pelo Brexit.

Esta visita de Trump também inclui, segundo as informações divulgadas, discus-
sões com a primeira-ministra em Downing Street.

“A visita de Estado é uma oportunidade para fortalecer a nossa já muito próxima
relação em áreas como o comércio, o investimento, a segurança e a defesa, e para
discutir como podemos reforçar os laços nos próximos anos”, afirmou Theresa May.

Donald Trump também estará presente nas comemorações do 75º aniversário do
‘Dia D’, da II Guerra Mundial, que aconteceu em 6 de Junho de 1944.

Os países que fizeram parte da Batalha da Normandia e do ‘Dia D’,  que iniciou a
invasão da Europa Ocidental ocupada pelos alemães durante a II Guerra Mundial,
ao lado do Reino Unido, também foram convidados para participar no evento em
Portsmouth. Assim, estarão presentes o Canadá, a França, a Austrália, a Nova
Zelândia, a Bélgica, o Luxemburgo, a Polónia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda,
a Grécia, a Eslováquia e a República Checa. A Alemanha também foi convidada.

O evento incluirá espectáculos ao vivo, apresentações militares e tributos às tro-
pas aliadas que lutaram na Normandia, estando a ser preparado como o maior
espectáculo militar da recente história do Reino Unido. No dia 6 de Junho, a primei-
ra-ministra irá viajar para a Normandia, onde, entre outras comemorações, irá inau-
gurar um memorial da Normandia britânica em Ver-Sur-Mer.

S
egundo uma nova pesquisa, as famílias
britânicas gastam biliões de libras em
aumentos de preços relacionados com o

Brexit. Este documento sugere que uma famí-
lia média no Reino Unido pagou a mais 550
libras na compra de bens essenciais, desde o
referendo de Março de 2016.

A queda no valor da libra, após a votação
de 2016, foi a razão principal para o aumento
do custo de vida, obrigando os importadores a
gastarem mais recursos para adquirirem os
mesmos produtos antes da queda da moeda
britânica. Como resultado, as empresas tiveram que pagar pelo menos mais 15 biliões de libras pelos
bens importados, revertendo esse aumento para os preços aos consumidores, diz a análise da pesqui-
sa do “People’s Vote”, afectando cerca de 27 milhões de famílias no Reino Unido. Se compararmos ao
crescimento salarial no mesmo período, o estudo sugere que as famílias seriam obrigadas a gastar
mais para manter o mesmo nível de vida, tendo acesso a um orçamento menor.

Pesquisas anteriores feitas por cientistas da “University College London” (UCL) mostram também
que devido ao Brexit aumentou o custo da energia numa média de 75 libras por ano.

Os dados do estudo sobre aumentos de preços aplicam-se apenas a produtos importados de fora
da UE. Bens comprados a países europeus também terão aumentado por causa da queda no valor da
libra, o que significa que o valor real será, provavelmente, muito maior.

As empresas parecem ter suportado também o peso dos aumentos de preços, com £4,4 biliões dos
£15 biliões em custos adicionais gastos em máquinas e equipamentos de transporte. Para além do
equipamento, foram gastos mais de 2,9 bilhões de libras esterlinas em “combustíveis minerais, lubri-
ficantes e materiais relacionados”, e 924 milhões de libras em “produtos químicos e outros”.

A deputada liberal-democrata, Jo Swinson, defensora de um novo voto popular, diz que “o grande
aperto do Brexit já está a deixar muitas famílias em situação muito pior e a tornar mais difícil, para as
empresas britânicas, investir e competir. Uma elite dos defensores do Brexit pode vir a lucrar com a
saída da UE, mas para milhões de pessoas que estão apenas a sobreviver, deixar a UE não lhes ofere-
ce respostas para os problemas da vida quotidiana. Agora sabemos que qualquer acordo do Brexit
estará a um milhão de milhas de distância do que foi prometido em 2016, infligindo custos reais no
nosso país e resultando em anos de mais negociações e argumentos.”

Na sua opinião “não é justo nem razoável impingir uma forma específica de Brexit ao público sem
deixá-los decidir se devem ou não ir em frente. Isto porque dar ao povo a palavra final é, em última
análise, a única maneira de conseguir um acordo estável que possa conquistar a confiança do
Parlamento e do país”.

CONFIRMADA VISITA OFICIAL DE TRUMP EM JUNHO

CUSTO DE VIDA JÁ AUMENTOU MAIS 
DE £550 DEPOIS DO REFERENDO DE 2016

O ‘Brexit’ já custou dois mil milhões de euros em oportunidades de exportação perdidas para Portugal, segundo as
estimativas de Georges Dib, economista da Euler Hermes, acionista da portuguesa Cosec, de seguros de crédito.Em
comunicado, o especialista detalhou que “esta é uma análise ao custo de oportunidade”, acrescentando que, “desde
que o Reino Unido votou pela saída da União Europeia, Portugal perdeu oportunidades de exportação na ordem dos
dois mil milhões de euros”.Segundo as estimativas de George Dibs, aliás, o ‘Brexit’ já custou 138 mil milhões de euros
às economias de Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha

BREXIT CAUSA PREJUÍZO NAS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL
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A
ex-actriz Meghan Markle, a duquesa de
Sussex e mulher do príncipe Harry , deu à luz
um menino, às 05h26 da passada segunda-
feira. O menino pesava 3,3 quilogramas e está
em bom estado de saúde. Durante dois dias foi

escondido dos olhos dos curiosos, mas na passada
quarta-feira os duques de Sussex levaram o novo
monarca à bisavó, a rainha Isabel II de Inglaterra.
Chama-se Archie e já tem título, Earl of Dumbarton.
Agora a expectativa e a máquina de marketing do
Buckingham Palace irá a terreno encaminhando a vida
e os futuros movimentos do filho do Príncipe Harry.

Não se sabe se o bebé nasceu na residência do casal,
em Windsor, Frogmore Cottage, ou se o parto ocorreu
no hospital privado de Portland, no centro de Londres,
como muita comunicação social noticiou. Houve tam-

bém muitas críticas sobre a forma como o casal orga-
nizou a publicidade sobre o nascimento, porque a
campanha de relações públicas apanhou a comunica-
ção social de surpresa, com o anúncio da entrada em
trabalho de parto da duquesa quando esta já tinha
dado à luz oito horas antes. O Daily Telegraph escre-
veu que Harry e Megan esperaram até ser manhã nos
Estados Unidos.

À imprensa britânica, o príncipe Harry disse que o
casal estava ansioso para passar algum “tempo precio-
so com o filho, a acompanhar como ele lentamente,
lentamente, comece a crescer”. Enquanto mostravam
o rosto de Archie para as câmaras, Harry brincou:
“Ele já tem um pouco de barba também.
Maravilhoso.”

NASCEU E FOI APRESENTADO 
O BEBÉ DO PRÍNCIPE HARRY

Os políticos dizem que tornar o divórcio mais fácil, mais
barato e mais rápido ajudará casais e crianças. Por esse moti-
vo, o Governo do Reino Unido anunciou que remeterá ao
Parlamento, para aprovação, uma nova lei que permite o divór-
cio sem contestação, “assim que a agenda parlamentar o per-
mitir”. Esta legislação eliminará a exigência legal de demons-
trar a culpa no comportamento de um cônjuge e abolirá o direi-
to de um cônjuge de contestar a sentença de um pedido de
divórcio. A lei tornará os divórcios muito mais fáceis e rápidos.
Esta modificação mudará a lei que está em vigor na

Inglaterra e no País de Gales, desde 1973. Segundo esta, o
divórcio só pode ser decretado na base de adultério provado,
abandono do lar ou comportamento irrazoável, ou se ambos
aos cônjuges concordarem em terminar o casamento, mas só
o poderão fazer depois de dois anos de separação. Se não
houver provas de culpa, ou se um dos cônjuges não consentir,
o casal só se pode divorciar depois de viverem separados por
cinco anos.
De acordo com a nova proposta de lei, assim que qualquer

dos dois cônjuges solicitar o fim do casamento, depois de um
período de reflexão de 6 meses o divórcio é decretado.

As taxas de divórcio atingiram, em 2017, os resultados mais
baixos de há 45 anos e continuaram a cair. O Serviço Nacional
de Estatística britânico afirma que a coabitação de casais sol-
teiros é a forma de “relação familiar” que mais cresce. Muitos
aclamam a lei como um sucesso, dizendo que ela protege as
crianças do “jogo da culpa” e da “difamação”, frequentemen-
te empregada para terminar um casamento. David Gauke, o
secretário de Justiça que promulga a nova lei de divórcio, disse
que a lei de 1973 leva muitas pessoas a exagerar nas suas rei-
vindicações para aprovar os divórcios. “Hostilidade e conflito
entre pais”, diz o governante, “deixam a sua marca em crian-
ças e podem prejudicar as suas oportunidades de vida”.
Mas os estudos mostraram que não existe um divórcio “bom”.

No seu livro “Entre Dois Mundos: A Vida Interna dos Filhos do
Divórcio”, Elizabeth Marquardt regista que, depois de pesquisar
1.500 adultos divorciados e famílias intactas, os filhos de casa-
mentos infelizes têm menos conflitos internos e sofrimentos do
que os filhos de um divórcio “bom”.
Tornar o divórcio mais fácil não ajudará as crianças. Atribuir a

culpa a um cônjuge, nos processos de divórcio, não é o que mais
prejudica as crianças: o que as prejudica é o próprio divórcio.

VÊM AÍ OS DIVÓRCIOS “SIMPLEX”!

O Governo britânico prepara uma lei para a verificação da idade no
acesso de pornografia online, que exigirá aos usuários a entrega da sua
identificação e que entrará em vigor em Julho deste ano. Pretende a
mesma garantir que o acesso a estes sites seja feito apenas por indivíduos
com mais de 18 anos.

Os usuários terão que enviar formulários oficiais de identificação onli-
ne, como passaportes, carta de condução ou detalhes do cartão de crédi-
to, ou comprar um “passe de pornografia”, em lojas designadas.

Os websites que violarem os novos regulamentos enfrentarão a possi-
bilidade de serem bloqueados na Grã-Bretanha ou de terem os seus ser-
viços de pagamentos retirados.

“Actualmente, o conteúdo adulto online é de muito fácil acesso para as
crianças “, disse Margot James, ministra britânica de Indústrias Digitais
e Criativas, que continua a afirmar que com “a introdução da verificação
de idade obrigatória, pela primeira vez no mundo, aproveitamos para
equilibrar as preocupações com a privacidade e a necessidade de prote-
ger as crianças de conteúdos inadequados.”

Críticos questionaram a eficácia dos novos regulamentos, dizendo que
os adolescentes ainda poderiam ter acesso a pornografia em plataformas
de redes sociais como Reddit ou Imgur, que estão isentas das exigências,
porque a pornografia representa menos de um terço do seu conteúdo.

Por outro lado, os defensores da privacidade e liberdade de expressão
mostram-se preocupados porque as restrições permitirão que empresas
privadas criem um grande banco de dados de usuários de pornografia e
dassuas preferências sexuais, que, se desvinculadas, podem resultar em
violações de vigilância e privacidade.

ACESSO A PORNOGRAFIA SÓ DEPOIS 
DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS

A PARTIR DE JULHO

Um levantamento publicado pelo jornal “The Independent” revelou que os hinos tradicionais de funerais estão  a ser postos  de
lado, abrindo espaço para artistas da actualidade, como o cantor Ed Sheeran. Em 2016, a lista de músicas mais populares em fune-
rais do Reino Unido contava com as canções “The Lord Is My Shepherd” e “All Things Bright and Beautiful”. No entanto, tais músicas
foram substituídas na lista divulgada em 2019. Ed Sheeran, por exemplo, destacou-se na sexta posição com “Supermarket Flowers”.
O topo da lista permanece com as mesmas canções desde 2016: Frank Sinatra, com “My Way”, ocupa o primeiro lugar, seguido por
“Time to Say Goodbye”, de Andrea Bocelli e Sarah Brightman, e “Somewhere Over the Rainbow”, de Eva Cassidy.

ED SHEERAN NA LISTA DE MÚSICAS PREFERIDAS PARA FUNERAIS
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S
egundo a agência de notícias Reuters e os jor-
nais Daily Mail e Daily Telegraph, a primeira-
ministra britânica, Theresa May, prepara um
cenário para um segundo referendo sobre o
Brexit para o caso do Parlamento, ou o Partido

Trabalhista, com quem mantém negociações para um
novo acordo de saída da EU, forçá-la a realizá-lo.

Pelas suas declarações, no passado fim-de-semana,
Theresa May diz ter esperança em encontrar uma
solução e aprovar um plano para o Brexit sem outra
consulta pública, mas as conversas com o Partido
Trabalhista ainda não conduziram a um acordo. O
Telegraph adianta que a notícia já foi comunicada aos
ministros e permitiria aos eleitores escolher entre dei-
xar a UE com um acordo, sair sem um acordo ou não
sair. A mesma reportagem citou fontes governamen-
tais não identificadas, segundo as quais o plano para o
novo referendo só seria considerado caso as conversas
com os trabalhistas fracassassem e a maioria do
Governo apoiasse outra votação pública.

A votação de 2016 para a saída do Reino Unido do
bloco europeu foi decidida por uma maioria de 52 por
cento a favor e a decisão continua a dividir o país e a
paralisar o sistema político. Entretanto, o governo de
minoria de May não conseguiu cumprir o prazo de
saída em 29 de Março e existe grande incerteza sobre
como, quando ou mesmo se o Reino Unido vai conse-
guir separar-se.

May opôs-se publicamente, no passado, a um
segundo referendo. A seu ver, antecipou que se as
negociações com os trabalhistas fracassassem, convo-
caria o Parlamento para votar uma série de opções e
romper o impasse, mas essas opções ainda não foram
decididas. As conversas com os trabalhistas, que pro-
meteram um apoio condicional a um segundo referen-
do, continuaram na passada terça-feira e os ministros
de May mostram-se convencidos da possibilidade de
um acordo rápido. No entanto, da parte dos trabalhis-
tas fala-se noutra solução que passará por um pacto
entre os dois partidos.

MAY VOLTA A 
CONSIDERAR 
UM SEGUNDO 
REFERENDO

Depois do anúncio do vice-primeiro-ministro, David Lidington, já
não há dúvidas de que o Reino Unido participará nas Eleições
Europeias do próximo dia 23, porque não vai conseguir chegar a

um acordo com o partido trabalhista sobre a saída da União Europeia
(Brexit), ou conseguir aprovar o acordo de Theresa May no Parlamento.
Segundo o governante, mesmo que o executivo chegue a um acordo, não
há tempo suficiente para o ratificar e aprovar.
Isto abre caminho aos partidos eurocépticos e pró-europeus de usa-

rem estas eleições como rampa de lançamento para um novo confronto
entre os eleitores a favor da saída da Grã-Bretanha da UE e os que defen-
dem a permanência. Por outro lado, contrariamente ao referendo de
2016, os emigrantes europeus terão a possibilidade de poderem votar e
dar voz à sua opinião. É mais uma das grandes oportunidades que a
nossa comunidade tem para defender os seus interesses. Votar no dia
23 deste mês poderá ser uma solução para que o Reino Unido conheça
a nossa posição e para que nós possamos tornar as nossas reivindica-
ções, e críticas ao sistema, em realidade.
Todos sabemos que os partidos que defendem a permanência da Grã-

Bretanha na União Europeia são os únicos que defendem os interesses
dos nossos emigrantes, que são claramente os Liberais Democratas,
Change UK (novo partido formado por dissidentes conservadores e tra-
balhistas), Greens (Verdes), SNP (Partido Nacionalista da Escócia), Plaid

Cymru (Partido Nacionalista Galês), se bem que no Partido Conservador
e Partido Trabalhista a maioria seja a favor de ficar no bloco europeu.
As sondagens dão a vantagem aos partidos que apoiam a permanên-

cia na UE (39%) contra os que apoiam o Brexit (34%), em face a 2015 em
que 45% apoiavam a saída e 28 queriam permanecer no bloco europeu.
Baseado em vários resultados de sondagens até 9 de Maio corrente,

foram publicados pelo Político os resultados mais actuais das intenções
de voto dos britânicos, que dão a vantagem ao Brexit Party, com
26,48%, mas só elege 16 deputados, em seguida o Partido Trabalhista
com 23,5% e com 21 deputados europeus, depois o Partido
Conservador, com 13,97% e 12 deputados, os Liberais Democratas,
com 8,3% e 5 deputados, o Change UK, com 8,08 e 3 deputados, os
Verdes, com 8,01 e 5 deputados, a UKIP, com 8,01% e 4 deputados, o
SNP, com 4,2% e 3 deputados e, por fim, o Plaid Cymru, com 1% e 1
deputado.
Theresa May esperava evitar o envolvimento britânico nestas eleições,

mas até agora as negociações com o Partido Trabalhista, com o objeti-
vo de encontrar um caminho para o Brexit, mantêm-se num impasse. A
governante lamenta esta participação, mas diz estar determinada em
encontrar o caminho para um acordo de saída e diz não haver qualquer
mudança de posição quanto à sua renúncia ao lugar de primeira-minis-
tra, antes da primeira fase do Brexit estar completa.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fez um ata-
que violento contra a China e pressionou a Grã-Bretanha, aler-
tando que o acordo de segurança entre os dois países poderia

estar em risco pelo envolvimento de uma empresa chinesa numa nova
rede de telecomunicações britânica.

Falando em Londres, Pompeo argumentou que a China representava
um foco de ameaças económicas e de segurança que o mundo tem de
enfrentar agora, “um novo tipo de desafio, a um regime autoritário que se
quer integrar economicamente no Ocidente”.

“A China rouba propriedade intelectual para fins militares”, disse
Pompeo e “quer dominar o IA, a tecnologia espacial, mísseis balísticos e
muitas outras áreas”.

Pompeo alertou sobre os riscos de se permitir que a empresa chinesa
Huawei faça parte da nova rede de telemóveis da Grã-Bretanha. A seu
ver, a questão sobre a mesa, na Grã-Bretanha, é se o governo deveria per-
mitir que a Huawei, uma empresa chinesa considerada um risco de segu-
rança pelos Estados Unidos, ajudasse a construir parte da rede de telemó-
veis 5G de nova geração na Grã-Bretanha.

