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CRÓNICA

N
em é preciso saber ler nas entrelinhas, o discurso é claro como água, o
Presidente da República (PR) fez campanha eleitoral a favor da geringonça!
Depois de há pouco tempo se ter referido à crise que assola a direita, mais

uma vez o PR, que deveria manter conveniente silêncio sobre o estado dos parti-
dos e as suas lutas políticas, resolveu abrir a boca para fazer a seguinte declara-
ção, proferida após o jantar que ofereceu no Palácio de Belém, por ocasião do
final da sessão legislativa, dois dias antes de se realizar o último plenário: “Fico
com verdadeiramente saudades desta composição da Assembleia da República
e aguardo agora o veredicto do povo português para saber aquela que será a pró-
xima composição, esperando que o relacionamento seja tão bom quanto foi neste
quadro institucional” – se isto não é um apoio descarado ao governo de Costa e
seus apêndices, como poderemos interpretar esta alocução de Marcelo?
Brincamos... ou quê? Como pode Marcelo ser considerado, infelizmente por

demasiadas pessoas, o melhor Presidente da República que Portugal teve até
hoje? Esta afirmação de Marcelo mais não é do que um apelo descarado ao
voto nos partidos que nos têm governado desde 2015 – uma vezes unem-se
apenas para derrotar a direita, outras vezes fingem-se zangados para tentarem
demonstrar, ao seu eleitorado, que não são todos feitos da mesma massa... e
logo a seguir chegam aos consensos e aos acordos de que Marcelo tanto gosta,
evitando-lhe intervenções que poderiam amuar qualquer uma das partes que
compõem a geringonça. 
Marcelo está a trabalhar, com o descaro que lhe conhecemos de há muito, para

a sua própria reeleição, servindo-se de todos os meios para atingir esse fim. Nas
nossas barbas, e sem qualquer reacção por parte de uma oposição anestesiada,
o PR convida os portugueses a votarem nesta mesma “composição da Assem-
bleia da República” que garantiu um “bom relacionamento” no quadro institu-
cional que formaram – isto é o mesmo que pedir aos Portugueses que votem
nesta rapaziada que não lhe trouxe grandes chatices, isto é o mesmo que piscar
o olho aos eleitores do PS, Bloco e PCP para que lhe garantam a reeleição!
E por onde anda esse Rio que ninguém sabe para que lado corre? E onde anda

essa Assunção que costuma levantar a crista por muito menos e que agora se
manteve calada? Serão assim tão distraídos, ou estúpidos, que não perceberam
esta tirada de Marcelo? Se assim é, se são tão distraídos ou estúpidos a esse
ponto, pois também não merecerão os votos dos Portugueses – então será melhor
deixar as coisas como estão, está visto que não há volta a dar a este País enquanto
o PR for Marcelo e enquanto Rio e Cristas se mantiverem como chefes dos parti-
dos que deveriam fazer oposição. Chefes... mas pouco!!!

MARCELO EM CAMPANHA PELA GERINGONÇA!

Todos os anos, por esta altura, chega o escape de todas as estresses,
dores de cabeça, apertos, pressões, dissabores, trabalho, escolas, etc., etc.
Pegamos nalguns dos ‘trapos’ e vamos de férias, na maioria rumo a Portu-
gal, à família e amigos.

Muitos são os que se aventuram e pegam no seu automóvel e aí vão…
estrada abaixo. Para estes nunca será demais dizer que tenham muito cui-
dado e lembrem-se – neste caso, o cansaço mata mais do que os ‘pirolitos’
e, por isso, parar várias vezes pelo caminho, se der jeito, uma noitada num
dos hotéis à beira estrada… todas as precauções nunca são demais.

Depois, segundo podemos ler na maioria dos órgãos de comunicação so-
cial locais, tanto os policias de trânsito franceses, como os espanhóis, de-
senvolveram uma atracção especial pelas viaturas de matrícula inglesa.
Conduzir sem cometer erros, não é fácil quando se fazem milhares de qui-
lómetros, para cima e para baixo. Agora segundo acordo especial com as
autoridades britânicas, as forças policiais facilmente detectam os infractores
estrangeiros na estrada e enviam as respectivas multas das contravenções
para sua casa. Caso não pagar, podem activar os meios legais e tribunais e
já podem até enviar um ‘bailiff’ para cobrança. Por isso, muito cuidado!