A Huawei nega que seja um risco de segurança.
Num discurso pelo 40º aniversário da primeira vitória eleitoral de

Margaret Thatcher, Pompeo perguntou se a líder britânica, que ficou
conhecida como a Dama de Ferro, teria permitido que a China “contro-
lasse a internet do futuro”.

JOGA-SE TUDO NO PRÓXIMO DIA 23!

VOTAR NAS ELEIÇÕES EUROPEIAS PARA CANCELAR O BREXIT

EM CAUSA A EMPRESA HUAWEI

EUA ATACA CHINA E ADVERTE
BRITÂNICOS SOBRE SEGURANÇA

Mike Pompeo não 
tem dúvidas sobre 
a ameaça chinesa

na segurança

BREXIT SEM SOLUÇÃO

Vince Cable é o líder 
dos Liberais Democratas

Depois da estreia em primeiro na sua semana de lançamento, Days Gone foi o jogo que mais unidades físicas vendeu no
Reino Unido, durante o mês de Abril. Days Gone, exclusivo PlayStation 4, conseguiu bater estreias como Mortal Kombat 11,
segundo mais vendido, e nomes como The Division 2 e FIFA 19, que permanecem entre os mais procurados. A lista, revela-
da pelo MCVUK, mostra ainda que World War Z vendeu o suficiente para figurar entre os mais vendidos - ficou em nono lugar.
Apesar do primeiro lugar, Days Gone vendeu menos 38.8% do que Horizon Zero Dawn, uma propriedade intelectual que a
Sony estreou esta geração, mas ajudou a Sony a representar 49% dos jogos físicos vendidos no Reino Unido.

DAYS GONE FOI O JOGO MAIS VENDIDO EM ABRIL
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E
sta é a informação mais recente
sobre o estatuto de residência (settle-
ment status) para os cidadãos da UE
que vivem no Reino Unido, recebido
do Ministério do Interior (Home

Office) britânico.
Segundo o comunicado recebido, as autori-

dades do Reino Unido explicam que “após um
período de testes exaustivos, a fase de requisi-
ção do estatuto de residência está aberta para
todos. Mais de 600.000 pessoas já se inscreve-
ram no esquema para garantir os seus direitos
e obter o estatuto de que precisam para perma-
necer no Reino Unido, pelo tempo que quise-
rem, após o Brexit”.

“A nossa mensagem aos cidadãos da UE
continua a mesma”, diz o documento, “nós
queremos que você fique e continue a chamar
o Reino Unido de sua casa”.

Diz depois que o processo é “simples” e que
“foi concebido para tornar o mais simples pos-
sível a adesão dos cidadãos da UE e dos mem-
bros das suas famílias”.

Quanto aos resultados dos testes, diz o
Ministério do Interior britânico que aderiram

“mais de 200.000” pessoas de “todos os 27
países da UE, em que 95% dos candidatos usa-
ram com sucesso o aplicativo de telemóvel
para provar a sua identidade, a maioria em
menos de 10 minutos; 88% dos requerentes
tiveram a sua residência no Reino Unido auto-
maticamente verificada, ao seu número de
Segurança Social (National Insurance

Number)”; os entrevistados admitiram que foi
“muito fácil” ou “relativamente fácil” preen-
cher o formulário de inscrição”.

Depois explica a necessidade de se fazer o
pedido informando que se for cidadão “da UE,
da EEA ou da Suíça, você e os seus familiares
podem inscrever-se gratuitamente no progra-
ma, hoje. Os candidatos só precisam provar a

sua identidade, demonstrar a residência no
Reino Unido e declarar qualquer condenação
criminal”. Todas as explicações e método de
inclusão podem consultar-se no seguinte ‘link’
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-fami-
lies, onde pode também iniciar o seu pedido.

Se quiser usar o aplicativo Android para
verificar a sua identidade, faça o download do
aplicativo na Google Playstore. Para sua orien-
tação pode assistir a um vídeo demonstrando
como usar o aplicativo, através deste link:
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-
families.  Este serviço estará disponível nos
dispositivos da Apple até o final deste ano.

Como alternativa, pode visitar um local para
verificar a sua identidade e que pode ajudá-lo
a concluir essa parte do processo de inscrição,
ou pode enviar por correio o seu documento
para verificação.

Para apoio e suporte, ou se tiver uma questão
sobre a sua candidatura, pode contactar o
Centro do estatuto de residência, através do tele-
fone: 0300 123 7379 (dentro do Reino Unido,)
aberto ds segunda a sexta-feira, das 8 às 20
horas, sábado e domingo das 9:30 às 16:30H.

PUBLICIDADE

MINISTÉRIO DO INTERIOR BRITÂNICO JÁ ULTRAPASSOU OS 600 MIL PEDIDOS
COMO PEDIR O SEU ESTATUTO DE RESIDÊNCIA

Sajid Javid, ministro
do Interior britânico

A maior fábrica automóvel britânica, que emprega mais de 40,000 trabalhadores, está em graves dificuldades e nego-
ceia a sua venda à francesa PGA (da Citroen, Peugeot e Vauxhall) e o despedimento de 6,000 pessoas. Mesmo quando a
Tata Motors, a actual proprietária da Jaguar/ Land Rover, venha a negar a existência do relatório que vazou para a impren-
sa britânica. Segundo o último relatório de contas da empresa os resultados entre Outubro e Dezembro do ano passado
registam perdas no valor de 3,4 biliões de libras esterlinas. Na base da decisão da Tata Motors estará o voltar aos lucros
da empresa mãe na Índia e a possibilidade da racionalização económica do grupo. 

JAGUAR/LAND ROVER EM NEGOCIAÇÃO COM FRANCESES 
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A
primeira-ministra, Theresa May, poderá indicar uma
data para sua resignação como primeira-ministra nos
próximos dias, afirmou à imprensa o presidente do
Comité Parlamentar Conservador de 1922, Graham
Brady. A Primeira Ministra já tinha confirmado a sua

renúncia, assim que o seu acordo do Brexit for ratificado pelo
Parlamento - mas alguns parlamentares querem que indique
uma data fixa.

Graham Brady disse que espera "clareza e compreensão" e
um diário no encontro da primeira-ministra com o comité, ao
que se julga na próxima quarta-feira.

O deputado conservador acrescentou que espera que as con-
versações com os trabalhistas para encontrar um acordo de
saída da UE, se “esgote” nos próximos dias. Por sua vez Brady
considerou a possibilidade de se candidatar para substituir
Theresa May. Falando à BBC Radio 4, The Week, em
Westminster, reafirmou que o Comitê de 1922 pediu a May
"clareza" sobre seus planos para futuro, e que ela "se ofereceu
para se encontrar com o executivo".

"Seria estranho, que esta visita não resultasse num claro
entendimento de quando ela partirá", acrescentou.

O Comitê de 1922 é um órgão eleito pelos parlamentares
conservadores, representa os deputados inscritos e supervisiona
as disputas de liderança do partido.

Diz compreender a resistência da primeira-ministra em se
demitir, mas “não acha que queira se manter indefinidamente
no lugar de líder do Partido Conservador”.

Graham Brady foi também questionado sobre as negociações
entre o governo e os trabalhistas para um acordo do Brexit, a
que disse achar “muito difícil ver como esse percurso pode
levar a qualquer solução sensata. Se a união aduaneira for aceite
sem um segundo referendo, então metade do Partido
Trabalhista não votará a favor e se uma união aduaneira for
aceite, a maioria do Partido Conservador não vai apoiá-lo”.

"Então, não vejo que seja uma solução viável a seguir, e
posso estar errado, mas suspeito que vai acabar nos próximos
dias sem uma conclusão significativa."

Quando questionado sobre concorrer à liderança do partido,
Sir Graham disse: "Seria preciso muita gente para me con-
vencer. Não tenho certeza que muitas pessoas queiram neste
momento assumir uma situação extraordinariamente difícil."

Em Março, Theresa May prometeu afastar-se se o
Parlamento ratificasse o seu acordo de retirada da UE, mas não
deixou claro quanto tempo pretende ficar se nenhum acordo for
alcançado.

A pressão aumentou desde a derrota nas eleições locais dos
conservadores, e tudo leva a crer que o partido também
enfrentará um colapso nas eleições para o Parlamento Europeu.

O Reino Unido deveria deixar a UE em 29 de Março, mas o
prazo foi adiado para 31 de outubro, depois que o Parlamento
não conseguir chegar a um acordo sobre o Brexit.

THERESA MAY PODERÁ INDICAR A DATA DE RESIGNAÇÃO ESTA SEMANA

Muitas partes do Reino Unido chegam à Primavera com os seus reservatórios de água da chuva vazios. Isso acontece porque
grande parte dos quatro dígitos do índice pluviométrico se deve à chuva nas regiões montanhosas da Escócia, País de Gales e norte
da Inglaterra. No sudeste do país, por exemplo, a precipitação média anual gira em torno de 500 mm ou 600 mm - índice menor
que o do Sudão do Sul, ou de Perth, na Austrália Ocidental. Essa também é a área mais populosa do Reino Unido, com cerca de 18
milhões de habitantes em apenas 19 mil quilómetros quadrados (o tamanho de Nova Jersey, nos EUA), incluindo Londres. E esta
região está a secar rapidamente. Tudo indica, se não houver poupança, que a Inglaterra vai sofrer, a média prazo, de falta de água.

RESERVAS DE ÁGUA DO REINO UNIDO ESTÃO AMEAÇADAS 



M
any of us have throughout these last
six years been supporting Fr Ulick in
his endeavours to create a War
Memorial dedicated to the
Portuguese fallen of the First World

War and to the humanitarian work of Dom
Manuel II, the last King of Portugal, when living
in exile at Fulwell Park. These two magnificent
windows have now been complemented by a
marble plaque which has been placed beneath
them, and which will be unveiled on Tuesday 9
April 2019, bringing finality to this project. The
church itself has also undergone complete refur-
bishment and redecoration, and Fr Ulick has
made it a wonderful place of worship.

The Hornung family left the Middle Rhine in
1142 and settled in Mediasch, Transylvania
where they remained until 1845. After graduat-
ing at Vienna University, Johan Petrus Hornung
tried his luck firstly in Hamburg and soon after-
wards in Middlesbrough. By 1848 he had angli-
cised his name to John Peter and married
Harriett Armstrong of Newcastle-Upon-Tyne,
and subsequently established himself as a
wealthy merchant. Their second surviving son,
also John Peter but always known as Pitt, was
banished from the family circle, not once but
twice, a spectacular achievement for a teenager.
He was sent firstly to Uruguay and upon his
return 18 months later to Lisbon, where he
arrived in 1881. He soon made Portuguese
friends, among them was a colleague in the
same office, Simao Infante de la Cerda, son of
the Barao de Sabroso, who entertained a great
deal. It was at a party on 3 June 1883, Pitt’s
22nd birthday when he met Laura de Paiva
Raposo then aged 15, and it was a case of love a
first sight. They were married on 28 April 1884 in
Lisbon, and with the honeymoon over they
returned to settle, so they thought in Portugal.

The following February Laura gave birth to
their first child, a daughter, Bertha Mary, and in
the autumn of 1885, Laura was already expect-
ing another baby. They had been married near-
ly 18 months when, suddenly into the unruffled
peace of their lives, crashed the rock of disaster.
Pitt heard that his father was in financial diffi-

culties and unwell having suffered a stroke. Pitt
and his family returned to England, leaving
friends and family, to face an uncertain future.
In the event Laura was never to have a house of
her own again in Lisbon. It was a sad household
at Erdely in Middlesbrough which Pitt and his
family joined in late 1885. Pitt aged only 25 took
control, Erdely and its contents were sold and
the family moved south, firstly into a small
house in Teddington and soon afterwards to 49
Waldegrave Park, Twickenham. Full to capacity
the house was to be the home not only of John
and Harriett, their daughter Bertha, already a
widow and her sister Ida, and upon his return
from Australia their youngest son Willie, but
also of Pitt and Laura, their two babies Bertha
Mary, and Bernard, my grandfather, who had
been born in February at Erdely.

By the autumn Laura was expecting another
child, and in November 1886 Pitt lost his father.

It was then in 1887 that Pitt’s thoughts turned
to Africa, and the tract of land leased by his
father-in-law, Inacio de Paiva Raposo, from the
Mozambique Government. Before leaving for
Africa, Pitt had to settle his family affairs, and
this included arranging the baptism of their sec-
ond daughter, Blanche Laura, who was born in
Twickenham on 20 July 1887. An entry in the
Baptismal Register of the Church of St James
confirms that Blanche Laura Hornung was bap-
tised on 15 September 1887, the year in which
the church was consecrated. Simao Infante de la
Cerda was her Godfather. 

Soon after, Pitt and his family left for Lisbon,
where they were to live with Laura’s parents,
whilst Pitt continued his journey alone to
Mozambique, arriving in Mopea in early 1888.
Disappointment was in store for Pitt as it was
soon evident that to grow the opium poppy in
that district was not a practical proposition. By

the beginning of 1889 Pitt decided to abandon
his plans and to return to England. Fate did not
intend that Pitt should quit Africa and on his
return journey Pitt was to meet a French sugar
planter. This accidental encounter with Michel
Dumat was to decide his future. On returning
home Pitt collected his family in Lisbon and took
them back to his mother’s house in Twickenham.
Reunited with his beloved Laura, Pitt set to work
on his new plan wth zest, thoroughness, and a
sense of urgency. In order to study the possibili-
ties of sugar growing on the Zambesi he was a
constant visitor to Kew Gardens, and he did an
enormous amount of study at the British
Museum, which became his second home.

Still only 28 years old, but nothing daunted
Pitt decided to raise capital in Lisbon and by
January 1890 he had succeeded in floating the
“Companhia do Acucar de Mozambique,”
backed by some of his friends and the Banco
Lusitano. In April 1890 Pitt and Laura’s fourth
child George, was born in Twickenham,
although there will be no entry in the Baptismal
Register at St James Church for him. Pitt and
Laura had agreed that their daughters would be
brought up as Roman Catholics and their sons as
Anglicans. By August Pitt and his family were
ready to leave England, and his mother Harriett
gave a large party at her house in Twickenham,
before they departed for Africa. Thy left in
September and Pitt’s attempts at cultivating
sugar cane were hugely successful. By January
1892, 300 acres of cane were under cultivation
and in the Spring of 1893 the first crop of cane,
all 605 tons of it was ready for crushing. Pitt
then felt that he could return to England and he
and his family stopped off in Lisbon first, arriv-
ing in London in March 1894, but there was no
family home to receive Pitt and Laura and their
children. During their absence abroad both his
sister Ida and his brother Willie had married, so
their mother moved from Twickenham to cen-
tral London with her daughter Bertha.

Just as his elder brother Pitt had been sent
abroad as a teenager so was John and Harriett’s
youngest Willie, but for entirely different rea-
sons. Willie Hornung left Uppingham School
early as a result of his ill health, and in particu-
lar because he suffered from asthma, and sent
to Australia where it was hoped that he would
find the climate beneficial. On his arrival he was
employed as a tutor to the Parsons family in the
Riverina, south western New South Wales. In
addition to teaching he spent much time work-
ing in remote sheep stations in the outback and
completing material to the weekly magazine
“The Bulletin;” he also began writing what was

to become his first novel. Although he spent
only two years in Australia the experience was
the making of him, and the making of his career
as a writer. Ernest William Hornung regarded his
adventure in Australia to have been one of the
most satisfying periods in his life.

Upon his return to Middlesbrough Willie
Hornung found that the family home had been
sold, and his eldest surviving brother Theodore
desperately trying to turn the family business, J
P Hornung & Son, around to pay off all the cred-
itors. Willie then travelled to 49 Waldegrave
Park, Twickenham, to find the family. His father
was near bankruptcy, and had suffered a stroke,
and his brother Pitt had returned from Lisbon
with his wife Laura and their two children.
Writing came easily to him and so he immedi-
ately embarked upon writing stories based
upon his adventure in Australia, and in this
process created the character, “Stingaree.” He
was only 20 years old and supporting the entire
family. Willie was one of the founder contribu-
tors to a magazine called the Idler, and another
founder contributor was Dr Arthur Conan Doyle,
which was how they first met. There is a roman-
tic tale within the Hornung family that Willie
Hornung also met his future bride in Lisbon, but
Peter Rowland, the Hornung scholar has conclu-
sively proved that this was not the case. 

In his autobiography, “Memoirs and
Adventures,” published in 1923, Sir Arthur
Conan Doyle mentions his three sisters during a
time when the Doyle family, like the Hornungs,
were also living in much reduced circumstances.
“My noble sister Annette ... went out at a very
early stage as a governess to Portugal and sent
all her salary home. My younger sisters, Lottie
and Connie both did the same thing and I did as
I could.” Conan Doyle went on to write, “Connie
the younger sister had come back from Portugal
earlier, and had joined us at Norwood, where
she had met and eventually married E W
Hornung the novelist.” At the time the Press
depicted Constance: “Miss Doyle, Dr Conan
Doyle’s pretty young sister, is to be married to Mr
E W Hornung, author of Bride from the Bush,
and other Australian Tales. Miss Doyle is pretty
and Mr Hornung good looking.” Their romance
began when Willie was still living with his
mother in Twickenham and continued when
Willie moved into a flat in Central London. Since
the autumn of 1892, or possibly earlier Willie
Hornung had been living at Number 17
Abingdon Mansions, a newly constructed block
of flats in Abingdon Road, near Kensington High
Street. Intriguingly the Post Office Directory
indicates that the occupant of Number 29 was a
Miss Doyle. Immediately prior to their marriage
Willie Hornung moved into the Grosvenor Hotel
in Belgravia, and after they had been married at
St Edward’s Roman Catholic Church in the district
of St George’s Hanover Square, on Wednesday 27
September 1893, the newly-weds took up resi-
dence in another flat, Number 14 Rosetti Garden
Mansions in Flood Street, South Chelsea. It must
have been at about this time that the Hornungs
sold 49 Waldegrave Park, Twickenham, and in
those six years the two Hornung brothers, Pitt
and Willie both established themselves, one as a
hard-nosed entrepreneur and businessman who
was destined to become the founder of Sena
Sugar Estates Limited, and the other an artist
maybe, who cleverly inverted the Sherlock
Holmes plot and created the classic escapades of
that gentleman thief Raffles.

Raffles had rooms in the Albany (where
else?) smoked Sullivans out of a silver cigarette
case, and had a faithful side kick Bunny, who
had fagged for him at school. Between them
they moved smoothly through late Victorian
Society, relieving it, unsuspectingly of its assort-
ed pearls and rubies. Willie Hornungs books
became best sellers, and Ernest William
Hornung (1866-1921) is remembered primarily

ENGLISH EDITION

11MAIO 2019

The Blessing of the Emmanuel Centre, St James Parish Church, Twickenham, on Sunday 16 June 2013, and
an invitation from Fr Ulick Loring, provided me with an opportunity, the coincidences and consequences of
which I could have never possibly imagined. As I stepped into his church on the 640th anniversary of the
Treaty of London, I was immediately aware of the historical connections with Portugal, which thanks to Fr
Ulick, and his discovery of an entry in the Baptismal Register, we have recently determined can be traced

back as far as 1886, the year after the church was built and the year before it was consecrated.

My father Stephen 
Hornung is sat in the 
centre of the front row. 
He was 9 years old...

49 Waldegrave Park 
Road Strawberry 
Hill Twickenham

THE TURNING POINT IN THE FORTUNES
OF TWO HORNUNG BROTHERS, 1886 TO 1892

TWICKENHAM

»»
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as the creator of A J Raffles and as the brother-
in-law of Sir Arthur Conan Doyle. There is now
growing recognition that he was in fact, one of
the most prolific, versatile and popular authors
of the late nineteenth and early twentieth cen-
turies, sensitive and ingenious and with a poet’s
eye when it came to descriptions. In personality
and appearance, he had, indeed, rather more in
common with Rudyard Kipling than he did with
Conan Doyle. And like Kipling he had a son who
was killed in the First World War: for the final ten
years of his life the two men were on similar
wavelengths and tended to become kindred spir-
its. Between 1890 and 1921 thirty books were
published bearing the name E W Hornung, twen-
ty novels (nine of them set primarily in Australia)
seven collections of short stories (three of them
relating to the adventures of Raffles), two books
of poetry and one small book of wartime mem-
oirs. There were also a number of short stories
and articles which appeared in magazines and
were forgotten by the world at large.

Pitt Hornung created the largest sugar
empire in the continent of Africa and one of
the largest in the world, where some 20,000
were employed by him in Mozambique. To
get the first factory going he single-handedly
supervised the transport of machinery in a
canoe up 150 miles of crocodile infested river.
This was the spirit that was to found him the
fortune that was to set him up in great style
at West Grinstead Park, where Willie and
Constance were to join Pitt and Laura in
December 1917. Both brothers, Pitt and
Willie, and both sisters-in-law, Laura and
Connie were to live the last years of their lives
at West Grinstead, establishing another link
in between Twickenham and West Grinstead
previously established by Alexander Pope,
who when living in Twickenham would travel
to West Grinstead to visit the Caryll family.
John Caryll a wealthy landowner and iron-
master was in residence at West Grinstead
Park in the first part of the eighteenth centu-
ry. It is from this period that the story of
Pope’s Oak stems, the tale of an ancient tree
under which it is said the poet wrote a draft of
his great work, “The Rape of the Lock” which
was based on two society figures, Robert
Petrie and Lady Arabella Fermor. 

Pitt Hornung died in February 1940, and his
Portuguese widow Laura lived until 1962.
Their eldest son Bernard, who would have
been an infant in his mothers arms when she
first worshipped in the Church of St James,
Twickenham, in June 1886, served with the
Portuguese Artillery during the First World
War. My grandfather, after whom I am named
died in February 1964, and fifty years ago my
uncle, Sir John Hornung and my father
Stephen Hornung, commissioned Carl Edwards
to create a memorial window to my great
grandparents, John Peter and Laura Hornung,
and to my grandfather Charles Bernard Rafael
Hornung. More recently Fr Ulick Loring com-
missioned Carl Edwards’s daughter, Caroline
Benyon, to create the Portuguese First World
War Memorial Windows in the Church of St
James, thus establishing another link with the
Hornung family, Portugal, Twickenham and
West Grinstead. I am grateful to the extraordi-
nary circumstances I found myself in during

these last six years, and to the Anglo-
Portuguese Society for having given me this
opportunity and support to help raise funds for
Fr Ulick. I am most grateful to two former
Chairmen of the Society, Ben Milington-Buck
for having given me Fr Ulick’s invitation to
attend the opening of the Emmanuel Centre
and Robert Wilson, hugely assisted by his son
James Wilson and by Charlotte de Silva,
together with Fr Ulick, his Parish, his Deacon,
Rev Nick Reynolds, and numerous other
friends and family including Major General Sir
Sebastian Roberts and his mother Nicola
Roberts, of the Parish. Last but not least I owe
a huge debt of gratitude to Ambassador Joao
de Vallera, and His Excellency Manuel Lobo
Antunes LVO, the present Ambassador of
Portugal, together with all the Embassy Staff,
Jorge D’Abreu and Christina Hippisley,
Chairman and General Manager, of the
Portuguese Chamber respectively. Above all
we pay tribute to the service of Field Marshal
Lord Guthrie and I thank him for his support
and guidance throughout this time, we wish
him and Malcolm Howe well, as they recover
from their accidents. We look forward to
Portugal-UK 650 which will be the subject of
my next article.

TWICKENHAM

In 1968 Caroline Benyon's father, Carl Edwards, was commissioned by the Hornung family to 
create and design this window at West Grinstead. Dedicated by the Bishop of Chichester in 1969
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To the north of Portugal, the city ‘Invicta’ has been the most prominent as the favourite destination of choice.
Porto is the fashion and based on its tourist growth of the city the exact fraction recently started a new business
segment, in addition to receiving and selling real estate to foreigners, intends to provide the best that the city has
to give, starting with our beautiful Douro river and the very characteristic shores of Porto and Vila Nova de Gaia.
He thus created the Douro View Yachts, which provide cruise services. Its principle is to provide a high level of

professionalism in order to hold events on the Douro cruise. Something private and restricted with programs from
3 hours to 5 days. It offers a Unique and Unforgettable experience!

ASTONISHING PORTO DOURO ROUTES IN EXCLUSIVE YACHTS

DOURO VIEW 
YACHTS

The Fracção Exacta is in the market with the objective of creating and explaining a bold and innovative concept
in the area of real estate mediation. Proprietor of the trade mark Fracção Exacta, founded in 2008 in Vila Nova de
Gaia, county with the largest number of real estate transactions in the country, which has 16 stores open in the
great Porto. A different concept of real estate mediation in Portugal, a project created and managed by a young
team, with a wide experience in the area of real estate mediation, where the rigor and professionalism reigns.
The Fracção Exacta has been expanding its horizons, motivated by attracting customers internationally with the

willingness to bet in Oporto, so it has marked its presence in renowned international fairs, such as the internation-
al Fair of Lion and Paris. It is currently also spreading in UK.

A NEW CONCEPT IN PORTO REAL ESTATE

FRACÇÃO
EXACTA
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Z
ambujeira do Mar, one of the prettiest villages on Portugal’s south-west
coast. The place is empty, but this doesn’t surprise me at all. I have spent
two weeks in this area, driving along empty roads, playing with my son on
empty beaches, and staying in B&Bs where we are the only guests. No
doubt the restaurant, run by two brothers for the past 28 years, is buzzing

in July and August, when Portuguese holidaymakers descend on the Alentejo coast.
But for the other 10 months of the year, the trickle of diners who come to feast on
fantastically fresh seafood reflects the general pace of life in the Alentejo: sleepy,
bordering on comatose.

One of the poorest, least-developed, least-populated regions in western Europe,
the Alentejo has been dubbed both the Provence and the Tuscany of Portugal.
Neither is accurate. Its scenery is not as pretty and, apart from in the capital Evora,
its food isn’t as sophisticated. The charms of this land of wheatfields, cork oak
forests, wildflower meadows and tiny white-washed villages, are more subtle than
in France or Italy’s poster regions.

To travel here is to step back in time 40 or 50 years. Life rolls along at a treacly
pace; there’s an unnerving stillness to the landscape. But that stillness ends abrupt-
ly at the Atlantic Ocean, where there is drama in spades. Protected by the South
West Alentejo and Costa Vicentina National Park, the 100km of coastline from Porto
Covo in the Alentejo to Burgau in the Algarve is the most stunning in Europe. And
yet few people seem to know about it.Walkers come to admire the views from the
Fisherman’s Way, surfers to ride the best waves in Europe, but day after day we had
spectacular beaches to ourselves.

The lack of awareness is partly a matter of accessibility (these beaches are a good
two hours’ drive from either Faro or Lisbon airports) and partly to do with a lack of
beachside accommodation. There are some gorgeous, independent guesthouses in
this area (see below), but they are hidden in valleys or at the end of dirt tracks.

Our base was Herdade da Nespereira, a beautiful 600-acre estate of uncultivated
land covered in rock-rose, eucalyptus and wild flowers 13km inland from
Zambujeira. Our one-bedroom home, Azenha, was once home to the miller who
tended the now-restored watermill next to it. A kilometre away from the main
house, pool and restaurant, it is gloriously isolated. If Julian Assange ever leaves the
Ecuadorian embassy in London, I suggest he hotfoots it to an Alentejo hideaway.
He’d be safe for months.

Stepping out of the house in the morning to greet our neighbours – wild horses
on one side, donkeys on the other – with nothing but birdsong filling the air, I felt
a sense of adventure you normally only get with wild camping.

“When people first arrive, they feel a little anxious wondering what they are
going to do the whole time,” Sarah Gredley, the English owner of Nespereira, told
me. “But it doesn’t usually take them long to realise that the whole point of being
here is to slow down, to enjoy nature.”

We followed her advice, walking down to the stream in search of terrapins and
otters, or through clusters of cork oak trees, their branches hairy with lichen like the
ancient trees of a fairytale forest. On some days, we tramped uphill to the windmill,
now a romantic house for two, for panoramic views across the estate and beyond.

When we ventured out, we were always drawn back to the coast – the gentle
sands and shallow bay of Farol beach close to Vila Nova de Milfontes, the rock pools
of Almograve or the cove at Carvalhal. At the end of the day, we would head, sandy-
footed, to the nearest restaurant, knowing that at every one there would be a cab-
inet full of fresh seafood to choose from – bass, bream, salmon, lobster, prawns,
crabs, goose barnacles, clams … We never ate the same thing twice.

A kilometre or so from I Cervejaria, on Zambujeira’s idyllic natural harbour is O
Sacas, originally built to feed the fishermen but now popular with everyone. After
scarfing platefuls of seafood on the terrace, we wandered down to the harbour
where two fishermen, kitted out in wetsuits, were setting out by boat across the
clear turquoise water to collect goose barnacles. Other than them, the place was

Forget Ibiza. Forget the Riviera. In fact, forget
the Med altogether. Portugal’s Alentejo region
is lined with glorious beaches – but not many

people seem to know about them.

HOME OF EUROPE’S FINEST BEACHES
By ISABEL CHOAT

THIS SUMMER FORGET ABOUT ANY DESTINATION AND... 

VISIT PORTUGAL’S ALENTEJO REGION
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deserted – just another empty beauty spot where I wondered for the hundredth
time that week how this pristine stretch of coast has remained so undiscovered.

WHERE TO STAY
100km of the Alentejo coast is natural park, so there are no hotels directly on the

beach. The accommodation below is within easy reach of the coast by car (a car is
essential in this region, which has virtually no public transport).
Monte West Coast, Odeceixe, 6km from Odeceixe beach
Monte West Coast is a 50-hectare estate in a lush valley where an old watermill

and outbuildings on the Seixe river have been converted into six stylish self-cater-
ing houses (sleeping between two and six; two have fridges but no kitchen). It has
been renovated by Portuguese architect Pedro Oliveira, grandson of the film direc-
torManoel de Oliveira. The owner, half-Swedish, half-Portuguese Catarina Östholm
Pinho, has transformed the traditional stone buildings with Alentejo tiles in the
bathrooms and kitchens, and film posters on the 60cm-thick white walls. The hill-
top pool offers gorgeous views of the valley, and a Moroccan-style tent provides an
open riverside lounge area.

•+351 91 444 37 17, facebook.com/pages/Monte-West-Coast
Catarina’s tip: Pont’a Pé (+351 282 998 104, pontape.pt) restaurant next to the

river in the historic part of Aljezur, serves some of the best traditional dishes, such
as clams in white wine and coriander, grilled fresh fish and roast lamb. I always
leave completely full. And if you want to stay longer, the owner’s brother owns the
bar next door, overlooking the river.
8km from Zambujeira beach
Tucked away up a dirt track on the outskirts of tiny Malavado, Casa da Diná is a

four-room B&B run by Dina and her husband Walter, a painter whose works deco-
rate their tasteful home. Whitewashed rooms have simple wooden furniture, and
the garden is lush with peach, lemon, apricot and fig trees, but the real highlight
here is breakfast. Three “courses” might comprise, say, yoghurt with fruit, then
smoked salmon and cream cheese or Mexican-style eggs, then homemade cake, all
beautifully served on delicate white china with white linen napkins. On at least one
night of your stay it’s worth booking one of Dina’s three-course dinners. There’s
nothing in particular to make it child-friendly but small people are welcome, and
Dina and Walter were endlessly patient with my four-year old, who loved hunting
for lizards in their garden and feeding treats to their poor decrepit old dog.
• all info and booking  at casadadina.com
Dina’s tip: Café Central (+351 282 947 419) in the village of Brejão is my

favourite restaurant in the area. The food is great, mainly grilled fish and seafood
cooked to perfection, and the wine list is huge.

4km from Carvalhal and Amália beaches
A group of low-slung white buildings surrounded by the empty expanses of the

Alentejo, Cerca do Sul has seven rooms, including one family room, all opening on
to the terrace. With chill-out music playing in the background, hammocks strung
from the rafters, yoga classes (daily on demand and free once a week) and an invit-
ing pool, the vibe here is relaxed. But there is plenty of action nearby: Carvalhal
beach is a short drive away, and owner Sara Serrão keeps noticeboards updated
with local festivals, activities and events. Breakfast is a buffet of fruit, eggs, scones,
iced tea and homemade custard tart, taken on the terrace.

•+351 93 110 5167, cercadosul.com
Sara’s tip: The Historical Way is the romantic side of the Rota Vicentina, as

opposed to the dramatic scenery of the Fisherman’s trail. The section between
Odeceixe and São Teotonio, which you can access at Odeceixe bridge, is really beau-
tiful and diverse, running along the Seixe river, then through eucalyptus forest –
take a picnic.
15km from Malhao beach
Hidden in a valley 5km south of Cercal, this country house is bursting with colour,

thanks to owner Alfredo’s vivid paintings and red, pink and orange doors, chairs,
sofas and cushions. Guests lounge in daybeds and by water features looking like
they never want to leave. And if you make the most of the yoga studio, horse riding
and cool pool it would be easy not to. Those who want to walk the Rota Vicentina
could not be better placed as it runs right through the property. Dinners are pre-
pared by Alfredo and Monica and served at high tables laden with vases of wild
flowers and vintage kitchenware (meals are not cheap, though, at €38 a head for
three courses, excluding wine). Family suites have bunk beds in a separate space vis-
ible from the parents’ room.            •+351 93 373 92 45, herdadedamatinha.com
Monica’s tip: Choupana (+351 283 996 643) is a very simple wooden restau-

rant directly on the beach in Vila Nova de Milfontes. Not many people go there – but
we often go as a family and love it. It’s a great spot to end the day as the sun sets
right in front of you.
Três Marias, 4km from Aivados beach
An unpaved road running through fields of wheat and wild flowers brings you to

Três Marias, a 10-room B&B, run by Balthasar Trueb (half-Swiss, half-Portguese in
case you’re wondering). A passionate advocate for the area and a mine of informa-
tion, he helped set up the Rota Vincentina walking route (see below). Ten rooms,
including two family rooms with kitchenettes, are arranged in two houses, with
polished concrete floors, mossie nets and small bathrooms. There’s no pool but the
coast can be reached on the hotel’s free bikes. Outside there’s a shaded chill-out area
with cushions and a telescope (night skies are dazzling) and the fields are home to
donkeys and an ostrich – a lone survivor from Balthasar’s former life as an ostrich
farmer. But that’s another story.                         •+351 965 666 231, casasbrancas.pt
Balthasar’s tip:Herdade do Pessegueiro is a great riding school offering every-

thing from a one-hour lesson to overnight trekking programmes, staying at hotels
en route. In the low season they also offer rides along the beach. From €20 per hour.

GREAT BEACHES
Most of the beaches along Portugal’s west coast are pounded relentlessly by

Atlantic Ocean waves and the Altentejo is no exception. Few are safe for children to
swim from, so the gently sloping sands of Farol beach, protected from the rollers by
a headland, are perfect for families.

There’s a restaurant right on the beach, so parents of older kids could feasibly sit
on the terrace with a beer as their children paddle in the shallows. At low tide, kids
can also busy themselves searching for crabs under the rocks.