Por outro lado, este verão, especialmente em França, haverão brigadas
para agarrar os turistas do Brexit para, no local, cobrarem as multas mais
dispares. Mesmo as que não são de velocidade, uso de telemóvel ou ‘copos’
a mais. Por isso, ponha-se a pau!

Quanto a nós fechamos para férias e só voltamos a 15 de Setembro, já lá
vão 13 anos. Na volta não há muitos planos, apenas manter as versões dos
jornais em papel e digital e apenas melhorar com mais informação de
agências noticiosas. Gostaríamos de desenvolver alguns projectos guarda-
dos na gaveta, mas ainda é muito cedo e as ‘finanças’ não são as melhores.

Em Londres começam a aparecer movimentos a desenvolver a união da
comunidade em vários aspectos que manteremos o apoio e a divulgação.
O Brexit vai merecer da nossa parte uma ainda maior atenção, porque
tudo indica que muitos do que nos foi prometido pode cair em saco roto.
A informação atempada será crucial. Como, neste momento, todos os
que deixaram para mais tarde a adesão ao “settled status” poderão estar
em risco, ou terem de optar por outro esquema. Por isso a necessidade
de nos acompanhar.

Para já, boa viagem, boas férias e até à volta.

A
nda tudo doido. Pensava que eram apenas as galinhas… as doidas. Mas não, este
Brexit veio virar a cabeça a todos, inclusive a muitos portugueses. Esta semana fui
surpreendido por alguns amigos de esquerda, pela sua satisfação do Reino Unido
ir sair da União Europeia. Finalmente, aproxima-se o fim da Europa e a satisfação

de verem cumprido um desejo desde a nossa, Portugal, entrada. Mas sem terem contri-
buído para isso. Regozijam-se que as forças de extrema direita destruam uma organização
que, para os países mais pequenos, é essencial. Os ‘facistas’ os pulhas da direita são os
heróis da esquerda. Custa a acreditar… mas ouvi, claro e transparentemente. Não é de
doidos?!?!
Para ‘harmonizar’ ainda mais este pacote de doidices, subiu ao poder na Grã-Bretanha
o conservador Boris Johnson, um activista do pecado político, que não parece feito para
mais nada senão para o disparate de língua solta. Entre muitas barbaridades que daí lhe
saiem, duas são aquilo que vai permanecer para a História britânica. Uma a saída da União
Europeia sem qualquer projecto de continuidade, para além de um possível acordo com
EUA de ‘super’ Trump. Então se a saída da Europa era para fugir de uma dependência no-
civa, o que será agora a dependência dos Estados Unidos?!?! Por outro lado, as mãos
dadas ao espertalhão de Nigel Farage, ao dizer que o Reino Unido continua a crescer economicamente desde 2016. Mas,
então… o Reino Unido não é ainda membro pleno da União Europeia e goza de todos os privilégios, garantias e condições
económica/financeiras e comerciais existentes na Europa unida? Não é de doidos?!?!
Por fim, os direitos e garantias dos imigrantes da Europa e aos emigrantes ingleses na Europa, parecem ter sido postos
em causa por Bruxelas e, brevemente, por Londres. Então não éramos os melhores, a sobrevivência do sector secundário
e terciário da economia do pais, não contribuíamos mais de £250/por trabalhador por ano, que os próprios britânicos e era
impensável pôr em causa a nossa permanência. Só que agora fazem-se contas e, no caso da saída for sem acordo, caiem
mais de 60% das exportações para a Europa do total de mais de 50% das exportações globais do país, por falta de compe-
titividade face aos direitos aduaneiros, o trabalho é necessário para os locais e é preciso pensar no travão à imigração. Não
é de doidos?!?!
Boris Johnson ganhou as eleições dentro do Partido conservador, mas sabe que se não vencer a oposição do seu próprio
partido no Parlamento tem o seu sucesso político comprometido. Então, vai até Outubro e esbarra no ‘muro’ de Bruxelas.
Vai ao Parlamento e apresenta o ‘no deal’ (saída sem acordo) onde sabe que não tem maioria e perde. Assim vai pedir uma
extensão ao artigo 50 e pede eleições gerais, dizendo que precisa do apoio do povo para poder implementar o Brexit. É
uma estratégia simples, clara e transversal. Um jogo claro, porque o eleitorado está dividido e, possivelmente, os Conser-
vadores não vão conseguir uma maioria absoluta. Para um político de riscos, vale tudo, porque o nada está garantido! Só
que, entretanto, a libra leva mais uma ‘ripada’, o custo de vida aumenta, a economia vai recuar e quem paga a conta,
seremos todos nós! Não é de doidos?!?!
Entretanto, todos estes casos se concentram na decisão dos cinquentões britânicos e por aí adiante. Estes são, sem dúvida,
a maioria do eleitorado. Nesta equação não se pensa nos mais novos e no seu futuro, como europeus. Tudo é decidido por
uma sociedade egoísta que cresceu olhando o umbigo na zona da frente da crescente barriga. Faltou ao Reino Unido viver
dentro de fronteiras um siclo político de ditadura, que apenas muitos poucos conheceram exercendo-a enquanto colonialista.