Best for drinks with a view, Odeceixe
Odeceixe beach is breathtaking: a broad expanse of sand with a shallow river

running through it (ideal for young children). The cherry on top of this natural gor-
geousness is Bar da Praia, a tiny space with just three or four tables inside, and
benches outside for taking in the view. It’s laid-back enough for you to rock up with
sandy feet, sophisticated enough to serve good Portuguese wines in decent-size
glasses and high-quality Spanish tapas. The cool soundtrack, the easy charm of the
Spanish owners, the gobsmacking view… I didn’t want to leave. Next door, if you
want something more substantial, is a more traditional restaurant and bar, with the
same stonking view and a more extensive menu, including burgers, plates of
prawns, and pork chops with chips.
Best for rockpooling, Almograve
Don’t forget your bucket and net.  Every child loves rockpooling, and at low tide

Almograve is a great place for hunting down crabs, shrimp and small fish in the
many pools. You’ll need to stay with younger children and keep a keen eye on older
ones – the waves here are rough – but it’s a great spot to while away a couple of
hours with a bucket and a net.
Best for isolation Carvalhal
Carvalhal beach is reached by dirt track from Zambujeira do Mar. 
In July and August, Alteirinhos is the beach of choice for holidaying Lisboans,

who prefer its slightly more isolated location over the busier beach at Zambujeira.
It’s great if you want to feel part of the short-lived summer buzz. But if you want
peace and quiet, even in the height of summer, try Carvalhal, an idyllic cove that is
rarely crowded. There are no restaurants or kiosks at either beach so remember to
take food and water with you.

THINGS TO DO
Walking
Of the few tourists I saw in the Alentejo, most were wearing hiking boots.

The Rota Vicentina is a 350km path between Santiago do Cacém, about 100km
south of Lisbon, and Cabo de São Vicente at the south-western tip of the country.
The route comprises two sections: the inland Historical Way, which runs through
cork oak tree forests, valleys and villages, and the Fisherman’s Way, which follows
the cliffs, offering superb views of empty golden sands, crashing waves, and the
chance to see unique wildlife such as nesting storks at Cabo Sardão. With easy access
on to the path and clear waymarking, it’s very easy to walk sections of the route
independently, but several tour operators have packages, including British walking
specialists Headwater (headwater.com) and Inntravel (inntravel.co.uk), and local
outfits such as Ramblin’tejano (ramblintejano.com).
• Find maps, GPS coordinates and places to eat and sleep at rotavicentina.com
Surfing
Portugal has some of the best surfing in Europe and hosts numerous internation-

al competitions, but you don’t have to be a professional to take to the waves. There
are several surf schools along this stretch of coast. The Odeciexe Surf School offers
one-, three- and five-day courses.
Kayaking
If surfing is too hardcore, kayaking offers a gentler way to enjoy this

coastline. Nature Activities is a new company run by Lisbon escapee Carlos
Lourenço, offering kayaking excursions at the mouth of the river Mira, opposite the
town of Vila Nova de Milfontes. Paddle across the delta, the sea winds at your back,
spotting storks, herons and kingfishers along the shore. Further upstream, Eco
Trails offers a different view of the river, starting in the town of Odemira and follow-
ing the river as it narrows, spotting numerous species of bird in the bankside reeds.
Donkey trekking
A donkey’s plod is the perfect pace for this languid region. Burros & Artes offers

tailormade tours from two to eight days from an idyllic base in the Vale das
Amoreiras near Aljezur, just over the border in the Algarve. You spend a couple of
hours getting to know your trusty steed, learning how to handle him or her, before
setting off on a mapped route along the Rota Vicentina, staying in pre-booked
guesthouses or hotels en route. You don’t actually ride the donkey – it’s there to
carry your baggage and/or tired child. Owner Sofia also offers 1½-hour walks along
a valley trail lined with rock-rose, lavender and eucalyptus – ideal for children.

•+351 282 998 331, donkey-trekking-algarve.blogspot.co.uk

VISIT ALENTEJO REGION
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E
m Novembro de 2017, o governo de António Costa assinou um documento de
compromisso com os professores no sentido de lhes ser devolvido o tempo de
serviço congelado que Sócrates havia metido numa arca que, se tudo corresse
bem, jamais seria aberta, remetendo o assunto para as calendas gregas – isto
é, para nunca mais.

Como é normal em Portugal, tal norma dava para tudo e para todos. O chamado
“espírito” da coisa, ou da letra, tanto dava para entender que a devolução seria total...
como o seu contrário. Assim, o dúbio documento acabou por ser inscrito, com a mes-
míssima redacção, no actual Orçamento do Estado – e o hábil Costa, mais o seu habi-
líssimo governo, não soube ler nas entrelinhas o que a oposição, e os próprios parcei-
ros da geringonça, estavam a congeminar, unindo-se todos na mesma interpretação de
que deveria ser contado o tempo integral do dito congelamento, os tais nove anos, mais
uns meses e alguns dias. Só que havia ressalvas na anuição do PSD e do CDS, que não
souberam vir a terreiro, de imediato, esclarecer em que condições aceitariam a conta-
gem integral do tempo de serviço que havia sido sonegado aos professores e a muitos
outros profissionais da função pública... e privada. 
Até que, na quinta-feira, dia 2 de Maio, BE, PCP, CDS e PSD resolveram levar a coisa

avante e decidiram assinar uma proposta em que todos concordavam com a premissa
de ser contado todo o tempo que havia sido congelado aos professores – os já célebres
nove anos, quatro meses e 18 dias, sem que, contudo, se chegasse a qualquer enten-
dimento sobre a forma, o tempo e o custo que envolveriam tal operação. De fora desse
“consenso” já estava o Partido
Socialista, e o governo, que já havia decretado contar, e pagar, apenas dois anos,

nove meses e dois dias – contrariamente ao PS, e numa atitude ainda mais radical,
posicionavam-se o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que, para além de exigi-
rem a contagem integral desse tempo subtraído aos professores, impunham um calen-
dário até 2025 para que o assunto ficasse devidamente arrumado.
Perante tais factos, o hábil Costa e o seu habilíssimo governo entenderam teatralizar

esta questão política e financeira, pelo que o primeiro-ministro veio de imediato amea-
çar o País de que se demitiria, pois o Centeno não faz milagres – apenas cativações – e
não arranjava maneira de satisfazer as vontades de todos os partidos, da Fenprof, do
Mário Nogueira, do PCP, do BE... e dos senhores professores.
Curiosamente, a crise política com que Costa ameaçou o País e o Presidente da

República, sobrou, inteirinha, para a direita – PSD e CDS foram torturados, enforcados,
fuzilados, abatidos na praça pública por se chegarem aos comunistas, que irresponsa-
bilidade demonstrava a direita por querer sobrecarregar a nossa despesa, desequilibrar
o nosso défice, zangar Bruxelas e levar o coitado do senhor Costa a largar, mesmo que
temporariamente, o Poder que ele tanto adora! Entretanto – pelo menos nas três tele-
visões que tenho cá em casa – não se ouviu uma censura, uma análise, uma explicação
ou um pio que fosse sobre a posição irredutível dos parceiros de Costa na geringonça!
Aliás, o primeiro-ministro cedo se apressou a desculpá-los, invocando a sua coerência
– coitaditos, eles pensam assim desde crianças, não há nada a fazer, vamos lá esque-
cer esses nossos amigos da onça com que não conseguimos chegar a acordo, vamos
virar-nos para a malta da direita que iria estender a passadeira vermelha sobre a qual
Costa passearia o seu andar deselegante e o seu sorriso irritante.
É claro que o CDS e o PSD se puseram a jeito para levar com toda a artilharia dispa-

rada nas televisões e nos jornais, pois não souberam meter os pontos nos is e assina-
ram de cruz um documento de que não constavam as suas condições – mas toda a
gente sabia quais elas eram, pois já haviam sido chumbadas anteriormente!
Mas em que país estamos a viver, cada vez mais virado à esquerda, em que os socia-

listas/comunistas saem sempre bem das borradas que iniciam? Porque não se pedem
responsabilidades ao PS, o partido do governo, por não ter conseguido um acordo com
as duas muletas comunistas que o vêm suportando? Porque não se ouve uma crítica à
Catarina, a pequena, e ao Jerónimo, o engelhado, por não terem dado a mão ao Costa,
tendo assim contribuído para que as nossas contas públicas continuassem no bom
caminho que Bruxelas aplaude e que nós pagamos no pêlo? O que é isso de o BE e o
PCP serem coerentes, mesmo que as políticas que ambos preconizam só sirvam
para arrasar o País? E onde pára o senhor Marcelo Caetano, homem inteligente
que nada diz perante este assassinato público da direita e esta absolvição inexpli-
cável dos partidos da extrema-esquerda, que exigiam tudo e mais alguma coisa até
2025, sem procurar outros caminhos e outras negociações que garantissem a sus-
tentabilidade das nossas contas?
O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português revelaram-se, despudorada-

mente, como os verdadeiros amigos da onça de António Costa... mas como são de
esquerda e o PS ainda precisa deles por mais uns tempitos, vamos só chamar-lhes...
coerentes – irresponsáveis são os tipos da direita. E incoerentes, naturalmente...

OS AMIGOS DA ONÇAD
ois ex-secretários de Estado do actual
Governo (Fernando Rocha Andrade e
Jorge Oliveira), um ex-assessor de
António Costa (Vitor Escária) e Carlos
Costa Pina (administrador da Galp e ex-

secretário de Estado do Tesouro de José Sócrates)
foram acusados do crime de recebimento indevi-
do de vantagem, de acordo com o despacho de
acusação a que o Observador teve acesso. Estes
são os três principais arguidos do caso Galpgate,
cuja  fase de inquérito chega agora ao fim com a
acusação contra 16 arguidos.

Entre esses 16 arguidos, encontram-se duas pes-
soas colectivas (a Galp Energia, SGPS, e a Galp
Energia, SA). “Sabiam os arguidos que a
manutenção de contactos com os potenciais convi-
dados da Galp poderiam permitir o estabelecimen-
to de vias de comunicação directas com os respon-
sáveis públicos em causa” e “permitiria aos admin-
istradores e colaboradores do grupo GALP (…)
conviver em contexto de enorme euforia e entusi-
asmo com tais altos responsáveis políticos”, isto
porque “tal evento passaria a constituir uma
memória comum entre aqueles convidados e estes
responsáveis do Grupo Galp, o que os diferencia

dos responsáveis de qualquer outra empresa priva-
da nacional”, lê-se no despacho de acusação.

João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da
Indústria, era arguido deste processo mas faleceu
no dia 25 de Março.

Luís Montenegro acusado de falsificação
A revista Sábado escreve que Luís Montenegro

é suspeito de ter falsificado documentos que
serviam de prova à forma como pagou — e quan-
do pagou — as viagens que fez a França para
assistir a jogos do Europeu de Futebol de 2016,
que Portugal venceu. Além do ex-líder parlamen-
tar do PSD, que agora protagoniza um desafio à
liderança do partido, também Hugo Soares e Luís
Campos Ferreira são suspeitos do crime de falsi-
ficação.

As informações avançadas pela revista dão
conta de alegadas irregularidades no pagamento
das viagens, no Verão de 2016. A suspeita do
crime de falsificação consta de um despacho da
juíza Cláudia Pina, que chegou à Assembleia da
República em Junho do ano passado, numa altura
em que Montenegro já tinha abdicado do seu
lugar no Parlamento.

O representante de Portugal no Festival
Eurovisão da Canção, Conan Osiris, actua na
terça-feira na primeira semifinal do concurso,
em Telavive, e, a avaliar pela média de várias
casas de apostas, arrisca-se a falhar a final.

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção é
disputado por 41 países. Portugal, que concorre
com a canção "Telemóveis", interpretada e
composta por Conan Osiris, ocupava na sexta-
feira o 12.º lugar na lista de preferências dos
apostadores relativas à primeira semifinal do
concurso. Ou seja, não está entre os 10 que pas-
sam à final.

A final, que decorre no dia 18 é disputada
pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos
denominados "Cinco Grandes" (França,
Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo
país anfitrião (Israel). A primeira meia-final é
disputada por 17 países. Além do cantor por-
tuguês, sobem ao palco os representantes da
Grécia, Chipre, Austrália, Islândia, Hungria, Sérvia, República Checa, Eslovénia, Bélgica, Estónia, Polónia, Bielorrússia, São Marino,
Geórgia, Finlândia e Montenegro.Na segunda final irão actuar os representantes de 18 países: Holanda, Suécia, Rússia, Suíça, Azerbaijão,
Malta, Macedónia do Norte, Noruega, Arménia, Dinamarca, Albânia, Roménia, Lituânia, Moldávia, Áustria, Croácia, Letónia e Irlanda. As
canções são transmitidas em directo na RTP1, a partir das 20:00 de terça-feira, quinta-feira e sábado, respectivamente.

DOIS EX-SECRETÁRIOS DE ESTADO
E UM GESTOR DA GALP ACUSADOS

CASAS DE APOSTAS AFASTAM CONAN OSIRIS DA FINAL

As autoridades portuguesas confirmaram a existência em
Portugal de um urso pardo, espécie considerada extinta no país,
revelou hoje o Serviço Territorial de Meio Ambiente de Zamora. Em
março, o DN já tinha publicado a extraordinária história do regres-
so desta espécie a Portugal.

As autoridades ambientais regionais espanholas informam que,
nos últimos dias de abril, verificou-se a existência de estragos num
apiário (conjunto de colmeias) na cidade de 'La Tejera', tendo os
funcionários do governo regional de Castela e Leão constatado que
o incidente foi da responsabilidade de um urso pardo.

Paralelamente, e dada a proximidade da fronteira portuguesa, a
presença do dito urso foi comunicada ao Instituto Nacional de
Conservação da Natureza português, para o caso de o animal con-
tinuar a sua viagem para o sul, "facto que acabou por acontecer há

poucos dias". As autoridades ambientais regionais espanholas
informam que, nos últimos dias de Abril, verificou-se a existência
de estragos numas   colmeias, na cidade de 'La Tejera', tendo os fun-
cionários do governo regional de Castela e Leão constatado que o
incidente foi da responsabilidade de um urso pardo.

HÁ UM URSO PARDO À SOLTA EM PORTUGAL

O SIRESP ameaça cortar as comunicações na época dos incêndios, desligando a ligação satélite, se o Estado não pagar a dívida acumula-
da de 15 milhões de euros. A empresa espera há um ano pelo pagamento, sendo que o dinheiro terá sido aplicado em investimentos pedidos
pelo Governo em 2018. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que revela ainda que o não pagamento da dívida pode levar à insolvên-
cia da empresa. Segundo o mesmo jornal, a empresa avisou o Governo mais do que uma vez para as consequências da continuação da dívida
e estabeleceu um prazo máximo para a regularização das contas: sendo que a data limite é esta sexta-feira. Sublinhe-se que o Estado de aler-
ta da Proteção Civil devido aos fogos começa na próxima quarta-feira. O perigo de incêndios rurais também subirá a partir de agora.

GOVERNO DEVE 15 MILHÕES AO SIRESP E PÕE REDE EM CAUSA
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OPINIÃO

CRÓNICA

E
u tinha 26 anos quando se deu o 25 de Abril. Que sabia
eu de política? Nada! Que sabia eu de colonialismos,
fascismos, xenofobismos, racismos, nacionalismos,
populismos, radicalismos, terrorismos, comunismos e
socialismos? Zero! Coitado, dirão muitos daqueles

que, ainda mais novos e mais desinformados do que eu, hoje
reclamam, de punho erguido e cravo na lapela, a sua quota-
parte numa revolução que não fizeram, num virar de página
que não protagonizaram e para o qual nada contribuíram – foi
vê-los nas redes sociais postando cravos vermelhos e a
Grândola morena, o Zeca Afonso e o Paulo de Carvalho, o
Salgueiro Maia, o Otelo e o Vasco Lourenço, tudo cozinhado
num caldo onde se misturam heróis com terroristas e G3 com
criancinhas...

Que sabia eu no 25 de Abril de 1974? Népia... ou perto
disso! Em Luanda, longe do olho do furacão onde sopravam os
ventos da revolução, limitava-me a viver, no velhinho “Diário
de Luanda”, o quotidiano que escolhera – entre o ruído mecâ-
nico das oficinas e o silêncio forçado do cubículo dos reviso-
res, por lá andava matando gralhas, tirando ou acrescentando
vírgulas, pontos finais, parágrafos... Nessa altura, ainda lam-
bendo as feridas que os três anos e meio de tropa me haviam
deixado no corpo e na alma, eu apenas me preocupava com o
futuro, para trás haviam ficado as picadas poeirentas e armadi-
lhadas, o capim alto, seco e cortante, a ração de reserva insufi-
ciente e intragável, o pão duro e bolorento, as águas turvas e
inquinadas, o zumbir dos mosquitos e o silvar das cobras, o
medo da morte e a incerteza do dia seguinte...

Na minha casa não se falava de política, no meu vasto grupo
de amigos também não – a política era assunto tabu, intocável
e perigoso. Ao meu pai, um beirão de Mangualde, nunca ouvi
qualquer referência ao estado da Nação, a Salazar ou a Caetano
– se matutava no assunto jamais exteriorizou o que lhe ia no
pensamento, dele recordo apenas que era um funcionário dos
Correios exemplar, querido dos subordinados e pouco dado a
salamaleques com os seus superiores; a minha mãe, essa, limi-
tava-se a cumprir, também nos Correios, a cansativa missão de
receber e transmitir, via telégrafo, o que se passava em Angola,
em Portugal e no resto do Mundo. Quanto aos meus amigos,

apenas dois deles se atreveriam a falar de política, eram ambos
filhos de ex-presos políticos há muitos anos desterrados para
aquela Angola que passaram a amar como se lá tivessem nas-
cido – contudo, nem a esses ouvi uma palavra sobre a ditadu-
ra, sobre a democracia, sobre o comunismo, o socialismo ou
outros ismos que hoje fazem parte do vocabulário de qualquer
bicho careta...

O 25 de Abril passou-me ao lado. Lembro-me bem de que,
nesse dia, o jornal atrasou por causa duma notícia que apenas
referia um golpe militar perpetrado em Lisboa – era uma notí-
cia vaga a prometer desenvolvimento, mas foi preciso chegar
o dia 26 para se saber o que na realidade havia acontecido em
Portugal. Eliminada a censura que, na véspera, havia limitado
a informação sobre a revolução que acabara de acontecer, só
no dia seguinte nos foi dado conhecer o verdadeiro alcance dos
acontecimentos – sem grande alarido e sem grande festança,
recordo que o quotidiano de todos quantos viviam em Angola
se desenrolou com toda a normalidade, com muito calor, muita
humidade e muito trabalho. 

A revolução, chegou-nos, pois, já requentada. Como em
Angola ainda não havia televisão, era nos jornais e na rádio
que buscávamos os feitos e os efeitos da revolução dos cravos
– ainda a medo os jornais informavam, ainda receosa a rádio
relatava. Foram precisos alguns dias para que nos apercebêsse-
mos da real dimensão do que ocorrera em Portugal – e logo
começaram a aparecer os artigos de opinião que abraçavam a
revolução, de imediato surgiram os revolucionários de meia
tigela que, com a oportunidade que se lhes reconhece, num
ápice se apropriaram dos louros que os capitães de Abril aca-
bavam de semear. Lá, em Angola, como em Portugal, estava
aberto o caminho para alguns acertos de contas e para muitos
aproveitamentos da situação, estavam criadas as condições
para o vale tudo por que muitos passaram, para as perseguições
que então se encetaram, para as vidas que se destroçaram. Bem
vistas as coisas, ainda gozámos um dia a mais do que aqueles
que viviam na Metrópole – a revolução só nos chegou a 26, no
dia 25 ainda pudemos beber uns finos e comer uns camarões,
saborear uma funjada ou uma moambada, bem distantes da
política e da politiquice que acabavam de nascer. A partir daí...

A REVOLUÇÃO JÁ NOS CHEGOU REQUENTADA...

D
esculpe lá, senhor Presidente, será que Vossa Excelência não tem autoridade suficiente para correr com dois ou três jovens que, à porta de
um velório, lhe solicitaram uma daquelas selfies de que tanto gosta? Desculpe lá, senhor Presidente, mas o bom senso, o respeito e a digni-
dade do local não seriam condição bastante para que Sua Senhoria, num gesto pedagógico e educativo, tivesse mandado aqueles jovens dar

uma volta ao bilhar grande, fazendo-os compreender que a alegria deles jamais se deve sobrepor à tristeza dos outros? Desculpe lá, senhor
Presidente, mas Vossa Excelência não é um gajo qualquer, sem educação, sem pudor, sem consciência e sem sentimentos, Vossa Excelência é o mais
alto magistrado da Nação, o exemplo maior por quem os nossos jovens se devem reger e copiar posturas e comportamentos que mais tarde deles
farão cidadãos bem formados, responsáveis e  humanistas, os homens do futuro que Vossa Excelência passa a vida a referir como o garante de um

Portugal melhor? Desculpe lá, senhor Presidente, será que não
sente uma pontinha de remorso, e de vergonha, por trocar uma
estúpida selfie pelo respeito que deveria ter demonstrado pela pes-
soa que ali foi velar? Desculpe lá, senhor Presidente, nem sequer
lhe ocorreu esboçar um pedido de desculpas aos familiares e ami-
gos da falecida? Desculpe lá, senhor Presidente, mas acha que o
facto de se ter deslocado uns passinhos para lá daquele local de
culto o ilibam da asneira que cometeu? Desculpe lá, senhor
Presidente, será que essa sua obsessão pelas selfies lhe tolda o juízo
e lhe afecta o raciocínio? Desculpe lá, senhor Presidente, será que
ainda não percebeu que há um Portugal inteiro para além das sel-
fies – e posso garantir-lhe, senhor Presidente, que grande parte
desse Portugal que tanto diz amar ficou triste, apreensiva e choca-
da com esta sua atitude. Desculpe lá, senhor Presidente...

DESCULPE LÁ, SENHOR PRESIDENTE...

A greve dos camionistas de materiais perigosos foi um verdadeiro maná para os postos de combustíveis: venderam como nunca e
a somar ao gasóleo e gasolina juntaram os jerricãs e demais produtos à venda nas suas lojas. A história fez-me recordar um pouco os
filmes dos  Monty Python: quem, por norma, só punha 10 euros de combustível apressou-se a ir às bombas encher o depósito; quem
tinha combustível para uma semana achou que a crise iria durar mais tempo e fez o mesmo: atestou o carro. A juntar a estes, há ainda
aqueles que compraram os tais jerricãs para ficarem com combustível de reserva. Resultado: o caos no país e os gasolineiros a rirem-
se, já que bateram recordes, falando-se mesmo de vendas três mil vezes superior a igual período do ano passado. É obra.

O GÉNIO DE ANTÓNIO COSTA ESTÁ A APAGAR-SE

VITOR RAINHO| JORNAL “SOL”

Mário Nogueira, o dono e senhor dos professores,
foi pedir batatinhas ao Bloco de Esquerda e ao
Partido Comunista Português, solicitando que

não votassem contra as avocações do PSD e CDS –
ambos os partidos recusaram o pedido do professor-
que-não-dá-aulas-há-mais-de-20-anos, pelo que a
extrema-esquerda que tem ajudado Costa a cantar de
galo e a manter-se no poleiro para que saltou mercê do
seu jogo de cintura e da sua falta de ética, vai votar con-
tra o que o seu parceiro de governo propõe.
Do mal, o menos, terá pensado o sindicalista quase

ministro, que receia que se a esquerda inviabilizar as
propostas do PSD e do CDS para a recontagem do tempo
de serviço estará a fazer um favor ao governo e a deitar
ao lixo mais de seis anos de carreira dos docentes que
viram as suas carreiras congeladas. Para o líder da
Fenprof, aceitar as condições colocadas pelo PSD e pelo
CDS é sempre melhor do que ver todas as iniciativas
chumbadas.
Enquanto a Catarina, a pequena, e as manas

Mortágua consideram que as propostas da direita são
uma cedência às instituições europeias e não uma repo-
sição de direitos dos professores, os apaniguados do
velho Jerónimo mantêm-se em silêncio, embora tenham
já reafirmado o seu eterno propósito de votar sempre
contra algo que venha da direita – e, neste caso, até
incluem o Partido Socialista, num regresso aos velhos
hábitos de há quatro anos, quando o PS, o PSD, o CDS e
os cães de caça... era tudo a mesma raça. Lembram-se?
Pois eu não me esqueci...
Mário Nogueira a solo? Já nem a esquerda liga ao

homem? Nem pensar, são apenas jogadas políticas – os
professores já estão a afinar as gargantas para a charan-
ga que aí vem, nem o pêlo que Costa tem nos ouvidos o
vai safar do barulho infernal e das palavras de ordem
indecentes... dos docentes!

MÁRIO NOGUEIRA
A PEDIR BATATINHAS...
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D
epois de pensar um pouco sobre o tema a que deveria dedicar a minha aten-
ção, decidi que o passado dia 9 de Maio seria o escolhido. Não que não hou-
vessem muitos outros igualmente importantes, como por exemplo a situação
da flagelada Venezuela e de todas as agressões que tem sofrido ou mesmo
as próximas eleições europeias ou porque não a onda de violência macronia-

na que se vive atualmente em França.
Razões profundas justificam a opção. No passado dia 9 de Maio e à imagem do que

vem ocorrendo ano após ano, vários países europeus e não só celebraram a vitória e
a libertação do nazi-fascismo, criando novas condições de liberdade para a reconstru-
ção europeia (não da união europeia) depois de incalculáveis perdas em vidas huma-
nas e bens. O clima que se vivia depois da catástrofe era de um enorme sofrimento e
ao mesmo tempo de uma infindável confiança num futuro em paz. Os aliados concen-
travam-se na arena internacional na construção dos meios e das ferramentas que
pudessem garantir um futuro melhor para toda a humanidade, ninguém queria repetir
as tragédias passadas.
Mas nem tudo o que parece é. Em 1945, mais precisamente a 12 de Abril, fechava

os olhos o líder incontestável dos americanos durante todo o conflito armado. Era suce-
dido por um homem mal preparado, desinformado e medíocre que veio a tornar-se
numa peça fundamental para o desenvolvimento posterior das relações entre os alia-
dos – Harry Truman. Entre outras coisas ficará para a história como o homem que deu
a ordem de lançamento sobre a população civil, das bombas atómicas que destruíram
as cidades mártires Hiroshima e Nagasaki no Japão, respetivamente a 6 e a 9 de
Agosto de 1945. Hoje reconhecidamente um crime contra a humanidade que extermi-
nou e mutilou milhares de seres humanos. Foi desta forma que Truman enviava um
aviso à liderança soviética sobre a nova arma nuclear e bem assim sobre as suas
potencialidades de destruição em massa. 
Um pouco depois durante uma visita à América, na cidade de Fulton, no Missouri, em

5 de Março de 1946 o anticomunista primário Winston Churchill lançava o seu famoso
discurso sobre a existência de uma cortina de ferro e começa a mobilização anticomu-
nista pelas forças ocidentais, tudo depois de ter sido derrotado nas eleições parlamen-
tares ganhas pelos trabalhistas. Os tempos eram conturbados, mas certamente e inde-

pendentemente das diferenças ideológicas existentes, não haverá grandes dúvidas de
que pelo menos será por aqui que muitos vêm o início daquilo que ficou conhecido pela
guerra fria e que se manteve até ao início dos anos 90 com o desaparecimento da
União Soviética. Em abono da verdade devo referir que muitos teóricos situam o seu
início com a criação do chamado “cordão sanitário” em 1919 com a tentativa de várias
potências de destruir e isolar o poder bolchevique na Rússia, após a revolução de
Outubro de 1917, que contou inclusive com a intervenção armada e ajuda militar de
cerca de 15 países ao lado das forças contra revolucionárias.
A história repete-se, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa (K. Marx,

Dezoito de Brumário, 1852). Sem dúvida vale a pena recordar alguns aspetos reais, fac-
tuais e objetivos em nome da verdade histórica que se tentam obscurecer rescrevendo
a história e dando às gerações mais jovens não factos que são apresentados como a
verdade absoluta. É da maior importância desconstruir a mentira e denunciar os seus
feitores e bem assim os seus cúmplices. Quando se fala da vitória contra o nazi-fascis-
mo tenta-se passar a imagem do papel e relevância dos aliados ocidentais e passar ao
lado ou até ignorar o papel do exército vermelho, da União Soviética e de uma forma
geral dos comunistas que na resistência deram a vida e contribuíram de forma decisi-
va para a vitória – falar do papel determinante das forças americanas ou inglesas na
vitória é e só pode ser ficção sem qualquer correspondência com a realidade histórica.
A União Soviética então dirigida pelos comunistas foi a nação que libertou a Europa do
nazi-fascismo, Winston Churchill como anticomunista primário que era tudo fez para
atrasar a abertura da segunda frente a ocidente e só o fez quando era já claro que as
tropas hitlerianas estavam derrotadas e não poderiam deter o avanço militar soviético.
O objetivo era evitar a entrada dos soviéticos em Berlim, mas falhou como aliás muitos
anos antes tinha já falhado em destruir o comunismo no seu próprio berço. O preço que
os soviéticos pagaram foi demasiado elevado, cerca de 20 milhões de mortos e um país
destruído. A mensagem para as novas gerações é sobre a vitória ocidental e de que
comunismo e fascismo são a mesma coisa. Hoje quando as forças negras do fascismo
levantam a cabeça em vários lugares é importante dizer que os ventos da história se
encarregarão de varrer todo o lixo e todas as mentiras. Eu direi apenas aqui e agora –
glória eterna aos heróis da luta contra o nazi-fascismo – ontem, hoje e amanhã.

PUBLICIDADE

9 DE MAIO - DIA DA VITÓRIA!



COMUNIDADES
21MAIO 2019

T
hetford é uma pequena cidade rural com cerca
de 30 mil habitantes e uns estimados 5.000 por-
tugueses, que trabalham sobretudo na indústria
alimentar da área. É parte de uma região multi-
cultural, que tem sido politicamente dominada

por candidatos britânicos e agora, pela primeira vez, tem
uma candidata portuguesa eleita, parte de uma chamada
‘pequena minoria’ que, com certeza, irá trazer uma nova
visão e entrosamento às políticas sociais de Thetford.
Carla Barreto, de 40 anos, foi eleita como independente

na secção de Burrell, com 343 votos, superando candidatos
do Partido Trabalhista e do Partido Conservador e também
ficou à frente, por 13 votos, do representante do eurocético
UKIP, Denis Crawford, que mesmo assim foi eleito.
Da mesma vila onde foi lançado, em 2006, o jornal “As

Notícias”, Carla é uma pessoa que conhecemos bem, com
quem trabalhámos e que encontramos frequentemente nos
mesmos círculos sociais e institucionais. Num desses

encontros, entrevistámo-la e quisemos saber se considera
a sua eleição um reconhecimento do trabalho dos portugue-
ses na região e se o Brexit teve alguma influência.
“Penso que de certa forma não, porque o Brexit nesta

zona é algo que tem mais força do que noutras zonas do
país. No entanto, um grande número de ingleses respeita o
trabalho que tem vindo a ser elaborado, não só por mim,
mas também por mais alguns portugueses que se têm des-
tacado na comunidade”, começou por nos explicar a recém-
eleita vereadora portuguesa.
Nas entrevistas que deu lemos que vai trabalhar em

prol da cidade de Thetford. Quais são os objectivos tra-
çados para este mandato?
A única promessa que deixei bem clara no meu folheto de

campanha, foi que, para além de ser independente, sem
qualquer afiliação a grupos partidários, tentaria estabelecer
o máximo de transparência possível e aproximação da
comunidade em geral para com as autoridades locais.
Tenho, no entanto, a ambição de que ainda dentro deste
mandato consiga os seguintes pontos: estabelecer um
“twinning” (geminação) entre uma cidade portuguesa, ainda
a ser escolhida, para intercâmbio cultural com a localidade
de Thetford. Algo que já iniciei e pretendo continuar é apro-
ximar as pessoas das várias gerações e faixas etárias, para
que haja mais compreensão e respeito mútuo. Também já
dei início, há já quase três anos, ao apoio a jovens dentro
da área educativa e profissional, onde pretendo sensibilizar

e responsabilizar empresas locais para que tenham um
maior desempenho dentro desta área, promovendo a for-
mação e emprego dos mesmos. E, finalmente, devido ao
potencial geográfico onde Thetford está localizada, estou
em contacto com algumas empresas nacionais e internacio-
nais que procuram estabelecer uma base na área de tecno-
logia. Empresas que demonstraram interesse imediato devi-
do ao alto desenvolvimento dentro desta indústria, que já
está a ser explorada e desenvolvida no chamado ‘corredor
tecnológico ‘ entre Cambridge e Norwich, do qual Thetford
fica mesmo a meio. Estes são alguns dos projectos de
maior relevo, no entanto, temos já alguns projectos de apoio
a famílias carenciadas, juntamente com grandes superfí-
cies, nomeadamente o Tesco.
Sendo portuguesa tem um conhecimento intrínseco

do que é pertencer a uma ‘pequena minoria’ social.
Algum projecto para lidar com esta realidade?
Devido à mais antiga aliança política entre dois países no

mundo, existe um enorme elo de ligação, ao longo da histó-
ria Portuguesa e Britânica, que pode ser mais explorado
para diminuir as diferenças entre ambas as nações. Ambos
os países têm muito para oferecer mutuamente, e tal como
os Portugueses respeitam a ética e práticas Britânicas, tam-
bém os Britânicos valorizam os valores familiares e profis-
sionais que os portugueses têm dedicado e com os quais
têm contribuído para com o desenvolvimento deste país.
Integração tem a ver com a inclusão dos emigrantes

no seio da comunidade britânica, social, política e admi-
nistrativamente. Que meios pode desenvolver para que
essa integração seja mais fluída? Exemplo: neste mês
foram afastadas as tradutoras das clínicas locais...
O facto de uma pessoa portuguesa ter sido eleita dentro

desta zona conservadora, por si só já deu indícios de se
quebrarem certas barreiras, que de início pareciam impos-
síveis de ultrapassar. Existem muitas áreas em que poderei
tentar quebrar barreiras, no entanto, e no caso particular
dos tradutores nas clínicas ou outros serviços, tenho dois
pareceres. Em primeiro lugar, o facto de não caber aos
vereadores locais alterar as políticas do serviço nacional de
saúde. No entanto, reconheço que estou numa posição de
relevo em que posso tentar influenciar a política regional
dando voz a essas necessidades. Embora também seja da
opinião de que é importante que os portugueses que esco-
lheram este país como local de residência possam também
fazer um esforço e desenvolvam a língua anfitriã.

Na pequena cidade de Thetford ninguém ficou indiferente à 
eleição de Carla Barreto para vereadora, uma localidade que faz

fronteira entre dois grandes distritos do Leste de Inglaterra, Norfolk
e Suffolk, onde as autoridades indicam viverem cerca de 72 mil

famílias, cerca de 200 mil portugueses, que trabalham 
essencialmente na área fabril e que têm sido, ao longo dos anos,

motivo de reportagem de vários meios de comunicação portugueses
e britânicos. E por sinal este resultado tem sido mais um foco de

divulgação da obra que os portugueses têm construído nesta região.

UMA VOZ INDEPENDENTE NA POLÍTICA REGIONAL
Carla Barreto
“QUERO GEMINAR THETFORD 

COM UMA CIDADE DE PORTUGAL”

Uma portuguesa que
quer unir as pessoas
e lutar pelos emigrantes

Carla com os filhos:
em luta pela integração
plena dos mais jovens
de todas as comunidades

O Consulado-Geral de Portugal em Londres prolongou o horário de atendimento em duas horas diárias para responder a
um aumento de procura devido ao Brexit, disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A partir de agora, o
posto abre às 8h locais (a mesma hora em Lisboa) em vez das 8h30 e encerra às 18h (e não às 16h30 como sucedia até
agora), seguindo o exemplo do posto de Manchester, que introduziu também um horário alargado das 8h15 às 17h. Porém,
ao contrário de Manchester, que vai abrir portas e atender ao público em 17 sábados de semanas alternadas até ao final do
ano, Londres vai funcionar aos fins-de-semana, mas apenas para trabalho de retaguarda.

CONSULADOS ABERTOS MAIS DUAS HORAS POR DIA
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A
sede do novo partido pró-europeísta britânico é
uma cave escura, com almofadas coloridas em
cima de paletes de madeira a fazer de sofás, mesas
comunitárias de bancos corridos e muitas caras
jovens sentadas atrás de computadores portáteis.