ANDA TUDO DOIDO

editorial

BOA VIAGEM E BOAS FÉRIAS!

JOÃO DE NORONHA

Realizou-se este fim de semana a maior festa portuguesa no Reino Unido, organizada por Paulo Batista, em
Peterborough. Dado o adiantado da reportagem recebida, que infelizmente coincidiu com o fecho do nosso
jornal, não nos é possível publicar esta edição, mas vamos falar sobre o Festival Português de Peterborough
na próxima edição. Não perca, pois vai poder ver tudo o que aconteceu neste festival que é já um ícone das
festas portuguesas que se realizam um pouco por todo o Reino Unido.

FESTIVAL PORTUGUÊS DE PETERBOROUGH 2019



N
o seu discurso de vitória, Johnson pro-
meteu “libertar o Brexit, unir o país e
derrotar Jeremy Corbyn”. Falando no
Centro Rainha Elizabeth II, em Lon-
dres, disse: “Vamos energizar o país.

Vamos realizar o Brexit em 31 de outubro e
aproveitar todas as oportunidades que ele trará
para um novo espírito de poder.”
“Mais uma vez vamos acreditar em nós mes-
mos e, como um gigante adormecido, vamos
nos erguer e soltar das ‘cordas do sujeito da dú-
vida’ e da negatividade.”
Johnson agradeceu à sua antecessora, dizendo

que foi “um privilégio servir no seu gabinete”.
Ele foi o Ministro dos Negécios Estrangeiros
de Theresa May , antes de se demitir face ao
acordo do Brexit, que mais tarde seria derrotado
no Parlamento.
A Primeira-ministra de saída - que caiu depois
de uma revolta de deputados conservadores
sobre a sua política  do Brexit – deu os ‘para-

béns’ ao seu sucessor, prometendo-lhe o seu
“total apoio das bancadas”.
O actual Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jeremy Hunt, disse estar “muito desapontado”,
mas acreditava que Johnson iria fazer “um óp-
timo trabalho”. Acrescentou que tem  “con-
fiança total e inabalável” no Reino Unido e que
isso era uma qualidade valiosa num momento
com tantos desafios.
Hunt acrescentou que a derrota “sempre foi
para nós um facto adquirido, porque eu era al-
guém que votou Remain e acho que muitos
membros conservadores sentiram que este era
um momento em o país tinha de ser dirigido por
alguém que tivesse votado no Brexit no refe-
rendo. Este foi um obstáculo que nunca conse-
guimos superar.”
Donald Trump disse num evento em Was-
hington que “um homem realmente bom será o
primeiro-ministro do Reino Unido”, e que
Boris Johnson “resolverá” agora os problemas,