Twitter, Instagram e Facebook estão em permanente atuali-
zação e o exército do Change UK é maioritariamente compos-
to por voluntários que querem lutar para que o Reino Unido
permaneça na União Europeia.

As eleições europeias realizam-se no Reino Unido a 23 de
maio e o Change UK, com os seus 70 candidatos a deputados
europeus espalhados um pouco por todo o país, não tem
medo de ‘usurpar’ o propósito destas eleições: para eles, as
europeias são o segundo referendo. “Estas eleições são um
segundo referendo que não nos deram. É assim que as vemos
aqui, é nesse sentido que fazemos campanha e acredito que
seja assim também que muitas pessoas que se sentem aban-
donadas pelos seus partidos estejam a avaliar esta oportuni-
dade”, diz ao Expresso Annabel Mullin, número quatro na lista
de Londres e líder do pró-UE Renew, partido que abdicou de
concorrer sozinho para se juntar ao Change UK.

“Já que não há certezas por parte dos políticos de que pos-
samos ter um voto ao acordo final, esta é sem dúvida uma
oportunidade para as pessoas terem a sua voz, o seu voto e
depositarem um veto contra a direção que as negociações do
Brexit estão a tomar”, completa Mullin, que além do seu
envolvimento na política é advogada e psicóloga - também
foi agente da Polícia Metropolitana de Londres logo depois de
acabar o primeiro curso.

Os partidos claramente europeístas - Verdes, Liberais
Democratas e Change - esperam conseguir entre eles pelo
menos cinco lugares no parlamento europeu sob a garrida
bandeira da permanência, mas Mullin pode não ser eleita - e
isso também não parece perturbá-la. Enquanto fala com o
Expresso está a tentar encontrar alguém, nas suas redes
sociais, que fale maltês. A equipa do Change UK tem um
plano bastante abrangente do que à sua estratégia de comu-
nicação diz respeito: encontrar nativos de todas as línguas
europeias e pô-los a traduzir as mensagens de campanha. O
foco principal deste dia é difundir a página do governo britâ-
nico que explica como qualquer europeu pode votar nestas
eleições, não no seu país de origem mas no Reino Unido, se
assim o desejar. “No referendo, os cidadãos europeus não
puderam votar. A causa europeísta perdeu assim de uma vez
quase quatro milhões de votos, mais ou menos o número de
europeus que cá vivem, e a grande maioria já com idade para
votar”, explica Mullin, que assume ser para aí que estão a diri-
gir a grande maioria dos esforços do grupo.

O ex-vice-primeiro-ministro da Polónia Jan Rostowski, que
supostamente não ia passar pela sede, afinal conseguiu. Toda
a gente o cumprimenta com muita reverência. Nasceu no
Reino Unido e o seu currículo ajuda “a aumentar o perfil públi-
co” da campanha, diz Mullin, que anuncia que o Expresso, um
jornal português, está de visita ao local. As solicitações a
Rostowsky são mais que muitas mas ele dirige-se à mesa
onde estamos a entrevistar Mullin e, com as mãos em posição
de súplica, explica que a comunidade portuguesa é mesmo
muito, muito importante, “em números e em história”.
Pergunta se temos a página para nos inscrevermos. Não
podemos votar com morada fiscal noutro país, mas sabemos
qual é a página, sim, obrigada.

Mullin regressa ao seu foco: as comunidades dos vários

países europeus. “Estamos a falar com embaixadas, com uni-
versidades, mas o nosso grande foco é mesmo nas redes
sociais. Eu entendo que algumas comunidades, como a fran-
cesa, tenham as suas próprias batalhas em casa, neste caso a
luta contra a subida da extrema-direita de Le Pen, mas o que
temos de deixar muito claro é que o Brexit não é um proble-
ma do Reino Unido, afeta tudo: o mercado de trabalho, a eco-
nomia, a riqueza produzida, os direitos dos cidadãos, as
exportações.”

Nestas eleições há dois novos partidos a concorrer a um
dos 73 lugares a que o Reino Unido tem direito no Parlamento
Europeu: o Change UK e o Brexit Party, de Nigel Farage, que
de certo vai absorver muitos dos votos dos conservadores ira-
dos com os bloqueios impostos à materialização do Brexit a
cada sessão parlamentar. O novo partido eurocético de Farage
aparece atualmente com 27% das intenções de voto, segun-
do a página “Poll of Polls”, que faz a média das várias análises
que vão sendo publicadas na imprensa. Os trabalhistas, tradi-
cionalmente o partido que mais eurodeputados envia para o
PE, aparecem com 23% e o Change UK com 8%.

“Sim, as sondagens mostram que eles vão sair-se bastan-
te bem, o Farage é uma estrela da internet mas os conserva-
dores vão ter a vida mais dificultada, muitos deles disseram já
que não se vão envolver na campanha e o partido está a ter
algumas dificuldades para se financiar. Uma boa parte do
voto dos membros do partido conservador - e não necessaria-
mente dos eleitores, que são coisas diferentes - pode passar
para o partido de Farage, mas os apoiantes tradicionais dos
conservadores já são uma outra história - são europeístas e
podem vir a ampliar o nosso voto”, diz Mullin.

Em toda a literatura disponível na internet sobre o plano
do Change UK fica claro que, tal como outros partidos disrup-
tivos à direita, também eles se querem assumir como os
representantes de uma onda de mudança radical - só que à
esquerda. Mas não foi já numa mudança radical que as pes-
soas votaram quando escolheram o Brexit? “Foi, só que nin-
guém ainda lhes deu essa mudança”, responde. “Os britânicos
foram enganados a todos os níveis: local, nacional, interna-
cional. Disseram-nos que íamos recuperar soberania mas não

é isso que está a acontecer, já que o nosso parlamento não
consegue agir. Disseram-nos que o Serviço Nacional de Saúde
ia ter uma injeção monetária enorme e isso não aconteceu.
Todos sabemos hoje que estaremos mais pobres, não só de
um ponto de vista macro-económico, como também o nosso
sector financeiro e as nossas redes de sustentabilidade social.”

Não estará também o Change UK a entrar por uma cami-
nho de antagonismo em vez de união, de “nós contra eles”?
Mullin acha que não, que não é por aí que o partido vai com a
sua mensagem, que “continua focado nos aspetos positivos
da UE”. Considera, aliás, que os verdadeiros rebeldes estão
hoje ao centro. “Nós somos os verdadeiros progressistas, coisa
que a esquerda no Reino Unido deixou de ser. Os rebeldes
estão hoje ao centro, são os que abrem caminhos pelo meio
dos problemas e não pelas margens, em vez de optarem pelo

caminho fácil de focar o que está mal do outro lado. Isso é fácil
mas é regressivo, e acontece à esquerda e à direita.”

Voltamos a falar nas metas realistas do partido e lá do
fundo, por trás de um quadro branco de plástico, daqueles
que existem nos centros de explicações e nos quais se pode
apagar com um pano húmido o que acabou de se escrever,
ouve-se a voz de Carole Tongue: “O céu é o limite”.

Tongue é da velha guarda trabalhista mas desta vez vai
concorrer pelo Change UK porque se sente “demasiado triste
com prestação de Jeremy Corbyn, um homem eurocético que
eu conheço há muito tempo mas que está focado num ideal
anacrónico: o do socialismo isolacionista”.

De 1984 a 1999 foi deputada europeia precisamente pelos
trabalhistas e continuou na UE a contribuir com estudos e aná-
lises para o seu processo legislativo. É presidente da Coligação
Europeia para a Diversidade Cultural de Expressão e fala ela
própria cinco línguas. Estava atrás do quadro a editar uma
mensagem escrita em italiano para a comunidade de imigran-
tes, que é enorme. Vai lê-la para a câmara daqui a uns minu-
tos. Antes disso senta-se com a perna cruzada no banco corri-
do, tem 64 anos, o cabelo apanhado como uma bailarina, duas
argolas e um casaco de tweed aos quadrados. Está sempre a
contar histórias de como se confunde a falar em todas as lín-
guas que sabe. “No mês passado, na rádio, em alemão, expli-
quei ao locutor que não tinha podido aceitar o convite de um
eurodeputado francês para jogar ténis naquela semana por-
que me tinha esquecido do meu lança-mísseis em casa. O que
eu queria dizer era raquete, mas confundi francês e alemão.”

Concorrer contra os colegas do ‘Labour’ é ‘contranatura’ mas
“vocês estão a falar com alguém que, durante os anos 80,
lutou muito para tornar o partido trabalhista num partido
pró-UE que agora está a facilitar o Brexit por não apoiar clara-
mente e sem margem para segundas leituras o segundo refe-
rendo”, explica. “É uma decisão pouco honesta porque o
‘Labour’ quer ajudar as pessoas, quer ir às áreas mais despro-
tegidas, quer ir aonde os políticos quase nunca vão, mas não
pode fazer isso enquanto defende ao mesmo tempo um
harakiri económico”, diz Tongue referindo-se ao ritual suicidá-
rio dos samurais com intenção de restaurar a honra deles ou
da sua família e evitar cair nas mãos do inimigo.

Decidiu juntar-se ao Change UK porque, pela primeira vez
em muito tempo, sentiu-se emocionada ao ouvir um grupo de
políticos falar. “Comoveram-me muito, lembro-me muito bem
de onde estava, estava em França, na cozinha de um casal
amigo, e o que eles disseram encontrou dentro de mim um
grande paralelismo que me fez querer envolver de novo na
política.” Durante meses e meses de campanha, diz Tongue, o
público britânico foi enganado: “Venderam às pessoas a ideia
de que iam conduzir um Rolls Royce depois do Brexit e agora
têm um Trabant antigo em frente à porta de casa e em breve
nem sequer uma indústria automóvel vamos ter”.

Sobre a pergunta desconfortável mas essencial sobre o
que é que vai acontecer aos 73 deputados depois do Brexit,
Tongue responde simplesmente: “Não quero falar disso por-
que não vamos sair, eu acredito que não vamos sair”.

Não é uma sede airosa, com janelas grandes, luz natural, correntes de ar: 
é uma cave com muitas chávenas de café vazias, mapas e equipamento 

rudimentar de captação de vídeo. O Change UK é um novo partido britânico
com o singelo objetivo de mudar o rumo da História da Europa

NA SEDE DO CHANGE UK, O NOVO PARTIDO EUROPEÍSTA BRITÂNICO

“AS EUROPEIAS SÃO O SEGUNDO
REFERENDO QUE NÃO NOS DERAM”

TEXTO ANA FRANÇA | SEMANÁRIO EXPRESSO

Carole Tongue

“Nós somos os verdadeiros progressistas, coisa que a esquerda no Reino Unido deixou de ser”, diz o Change UK...

Promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e a Câmara Municipal do Porto, realiza-se naquela cidade
o Iº Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portuguesa, nos dias 13 e 14 de Julho de 2019. O objetivo desta iniciativa é reunir
e colocar em interacção representantes e protagonistas das Redes dos Portugueses da Diáspora, enquanto agentes particular-
mente activos e reconhecidos quer na comunidade portuguesa em que se inserem, quer na sociedade do respectivo país de
acolhimento, para proce- der a uma reflexão alargada sobre o trabalho realizado até ao presente e, sobretudo, debater perspeti-
vas de colaboração futura. Pretendem os organizadores reforçar redes de contacto e o apoio mútuo dos vários grupos da Diáspora.

Iº CONGRESSO MUNDIAL DA DIÁSPORA PORTUGUESA 
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A
história que hoje contamos
é entre mãe e filha. Uma
história em que o amor e
uma forte ligação familiar
permaneceram, embora em

duas pessoas diferentes,  mas
sentimentalmente muito iguais e
complementares. A mãe, Manuela
Faustino, de 46 anos, e a filha,
Magda Teixeira, de 30 anos, vie-
ram há 13 anos de Castelo Branco
e enfrentaram, diferentemente, as
vicissitudes da vida, a primeira no
trabalho e a segunda na escola.
Para ambas, o primeiro obstáculo
foi a língua, e os outros, como o
entrosamento no trabalho e a
inclusão na vida social britânica, a
percepção da legislação e a inclu-
são no aparelho administrativo.

Manuela trabalha há muitos
anos numa cadeia de lojas em
Norfolk,  o  “Roys”,  e  Magda
Teixeira trabalhou no “Lloyds

Bank”, e ainda mantém a sua posi-
ção no Hospital. 

No entanto, Magda decidiu abrir
um negócio de roupa para bebés
até aos 3 anos, o “Precious Bear”,
e escolheu o centro de Thetford
(na Market Place). E como preci-
sava de um sócio não vacilou e
escolheu a mãe. Ambas inaugura-
ram a loja e seguiram, de mãos
dadas, numa área em que se tem
tornado muito difícil vencer, face à
concorrência dos gigantes de ven-
das online. Como precaução, e
beneficiando de horários diferen-
ciados, dividem o tempo dedicado
à loja com os trabalhos que ainda
mantêm.

Baseada num serviço muito
específico e directo, Magda e
Manuela oferecem as roupas
expostas na loja, ou através de

catálogos. Uma oferta muito pes-
soal e diversificada que tem capta-
do muitos interessados de várias
comunidades, britânica, de leste e
portuguesa. A oferta tem origem
quase total (90%)  em Portugal,
porque tanto a mãe como a filha
sentem que a oferta do nosso país
é muito diferente da actual nesta
área e apostaram num artigo muito
mais requintado, atractivo e a pre-
ços muito competitivos.

A sua acção já foi notada no seio
dos comerciantes, em Norfolk, e
mereceu um prémio, em Thetford,
do ‘Muddy Stilettos Awards
2019’, como a melhor loja da vila.
Prémio que vem coroar um traba-
lho árduo e dedicado, que é sus-
tentado pelo esforço de longas
horas de serviço e, de certa
maneira, um destaque mere-
cido e que mostra bem a
forma como é vista a comu-

nidade portuguesa nesta região.
Na sua loja “Precious Bear”,

Magda e Manuela oferecem um
largo stock de produtos para bebés
e crianças que, como dissemos,
pode ser adquirido na loja ou
encomendado, por catálogo, a
variados fornecedores. Assim,
pode encontrar roupa de bebé até
aos 3 anos, roupa de baptizado ou
primeira comunhão, até aos 16
anos, roupa de maternidade, para
recém-nascidos, carrinhos de
bebé, mobílias de quarto, buggy
boards, roupa prensada à vontade
do freguês, serviços personaliza-
dos e bordados, toalhas, lençóis,
fraldas, etc.

Se tem filhos pequenos, ou se
quiser oferecer um presente desta
gama de produtos, vale a pena uma
incursão ao “Precious Bear”, ou
uma visita à página de Facebook
com o mesmo nome.

Os portugueses são bem conhecidos pelo sentido de família e pela forte ligação às suas tradições,
sejam elas religiosas, sociais, de dieta ou lúdicas. No entanto, através dos tempos essas ligações
foram-se dissipando e substituídas por outras. Especialmente no que diz respeito à emigração, em
que a primeira geração vive agarrada a um forte saudosismo do seu país de origem e a segunda

geração, influenciada pela integração na sociedade do país de destino, ‘mistura’ as duas tradições
ou esconde as origens. Muitas vezes perdem-se laços entre os variados familiares e criam-se 

tensões entre pais e filhos, fruto de dois estilos de vida diferenciados.

“PRECIOUS BEAR”, EM THETFORD
MÃE E FILHA ABREM NEGÓCIO DE ROUPA PARA CRIANÇAS

É UMA LOJA PORTUGUESA, COM CERTEZA!

OFERTA DIVERSIFICADA

Manuela e Magda, mãe e filha, são um belo exemplo do
empreendedorismo português que a todos nos orgulha...

Roupa de qualidade
e uma escolha variada
é o que pode encontrar
(ou encomendar) nesta
loja portuguesa que 
acaba de abrir portas
em Thetford e que
aguarda a sua visita...

Mais de 18 mil portugueses já pediram o estatuto de residência no Reino Unido, ainda aquém dos cerca de 600 mil que se julga
viverem em todo o Reino Unido. Estes números compreendem o período entre 28 de Agosto de 2018 e 29 de Março de 2019. No
topo da lista dos aderentes estão os romenos com 37.742 requerentes. O Ministério do Interior britânico afirma que não houve qual-
quer pedido rejeitado. Todos os portugueses, seja qual for a sua situação administrativa do passado, ou os anos de residência na
Grã-Bretanha, são obrigados a requerer este documento, para manter todos os direitos e garantias de que gozam. Com Brexit, ou
sem ele, todos os cidadãos da UE residentes no Reino Unido serão obrigados a requerer o estatuto de residência (settlement status)

PORTUGUESES ESTÃO A REQUERER O ESTATUTO DE RESIDÊNCIA
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 Envie e-mail para: geral@asnoticias.co.uk 

com o assunto: "Quero receber o jornal" 

 SUBSCREVA GRATUITAMENTE 
A NEWSLETTER DO JORNAL "AS NOTÍCIAS"
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O
cantor mais importante do Brasil – e não só, pois é admirado em
todo o mundo –está de malas prontas para uma grande digressão
pela Europa, que inclui Londres, no dia 29 deste mês, em espectácu-
lo a realizar na SSE Arena Wembley. Este show, muito esperado por
brasileiros, portugueses e estrangeiros, inclui os maiores sucessos

dos 60 anos de carreira do cantor e compositor, bem como músicas na língua
espanhola (parceria com Alejandro Sanz e Jennifer López), promete muito
mais “Emoções” do que aquelas que ele próprio canta num dos seus maiores
êxitos de sempre. 
Interrogado sobre que motivos o têm levado a adiar o tão desejado concerto

em Londres, Roberto Carlos esclareceu: “Nem eu sei porque eu demorei. Este
vai ser meu primeiro show público em Londres. Tive oportunidade para de estar
lá numa apresentação privada. Mas esta será a primeira vez para o grande
público, e vou cantar para todo o tipo de plateia”, concluiu sorrindo. “Vou can-
tar em espanhol, português e pode ser alguma coisa em inglês também”, expli-
cou. “Espero uma casa cheia, que as pessoas fiquem contentes e que o meu
show seja do agrado de todos, brasileiros, portugueses, hispânicos e ingleses”. 
Para o ídolo brasileiro, esta digressão europeia é muito especial, já que recen-

temente o cantor recomeçou a apostar na sua carreira internacional – em 2018
gravou o disco “Amor Sín Limite”, todo em espanhol e com as participações
especiais de Alejandro Sanz e Jennifer Lopez, e também anunciou que pensa
gravar mais um disco em italiano. “Comecei a falar italiano de novo, vou gravar
um em português este ano, um em italiano e em espanhol no ano que vem”.