referindo-se ao Brexit. O presidente acrescen-
tou: “Eles chamam-no do Trump da Grã-Bre-
tanha. Isso é uma coisa boa”.
Só 87,4% dos 160.000 membros Conservado-
res participaram nesta eleição. A votação em
Johnson - 66,4% - foi ligeiramente menor do
que a obtida por David Cameron em 2005
(67,6%).
Na recepção à sua nomeação, onde foi rece-
bido efusivamente, Boris pediu que se “unis-
sem, unissem, unissem e vencessem!”
Sobre a recepção um membro do parlamento
disse à BBC que “o show do BoJo (Boris) está
pronta e funcionando”. Outro disse: “A nuvem
foi levantada”.
Johnson começará hoje a anunciar seu novo
gabinete, mas já foi confirmado que Mark
Spencer, membro do parlamento de Sherwood,
em Nottinghamshire, será o líder parlamentar -
a pessoa responsável pela aplicação da disci-
plina partidária na Câmara dos Comuns.

Várias importantes figuras conservadoras já
disseram que não servirão sob o comando de
Johnson, por se oporem à sua posição sobre o
Brexit.
Boris prometeu que o Reino Unido deixará a
UE em 31 de outubro num tipo de “do or die”
(um vai ou morre), avisando que uma saída sem
acordo acontecerá, se um “novo acordo não
puder ser alcançado até lá”.
A ministra da Educação, Anne Milton,
‘twittou’ a sua renúncia apenas meia hora
antes de o resultado da liderança ser reve-
lado, por defender que o Reino Unido “deve
deixar a UE de maneira responsável”. E o
secretário de Desenvolvimento Internacio-
nal, Rory Stewart, confirmou que voltaria
para as bancadas, onde passaria mais tempo
“servindo a Cumbria” e “caminhando”.
Outro dos abandonos do Governo foi anun-
ciado há dias pelo Ministro das Finanças,
Philip Hammond.

BORIS JOHNSON
GANHA A CORRIDA
A DOWNING STREET

Boris Johnson foi eleito novo líder do Partido 
e será o próximo primeiro-ministro do Reino 
Unido. Na corrida política derrotou Jeremy 
Hunt confortavelmente por 92.153 votos 

contra 46.656 de seu rival. O ex-presidente 
do Município de Londres substitui Theresa 

May, que caiu após uma “revolta” dos
deputados conservadores.

C
om a iminente ameaça de um Brexit sem acordo, Michel
Barnier, principal negociador em Bruxelas, recusa-se a ga-
rantir os direitos dos imigrantes da UE e do Reino Unido.

De lembrar que o acordo que gerou o ‘settled status’, estatuto
de residência permanente para os imigrantes europeus na Grã-
Bretanha, continua sem ter transitado em lei e, por isso, man-
tem-se numa área muito frágil.

O principal negociador de Bruxelas do Brexit, disse aos parla-
mentares britânicos, que o visitaram, que ele não protegeria, em
separado, a área do acordo de retirada para garantir apenas os
direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e dos bri-
tânicos que vivem na Europa. 

Recusou os apelos do grupo multipartidário de Westminster e
os avisos de que o acordo do Brexit está cada vez mais “longe de
estar assinado”. Alberto Costa, parlamentar conservador de
South Leicestershire, liderou a “força-negociadora de emergên-
cia” a Bruxelas, mas não conseguiu convencer Barnier a proteger
os direitos dos imigrantes. O negociador do Brexit disse aos par-
lamentares que o “melhor caminho”, para proteger os milhões
de cidadãos que fazem suas casas no Reino Unido ou na União
Europeia, seria apoiar o acordo de divórcio, acertado com The-
resa May e que foi rejeitado, por três vezes, pelo Parlamento.

Em Bruxelas, Costa disse a repórteres que acredita que “seja
qual for o resultado do Brexit, devemos proteger os direitos dos
cinco milhões de cidadãos afectados pela saída da Grã-Bretanha
da União Europeia. O senhor Barnier reiterou que a melhor ma-
neira de o fazer é através do acordo de retirada”.

Layla Moran, parlamentar liberal-democrata de Oxford West e

Abingdon, é de opinião que a UE não iria mudar a sua posição
até que Barnier se aperceber que “perante um novo primeiro-mi-
nistro o acordo de retirada está devidamente morto e enterrado”.