NO DIA 29 NA SSE ARENA WEMBLEY

ROBERTO CARLOS DÁ
CONCERTO EM LONDRES

Ingressos: www.comono.co.uk
Informações:

www.facebook.com/BackstageProductionsUK
Realização: BackstageProductionUK, Bossa FM e Como No!
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+4407562594852

TOME NOTA

A Dona Dolores Aveiro, como não liga muito a essa coisa do 25 de Abril,
aproveitou o dia – não o feriado, porque feriado é o seu dia-a-dia – e resol-
veu ir dar uma voltinha no carrão que o “queride filhe” lhe ofereceu. E não é
um mata-velhos ou um papa-reformas tipo cafeteira avariada, é mesmo um
Porsche daqueles que dão muitos quilómetros por hora a bomba que Ronaldo
deu à sua mãe coragem – de facto, coragem é coisa que não falta à senhora,
que se deve estar borrifando para o trágico e recente acidente que ocorreu
nessas mesmas estradas estreitas e sinuosas por onde Dona Dolores se pro-
põe acelerar...

De óculos escuros e casaco a condizer com a cor das bananas a que faz
promoção, Dona Dolores esboçou a sua espécie de sorriso, posou para o
Instagram e deve ter pedido a alguém que voltasse a arrumar-lhe o carro na
garagem – sinceramente não vejo a velhota a pisar a tábua até ao fundo, os
travões podem falhar, a senhora pode trocar os pés (ou os pedais, vai dar ao
mesmo) e lá teríamos três dias de luto nacional, quem sabe se uma meda-
lha, a título póstumo, por ter dado à luz o mais insigne português de todos
os tempos.

Cuidado, Dona Dolores, não lhe desejamos qualquer mal... mas estas coi-
sas acontecem, não vá o Porsche escorregar numa casca de banana da
Madeira – depois, quem é que fazia a publicidade?

TENHA CUIDADO, 
DONA DOLORES...

“O TEU CASACO NÃO
ME É ESTRANHO”
Sucedem-se os amuos e os insultos velados

(ou não) entre o casal Goucha e o Cláudio
Ramos, que parece estar a fazer na TVI o mesmo
papel que João Paulo Rodrigues fazia com a
Júlia Pinheiro... mas adiante, vamos ao que inte-
ressa: parece que o canal de Queluz vai repor
aquele programa que já tantos ídolos com pés
de barro deve ter criado por esse país fora –
trata-se de “A Tua Cara Não Me É Estranha” e
consta que será o pau-para-toda-a-obra Luís
Goucha que o irá (re)apresentar. Embora não
perceba nada de televisão, na minha modestís-
sima opinião o concurso deveria passar a cha-
mar-se “O Teu Casaco Não Me É Estranho” – é
que cada vez que vejo o Goucha fico com a sen-
sação de já ter visto aqueles casacos num sítio
qualquer, ou a servirem de tapete de Arraiolos,
ou de sacos do pão, ou de toalha de mesa, ou
ainda de reposteiro de casa-de-banho, como
este que ele enverga nesta da foto! 

QUANDO A IMPRENSA MISTURA O LUXO E O LIXO
Certeza, certezinha absoluta, parece só haver uma: Cristina Ferreira e

o filho, Tiago, foram de férias, pelo período de uma semana, para a famo-
sa Ilha de Turcos e Caicos, no Caribe – a partir daqui há um pouco de tudo
e muito de nada, pouca informação e muita desinformação, pouca roupa
e muita nudez... enfim, o que seria de esperar do mediático repouso da
ronalda das nossas televisões, dos nossos jornais, das nossas revistas, dos
nossos blogues, dos nossos sites, dos nossos políticos e das nossas sopei-
ras, do pindérico povo lusitano, de boca escancarada sempre que algum
dos ”nossos” (leia-se“deles”) dá um pouco mais nas vistas, seja por que
motivos forem.

Mas há uma coisa, grave, que não deve, nem pode, passar despercebi-
da: é a falta de rigor da Comunicação Social cá do burgo, que, em vez de se
informar convenientemente – como é sua obrigação – limita-se a copiar o
que uns escrevem, fazendo eco das mentiras que são propaladas nuns e
repetidas noutros órgãos de informação, tudo isto sem qualquer respeito
pelo leitor que parece ”engolir” todas as patranhas que lhe são servidas em
letra de forma ou imagem televisiva.

Vejamos, então, as diversas versões postas a circular sobre as maravi-
lhosas “férias de luxo” da saloia da Malveira: o “Correio da Manhã” diz que
“uma semana de férias no hotel de 5 estrelas, com voo incluído para duas
pessoas (um adulto e uma criança), custa 10 mil euros; o PT Jornal vai
muito mais longe e afiança que “Cristina Ferreira foi de férias com o filho
para o Caribe, num hotel de luxo que cobra cerca de 10 mil euros por
noite; já a “Nova Gente”, baseada sabe-se lá em quê, afirma que “o valor
por noite pago pela apresentadora neste destino paradisíaco tem um
preço de 700 euros”!

Como se vê, ou lê, cada cor seu paladar! É claro que eu nada tenho a ver
com o que a senhora Ferreira gasta por dia, por hora ou por minuto – isso
são contas que interessam aos fãs do Cristiano Ronaldo, mas como jorna-
lista não posso deixar de me insurgir contra esta falta de rigor e de profis-

sionalismo. Qualquer dia estamos mais desacreditados do que os políticos,
eu sei que é difícil, mas, por este andar, depressa alcançaremos os níveis de
desconfiança que os portugueses demonstram por essa classe sem classe,
norteada pelo compadrio, pelo amiguismo, pelos interesses comuns, pela
corrupção e pela falta de ética e de deontologia.

Mas, afinal, quanto terá gasto a senhora Ferreira nestas férias de luxo,
transformadas em lixo pela incompetência de meia dúzia de jornalistaze-
cos que só servem para desacreditar a profissão? Quero lá saber da Cristina,
do Caribe e dos hotéis 5 estrelas – eu já tenho o meu quartito económico
reservado para Agosto, ali na Cova do Vapor espero gastar muito menos... 

Estou inconsolável! Sofro com a Júlia, com o marido dela, com os filhos dela! Coitada da Júlia, foi obrigada a mudar de um apartamento de 15
assoalhadas para um cubículo de apenas 12 divisões! Os malandros da SIC foram-lhe ao ordenado... e cortaram-no para metade – sim, para
metade, de 30 mil euros passaram a dar-lhe apenas 15 mil, como pode uma pessoa viver com esta miséria? E ser obrigada a mudar-se da aveni-
da António Augusto de Aguiar para a zona do Campo Pequeno, onde qualquer pessoa corre o risco de chocar contra um touro, levar uma cornada
e ser posta em tribunal por aquele senhor do PAN que certamente nos acusará de termos causado danos irreparáveis nos 380 quilos que trans-
porta sobre aquelas quatro patas que correm muito mais depressa do que as nossas cansadas pernas, já cheias de varizes, artrites e artroses?

TADINHA DA JÚLIA, CORTARAM-LHE METADE DO ORDENADO!!!
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PUBLICIDADE

O Manchester City sagrou-se no domingo campeão inglês, conquistado o segundo título consecutivo e o sexto do historial do
clube. Na última jornada da liga inglesa, os citizens dependiam só de si para festejar e venceram na deslocação a Brighton por 4-
1. Já o Liverpool, segundo classificado, cumpriu a sua missão, batendo o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo por 2-0, mas para
colocar um ponto final num longo jejum de 29 anos sem conquistar o título inglês precisava de uma escorregadela do City, o que
não aconteceu. Parabéns a ambas as esquipas e ao futebol inglês, na generalidade, que têm quatro equipas a disputar as provas
principais da UEFA: O Liverpool vai jogar a Chmpions contra o Tottenham e o Arsenal disputa a Liga Europa frente ao Chelsea.

MANCHESTER CITY GANHA COM MÉRITO A LIGA INGLESA

BENFICA A UM PONTO DO TÍTULO
Não, estes confrontos da penúltima jornada não foram os

jogos do título. Esses, já fazem parte de um passado, mais ou
menos distante – as derrotas do FC Porto no Dragão, frente
ao Benfica e ao Guimarães, o empate caseiro frente ao
Chaves e o mais recente desperdício, frente ao Rio Ave,
depois de estar a vencer por 2-0 a poucos minutos do fim,
deixaram os tripeiros longe do “bis” que esteve ali, mesmo
à mão de semear; quanto ao Benfica, custa acreditar como
uma equipa que perde cinco pontos frente a “Os Belenenses”
e é enxovalhada, no seu próprio estádio, perante o
Moreirense (1-3 fica para a história), mesmo assim ainda
consiga ser campeã nacional desta prova bem portuguesa,
muito mais disputada nos ecrãs das televisões do que nos
relvados dos campos de futebol.

Nesta penúltima ronda, enquanto o FC Porto foi passear
ao Funchal, o Benfica foi dar no duro a Vila do Conde e teve
de vestir o fato-macaco para passar naquele estádio onde,
muito provavelmente, o FC Porto terá perdido o campeona-
to. Bafejado pela sorte e pelo azar de um alívio mal feito por
um defesa vilacondense, logo aos três minutos a águia can-
tava de galo, afinal é dos céus que vêm aquelas aves preda-
doras, afinal foi dos céus que caiu nos pés de Rafa a prenda
com que o Benfica começou a festejar o título, a encomen-
dar as faixas e a mandar preparar o Marquês (o de Pombal,
da outra operação tratará o Ministério Público). Logo a
seguir, e como se uma oferta não chegasse, o guarda-redes
do Rio Ave (bom em todo o jogo, sem dúvida mau naquele
lance) não conseguiu segurar aquela coisa redonda, e húmi-
da, que lhe viera parar às mãos – e lá estava o menino-pro-
dígio que vale quase um PIB para a empurrar para o dois a
zero que poderia, e deveria, garantir um resto de jogo mais
ou menos tranquilo àquele clube que, em boa hora, trocara
uma vitória temerosa por uma lage atrevida, sendo que esta
última se haveria de revelar bem mais dura de roer, talvez
seja feita do belo e duro granito em que também foram mol-
dados aqueles rapazes da nossa vizinha Tondela que, horas
antes, haviam cortado as unhas a um leão quase insolvente,
mas que ainda pensava receber uns trocos da UEFA para
equilibrar contas, dívidas, equipa e o relacionamento com os
sócios.

O Benfica de Lage – afinal o homem é de Setúbal, mas
parece de granito – vai ganhar ao Conceição de mau feitio!
E se, na próxima semana, não soprar na Luz um daqueles
anticiclones que vêm dos Açores e que são responsáveis por
quase tudo o que de mau se passa no Continente, o Sport
Lisboa e Benfica acrescentará mais um título ao seu já vasto
portefólio, deixando os rivais da Invicta com uma azia de
difícil tratamento, e uns leões que ainda não têm unhas para

tocar uma guitarra que se chama Liga Nos, embora aqui e ali
tenham ensaiado uma ou outra partitura de bom tom, insufi-
ciente, porém, para constituir uma orquestra capaz de
ombrear com as outras duas que há anos, muitos anos, lhes
vêm estragando os concertos.

Basta um ponto ao Benfica para que haja cerveja a rodos,
cacetadas a granel, presos e feridos ali para as bandas da
Praça Marquês de Pombal – e lá de cima, o senhor José de
Carvalho e Melo há-de perguntar aos inúmeros botões que
lhe sustentam a farpela, por que raio o especaram ali na
companhia de dois leões, provavelmente os reis da selva,
seguramente os gatinhos do futebol.

E por hoje estamos conversados! Glória aos vencedores e

honra aos vencidos, mais de metade do País rejubilará com
o título dos benfiquistas, e a outra metade – que serão os
sócios, amantes e simpatizantes do FC Porto, do Sporting,
do Braga, do Setúbal e de todos os outros clubes deste
Portugal que respira, come e bebe (!) futebol lá terá de se
contentar com o que lhes calhou na tabela classificativa!
Para o ano há mais, agora deixo-vos os penáltis, os foras-de-
jogo, os cartões amarelos, e os vermelhos, os colinhos e os
braços dados, os favores e as corrupções, os árbitros com-
prados e os jogadores vendidos, o VAR e outras minudên-
cias, para todos vós seguirem com atenção ao longo da
semana. Numa qualquer televisão em sua cada... ou muito
perto de si.                                            Marques dos Santos

Rafa até tem razão:
faltam dois -PÁGINA 29 um jogo
e um ponto...
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HELP!

O
Barcelona, de Messi e companhia, foi eliminado – e
bem – por um irresistível Liverpool, que, mesmo sem
Firmino e o perigosíssimo Salah, acabou por golear os
catalães (4-0), vingando a pesada derrota que, uma
semana antes, haviam sofrido na Catalunha (3-0). 

Pouco ou nada haverá a acrescentar à épica vitória dos ingle-
ses, para quem essa coisa de favas contadas é provérbio que,
como ficou amplamente demonstrado, com facilidade cai por
terra. Ou pela relva, como foi o caso...

Caso, ou acaso, o certo é que os comandados de Jürgen Klopp
não entraram em Anfield dispostos a entregar, de mão beijada,
uma eliminatória que parecia decidida a favor dos espanhóis.
Por isso, cedo deram mostras de que estavam ali para discutir o
resultado – e, se a sorte os ajudasse, a presença na final que se
jogará em Madrid no dia 1 de Junho. É certo que o golo marca-
do logo aos dez minutos (por Origi, que viria a bisar) acrescen-
tou ânimo e fez crescer a fé dos britânicos, afinal o Barcelona
não é imbatível, também sofre golos, também tem noites más,
também perde jogos. O que custa a compreender, numa semi-
final como esta, foi a forma displicente como os jogadores do
Barça pareceram encarar este tento furtivo, fruto de uma recar-
ga oportuna – até esta altura nada fazia prever o descalabro
catalão, até porque o Barcelona, mesmo sem jogar bem, já tive-
ra as suas oportunidades de marcar... e de arrumar a contenda.

Mas tal não aconteceu... e o Liverpool aproveitou. Mais um
golo de Origi e mais dois do holandês Wijnaldum levariam os
britânicos para mais uma final, frente ao surpreendente (ou tal-
vez não) Tottenham, que também teve a eliminatória perdida...
mas que contou com um brasileiro, Lucas Moura, que deu a
volta ao texto. E assim, duas equipas inglesas, sem que algum
jogador britânico tenha marcado sequer um golito, vão estar na
final de Madrid  em que os espanhóis contavam ter, pelo menos,

uma das suas mais renomadas equipas – ou o Barcelona para ser
assobiado, ou o Real... para ser aplaudido! É assim o futebol de
hoje, não é em Inglaterra que joga a equipa que mais portugue-
ses apresenta em campo?

Alguém vai perder, alguém vai ganhar e levar o caneco para
casa, disso não restam dúvidas. Mas, pelo percurso que ambas
as equipas trilharam, ambas mereciam ganhar esta final por que
tanto lutaram, tanto sofreram e tanto jogaram!  Marques dos Santos

Assim que terminou o jogo entre o Liverpool e o
Barcelona, no qual os catalães foram goleados
por 4-0 e disseram adeus à final da Liga dos

Campeões que se vai disputar, em Madrid, no próximo
dia 1 de Junho, logo o canal “A Bola TV” se apressou a
noticiar, em berrante rodapé, que Messi estava fora da
Champions – reparem bem, não era o Barcelona que
tinha perdido o acesso à final, era o odiado Messi que
havia sido castigado por um deus qualquer e não iria
jogar aquele que é considerado, para muitos, o jogo
da época, o jogo de todos os jogos.
Num painel onde se encontrava o ex-guarda-redes

Delgado e o pivô do canal desportivo, lá acabou por
aparecer o André Pipa, um fervoroso e doentio adepto
de Cristiano Ronaldo, que logo viu, com aqueles ócu-
los que lhe levam sapiência ao cérebro em vez de clara
visão aos olhos, que a não presença de Messi nessa
importantíssima final era um enormíssimo trunfo a
favor de Ronaldo na caminhada para a conquista de
nova Bola de Ouro.
Ao Pipa pouco importa que o argentino seja, neste

momento, o melhor marcador de golos na Liga
Espanhola e na Europa; ao Pipa não interessa que
Messi já seja bicampeão espanhol; ao Pipa é indife-
rente que Messi ainda pode ganhar outro troféu, a
Taça do Rei; o Pipa só contabiliza o campeonato e a
Supertaça que Cristiano Ronaldo ganhou ao serviço
da Juventus e esquece-se que o madeirense não pas-
sou dos quartos-de-final da Champions, enquanto o
argentino atingiu a meia-final; para o Pipa, e para o
seu sonho de ver Ronaldo passar à frente de Messi
nessa competição que todos sabemos combinada e
que dá pelo nome de Bola de Ouro, o português ainda
pode brilhar na fase final da Liga das Nações – e
então, sim, estava no papo o troféu, com o seu queri-
do ídolo a tirar proveito do “trabalho sujo” que os
outros jogadores da selecção fizeram para levar a
equipa das quinas até ao Porto e a Guimarães.
Já está confirmada a presença de Ronaldo nesta

fase final a disputar em Junho. O amigo (e seu subor-
dinado) seleccionador nacional já terá garantido que o
craque vem jogar estes encontros em que vai procurar
atingir novos recordes, novos louros, novos contratos
publicitários, novos milhões, novas manchetes de jor-
nais, novas aberturas dos serviços noticiosos das tele-
visões... enfim, vamos ter homem, vamos ter Ronaldo
– e certamente iremos ter também o discurso fanático
do Pipa, os elogios babados do Pita, a esperança do
Pipa em ver Ronaldo receber a sua sexta Bola de Ouro.

UMA PIPA DE ESPERANÇA

O inglês Judd Trump venceu o escocês John Higgins na final do Campeonato do Mundo (18-9), disputada em Sheffield,
Inglaterra, e sagrou-se campeão mundial de snooker pela primeira vez, sucedendo ao galês Mark Williams. “É um feito incrí-
vel para mim. Trabalhei no duro para isto e é muito especial para as pessoas que me rodeiam. Foi uma final fantástica,
desde a primeira bola. Nunca tinha jogado tão bem numa final”, comentou à BBC Sport Judd Trump, de 29 anos. A vitória
na 43.ª edição do Mundial, disputadoem Sheffield, valeu a Trump um prémio de meio milhão de libras (585 mil euros).
Trump tornou-se no primeiro jogador a ganhar mais de um milhão de libras (1,2 milhões de euros) numa única época...

TRUMP É O NOVO CAMPEÃO DO MUNDO DE SNOOKER

Messi e o Barcelona caíram frente a um
Liverpool irresistível, que não deu quaisquer
hipóteses aos catalães. E em Anfield ouviu-se
o “Help” de “Os Beatles”... mas quem cantou
foram os espanhóis que tão cedo não vão
esquecer tal humilhação! No day after, os

putos do Ajax também aprenderam a mesma
lição - no futebol a coisa não é como

começa... é como acaba!

LIVERPOOL E TOTTENHAM: NENHUM DELES MERECE PERDER A FINAL

Messi e o
Barcelona
espalharam-se
ao comprido
em Liverpool...

Lucas foi o dono
da bola em
Amesterdão
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PORSCHE COMPRA A SIVA... POR APENAS UM EURO!
Depois de cerca de um ano em negociações, tudo indica que já haverá acordo para a Porsche Holding comprar a SIVA

(empresa de distribuição alemã que integra o grupo Volkswagen) pelo valor simbólico de um euro. Na sequência do acordo, a
Porsche Holding ficará responsável pela venda de carros da VW e de outras marcas deste grupo em Portugal. A operação já
foi aceite pelo BCP, CGD e Novo Banco, credores do grupo SAG (Soluções Automóvel Globais, empresa que tem como maior
accionista o empresário João Pereira Coutinho) e da SIVA (a principal empresa do grupo), sendo que a banca terá aceite per-
doar uma dívida de quase 270 milhões de euros… Caso o negócio se concretize, a SAG vende à Porsche nove sociedades...

Uma das definições do adjectivo pindérico é a seguinte:
indivíduo miserável mas que finge ser abastado. É claro
que este “miserável” aqui referido significa apenas 
“pessoa que vive na miséria”, não lhe procuremos, neste
contexto, outra interpretação… como canalha, vil, imoral
e outras mais. 
Vem isto a propósito de uma notícia amplamente 
publicada em jornais e revistas portugueses, e, até, de
outras partes deste mundo que julgávamos menos 
susceptíveis de propalar as chamadas fake news como 
se de verdades absolutas, comprovadas e indesmentíveis
– mas parece que não, quando toca a vender gato por
lebre há quem não olhe, sequer, para o tamanho das 
orelhas do bicho e descure por completo o facto de um
deles não miar…
Na nossa última edição demos conta de que a Bugatti
construiu, ou iria construir, o carro mis caro do mundo, 
“la voiture noire”, um desportivo que iria custar cerca de
11 milhões de euros. A notícia também avançava que só
seria fabricado um exemplar e a fábrica recusava-se a
identificar o futuro dono desta autêntica loucura. Pois
bem, tempos depois, o jornal espanhol “A Marca” anun-
ciava que o hipotético comprador seria Cristiano Ronaldo
– e de imediato toda a nossa comunicação embarcou na
vaidade de termos um compatriota suficientemente rico
para esbanjar tal dinheirão na compra de um carro. Aliás,
até lhe já aumentaram o preço, parece que o tesouro vale
agora 16,5 milhões de euros, vejam lá como anda a 
a maldita inflação!
Nós, portugueses, somos uns pindéricos. E uns pirosos.
Sentimo-nos ricos e abençoados por Ronaldo ter tanto
dinheiro, embora dessa fortuna imensa não nos toque um
chavo que seja; sentimo-nos os melhores goleadores do
mundo, mesmo sem sabermos dar um chuto numa bola;
pretendemo-nos os mais irresistíveis “Don Juan” do 
planeta embora nenhuma das muitas namoradas que o
madeirense teve jamais se dignasse prestar-nos qualquer
atenção, ou, no mínimo, nos olhasse, sequer, de soslaio;
acreditamos ser ao maiores playboys do mundo quando
vemos Ronaldo naqueles iates deslumbrantes, rodeado
por toda aquela carne feminina… ou masculina; 
convencemo-nos que somos os mais bem sucedidos
homens de negócios quando vemos o madeirense, 
instalado no seu jacto, a fingir que trata de negócios;
acreditamos que somos os melhores chefes de família
sempre que observamos aquelas fotos que retratam a
absoluta concórdia – aqui e ali quebrada pelas fictícias
zangas, que também vendem, entre Dona Dolores e Dona
Georgina – que reina naquele bendito lar, onde nada falta
e quase tudo é notícia! Enfim… nós, portugueses, somos
todos Ronaldos…
É provável que o craque da Juventus seja, efectivamente,
o comprador mistério daquele bólide. A mim, tanto se me
dá… como se me deu, os milhões do Ronaldo não entram
na minha modestíssima conta bancária. Nem eu, se
tivesse assim tanto dinheiro, o esbanjaria em brinquedos
efémeros que nem os emires do petróleo, e os homens
mais ricos do mundo, possuem – mas Ronaldo é Ronaldo,
Ronaldo é português!                                MARQUES DOS SANTOS

PINDÉRICOS&PIROSOS

O
director-executivo da Mercedes-AMG, Tobias Moers,
garante que a próxima geração dos automóveis de per-
formances desportivos do fabricante não dispensará os
denominados turbo-compressores eléctricos, ou
melhor, com dispositivo auxiliar movido a este tipo de

energia, para eliminar o ‘turbo-lag’.
Falando no recente Salão de Nova Iorque, Moers

disse que o superdesportivo AMG One será o primeiro
veículo de produção com turbocompressores eléctricos.

A Mercedes-AMG já recorre à sobrealimentação
‘electrificada’ nos actuais modelos AMG 53, através de
um compressor eléctrico para suplementar o turbo a
baixos regimes, quando os gases de escape ainda não os
‘encheram’ suficientemente para os accionar em pleno,
reduzindo assim significativamente o atraso na sua res-
posta.

Detalhes sobre os novos turbos eléctricos da AMG
ainda são limitados, mas Moers disse que eliminarão
não apenas aquele hiato, o referido ‘turbo lag’, como
também poderão produzir energia que será adicionada
ao sistema de motorização.

O chefe da AMG não conseguiu dizer qual é (ou será) o pri-
meiro modelo desenvolvido pela empresa de Affalterbach a
dispor desta tecnologia após o AMG One, futuro superdespor-
tivo com tecnologia de Fórmula 1 e 1000 cv, em produção
limitada a 275 exemplares de 2,5 milhões de euros cada, já
totalmente vendida.

TODOS OS MERCEDES-AMG TERÃO TURBOS
“ELÉCTRICOS”

É óbvio que o carro da realeza não é igual aos restantes. Mas o Príncipe Carlos chegou ao ponto de nem querer usar o mesmo com-
bustível. Já todos ouvimos o slogan “se conduzir não beba“. No entanto nada diz que não podemos inserir bebidas alcoólicas no
depósito do nosso carro. Este parece ter sido o raciocínio do Príncipe Carlos de Inglaterra quando decidiu converter o seu Aston
Martin DB6 Volante para que funcionasse com recurso a um combustível feito a partir de vinho branco.
A União Europeia tem limites muito restritos em relação à produção de vinho, sendo que quaisquer excessos de produção não

podem ser vendidos ao público, sendo reutilizados para criar biocombustíveis. Daí até ao herdeiro do trono britânico (que é um
conhecido ambientalista) decidir transformar o seu Aston Martin para que consumisse esses biocombustíveis foi uma questão de
tempo. Assim o Príncipe Carlos decidiu convencer os engenheiros da Aston Martin a fazer a conversão. Ao início estes não estavam
receptivos, afirmando que a conversão iria estragar o motor. No entanto, a persistência do membro da realeza foi tanta (ameaçou

até deixar de conduzir o carro)
que os engenheiros lá avança-
ram com a conversão.
Esta não é a primeira vez que

o Príncipe Carlos insiste em
converter os veículos da família
real britânica para consumirem
combustíveis  al ternativos.
Depois de ter mandado trans-
formar grande parte da frota de
automóveis para que pudessem
usar biodiesel, a mais recente
conversão feita a mando do her-
deiro do trono levou a que o
comboio da família real deixas-
se de utilizar Diesel para passar
a consumir óleo de fritar usado.

ASTON MARTIN DO PRÍNCIPE CARLOS ANDA A “VINHO”!
QUANTO VALE PERTENCER À REALEZA...
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A
partir de meados de Abril a coisa ficou preta. Feia.
Exagerada. Insuportável, mesmo, nem sei como os
sofridos portugueses conseguiram resistir – a tra-
gédia, o drama, o horror bateram-nos à porta,
entraram-nos pela janela, invadiram-nos os rádios

e as televisões, sobrecarregaram-nos a internet, monopoliza-
ram as páginas dos jornais e as conversas de café... só nos
apetecia fugir deste mundo, nem a guerra do Iraque, descrita
pelo Albarran, foi assim tão má, tão cruel, se comparada às
duas últimas quinzenas deste Abril que passou.

Cá dentro, neste pequeno rectângulo apertado entre o
Atlântico que nos dá o peixe e a Espanha que nos leva a carne,
a tragédia, o drama e o horror sucederam-se em catadupa,
numa cadência nunca antes experimentada por este nobre e
pobre povo, que vai fazendo das tripas coração, sejam elas do
Porto ou de outra região qualquer...

TAMBÉM HÁ GREVES NO PARAÍSO
No dia 15, cerca de 800 homenzarrões, uns de barba rija,

outros de barriga mole, resolveram encostar às boxes e parar
a corrida que os levava pelas pistas de todo o País, indiferen-
tes aos produtos perigosos e inflamáveis que transportavam
– gasóleo e gasolina, talvez um tinto ou um branco, quem
sabe se bagaço ou whisky – e que punham este Portugal dos
pequenitos a funcionar, menos mal aqui, muito pior ali, para-
do de todo no interior esquecido pelas sumidades litorais que
nos governam. Mas o País lá ia andando, pachorrento, ainda
crédulo e embevecido com as palavras de um tal Costa e de
um tal Marcelo, dois visionários que vêem nestes 92 mil
metros quadrados, que em sorte ou azar nos calharam, um
actual Paraíso mais-que-perfeito, num futuro próximo o Céu
por que todos ansiamos, posta de lado que está a imerecida e
desnecessária passagem por um Purgatório onde os nossos
queridos líderes jamais terão de prestar contas. Nem Centeno
lá porá os pés...

Três dias apenas durou o Inferno causado pelos atrevidos
camionistas que queriam mais dinheiro e mais direitos, três
dias em que o impreparado governo da troica Costa-
Jerónimo-Catarina se viu incapaz de solucionar, a tempo e
horas, uma greve que estava anunciada há quase duas sema-
nas – foi preciso chamar o durão Pedro Nuno Santos, aquele

que ameaçou correr os banqueiros alemães a pontapé, para
que os camionistas dessem à chave, e, receosos das biqueira-
das do mauzão agora feito ministro, resolvessem encetar con-
versações com o patronato renitente que não quer mexer nos
ordenados de tal gente – e muito menos nos seus chorudos
lucros! Segundo o patético Costa, este era um assunto a resol-
ver entre privados, o “seu” governo nada tinha que interferir,
os 11 carros que tem à sua disposição até tinham o depósito
cheio, os portugueses que se fossem aviar a Badajoz ou
andassem de bicicleta ou de tronineta...

“DEUS” FALHOU... MAS OS BEATLES NÃO!
No dia 16, à falta de chuva da grossa, foi a incredulidade

que fez verter águas nos olhos lusos e que obrigou as redac-
ções dos jornais e das televisões a calarem as hossanas de
antemão preparadas para a louvação de deus Ronaldo, uma
máquina de fazer golos, made in Portugal, há vários anos
exportada para Inglaterra, depois para Espanha, agora em
Itália. Embora o evento tivesse os Alpes como palco e os ope-
rários da Fiat como assistentes, era no nosso país que
reinava o entusiasmo maior – infelizmente poucos
portugueses puderam assistir ao evento em
directo, mas lá se ia sabendo, através das tele-
visões dos pobres, o andamento da coisa.
Passava o minuto 28 quando o milagre acon-
teceu, através da santa cabeça de deus
Ronaldo, ovacionado de pé por todos aqueles
que, por falta de espaço, não se puderam ajoe-
lhar na pedra fria do Juventus Stadium, em Turim.
De olhos postos no grande ecrã que lhe transmitia a sor-
ridente imagem, deus Ronaldo já contava as favas com que
iria enriquecer o seu interminável historial e com as gloriosas
peripécias com que iria aumentar o seu já bíblico livro de
recordes – não menosprezando, naturalmente, o avolumar
das chorudas contas bancárias que tem espalhadas por esse
mundo fora, excepção feita à invejosa Espanha que não pode
ver um pobrezinho de camisa lavada. Só que, e para mal de
todos os pecados de todos os portugueses, havia por ali uns
rapazes holandeses, por sinal pouco ou nada católicos, que
resolveram estragar a missa, enviando o deus Ronaldo, e mais
uns anjinhos que também jogam pela Juventus, para o infer-

no que está reservado às equipas eliminadas
da Champions. E Portugal silenciou, reservou

rezas, preces e promessas para o dia seguinte, se
em Turim se tinha perdido um deus, no Porto ainda

havia um papa para cantar missa e fazer milagres...
E foi assim que, dois dias volvidos, mais precisamente a 17

deste Abril para mais tarde recordar, lá pelo Norte aconteceu
borrasca da grossa – de Liverpool veio música, não tocada por
Lennon, McCartney, Harrison ou Ringo, mas interpretada, a
preceito, por um tal Salah, um Mané, um Firmino ou um
Virgil, primorosamente acompanhados por um coro onde se
destacavam as notas altas de Milner, Robertson, Matip e de
mais uns quantos que pouco ou nada desafinaram perante a
banda portuguesa que só soube ler a pauta nos primeiros 25
minutos do concerto. A partir daí, foi-se o fôlego e aparece-

ram as fífias, cada um tocava para seu lado numa charanga
que feriu os tímpanos e humedeceu os olhos de toda aquela
gente, maestro incluído. Let it be, ter-se-ão conformado os tri-
peiros, enquanto os bifes se despediam com um I want to hold
your hand– apenas por uma questão de cortesia.

JÓIAS FALSAS... DE PECHISBEQUE
No dia seguinte, porém, é que se registou a verdadeira

hecatombe que perdurará na memória de mais de seis
milhões de portugueses. Embora o acontecimento não se
tenha registado intra muros, foi no Paraíso de António Costa e
no oásis de Jorge Braga de Macedo (ministro das Finanças do
governo de Cavaco Silva) que duas bombas estoiraram nas
mãos de mais de metade dos portugueses, atingindo-lhes o
coração e outros órgãos pendentes – foi com um verdadeiro
pontapé nos ditos que aqueles alemães de Frankfurt reduzi-
ram a cacos a montra onde se expunham diamantes como
João Félix e Rúben Dias, para além de outras pedras preciosas
como Grimaldo e Gedson, depressa transformados em arti-
gos de pechisbeque por aqueles panzers ávidos de sangue –
e o Benfica, com as suas berrantes camisolas vermelhas e a
incompreensível apatia generalizada dos seus jogadores,
cedo se colocou à medida da voracidade alemã, numa bata-
lha em que a coligação ítalo-germânica funcionou bem
melhor do que na II Guerra Mundial, com o árbitro italiano
Daniele Orsato armado em urso ao validar o primeiro golo do
Eintracht, obtido em flagrante fora-de-jogo.

Triste Abril, este, foram só tristezas e dissabores, triste
Abril sem águas mil que nos diluam as mágoas e nos
lavem as feridas...                                          DANIEL SANTOS

ABRIL, TRISTEZAS MIL...

Da greve dos camionistas à desastrosa
participação nas provas da UEFA, o mês
de Abril não vai deixar saudades...

A Koala Rest, marca portuguesa de
colchões online, procura contratar
uma pessoa para testar almofadas
durante um mês, com remuneração 
de 1000 euros. As almofadas serão
entregues em casa do testador 
contratado, que deve morar em
Portugal, e analisar as qualidades 
e defeitos dos diversos modelos. 
É mesmo este o emprego que dava
jeito a muita gente, que passa a vida 
a dormir à secretária, contraindo 
torcicolos difíceis de sarar! Ser pago
para dormir, ainda por cima com a
entrega personalizada do produto 
a testar não é coisa para deitar fora...
quando muito será para deitar na
cama, no sofá ou no cadeirão...
Ainda dizem que não há empregos de
sonho em Portugal e ainda há quem
não acredite no slogan “o que é
nacional é bom”. É óptimo!!!

EMPRESA PAGA MIL 
EUROS PARA... DORMIR

O QUE É NACIONAL É BOM!

JÁ APETECIA...
Assim que os primeiros raios de sol nos obrigaram a
limpar a testa donde escorriam tímidas gotas de suor, 

de imediato nos lembrámos do Verão, da praia, das belas
moças de biquínis ou de topless, de toda a beleza dessa
estação que a maioria das pessoas escolhe para passar
férias. E Alessandrsa, esta  belíssima italiana, só nos vem

confirmar que esse tempo está próximo e que já 
apetecia ir a banhos. Ou mesmo ficar terra... desde 

que fosse na sua companhia!