Segundo esta deputada, Barnier defende “que os direitos des-
ses cidadãos fazem parte do acordo de retirada” e não aceita
que possa ser separado.

Ela acrescentou: “O que fomos capazes de lhe dizer foi que acha-
mos que estamos cada vez mais longe do acordo a que se refere”.

Em Fevereiro, Alberto Costa demitiu-se do governo para apre-
sentar uma emenda visando proteger os direitos dos cidadãos

“independentemente do resultado das negociações sobre os ou-
tros aspectos do acordo de retirada”.

A emenda foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Co-
muns, o que levou o governo a solicitar que as protecções pre-
vistas no acordo de retirada fossem “executadas”.

No entanto Bruxelas não aceita essa decisão, alertando que o
bloco não permitirá a criação de “mini negócios” dentro do
acordo principal.

Barnier advertiu que o problema está “longe de ser simples” e pro-
teger os direitos dos imigrantes fora do acordo Brexit não é possível.

BRUXELAS PÕE EM CAUSA A GARANTIA DOS DIREITOS DOS IMIGRANTES DA UE E DO REINO UNIDO
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A
decisão do Reino Unido de deixar a UE (União
Europeia) trouxe preocupações a comunidades
locais que temem que a iniciativa afecte a eco-
nomia do país. O exemplo mais recente é de
um grupo de judeus britânicos, descendentes

de vítimas do nazismo, que pediu a cidadania alemã,
recusada pelo governo alemão.
A notícia, publicada no The Jerusalem Post, adianta

que este grupo se organizou e disputa o direito destes
descendentes terem o direito de serem considerados
alemães. No entanto, a decisão baseia-se na legislação
alemã que só permite que o pai possa passar a cidada-
nia alemã para os filhos. Mães alemãs nascidas antes
de 1953 não podem requerer a cidadania.

Ao jornal The Guardian, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros britânico comentou a situação: “Em rela-
ção ao aumento significativo dos pedidos de cidadania
alemã precipitados pelo Brexit, fomos informados de
que vários casos foram rejeitados. Por essa razão,
estamos no processo de examinar como esses casos
podem ser acomodados.”
Dados do Eurostat, organização estatística da UE,

publicados no início de 2019, apontaram para uma
maior procura de cidadania de britânicos para outro
país da UE. Até aquela data, 14.911 britânicos pediram
outra nacionalidade dentro do bloco, o que significa um
aumento de 127% em relação a 2016, ano em que a
população britânica, em referendo, optou pelo Brexit.

Harry Heber, um dos 
membros, com os seus pais 

e irmã. Chegou ao Reino Unido 
em Dezembro de 1938

FILHOS DE VÍTIMAS DO NAZISMO
FOGEM DO BREXIT PARA A ALEMANHA

Os candidatos a primeiro-ministro britânico declararam que não
estão dispostos a aceitar o chamado mecanismo “backstop” da
Irlanda do Norte no acordo do Brexit, negociado por Theresa May,
mesmo que fosse estabelecido um limite de tempo para a sua exe-
cução. A oposição ao “backstop”, pensado para evitar o retorno a
uma fronteira física na Irlanda no caso de uma saída sem acordo,
foi um dos pontos centrais que levaram o Parlamento a rejeitar, por
três vezes, o mesmo acordo de May.
Questionados durante um debate se o “backstop” – que em ter-

mos práticos manteria a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido
numa união aduaneira com a União Europeia – seria aceitável se
um limite de tempo fosse acertado, tanto Boris Johnson, quanto
Jeremy Hunt, se negaram a aceitar.

“Não me sinto atraído por limites de tempo ou portas de saída
unilaterais ou por todos esses dispositivos elaborados... que pode-
ríamos aplicar ao ‘backstop’”, disse Johnson. Hunt concordou,
acrescentando: “O ‘backstop’, como está, está morto... Eu não
acho que o ajuste de um limite de tempo fosse o suficiente, temos
que encontrar um novo caminho.”
As posições dos dois candidatos vão para além das concessões

que May tentou – e não conseguiu negociar com a UE, e estabele-
cem patamares muito altos para as tentativas do próximo líder de
renegociação do acordo para o Brexit.
A União Europeia disse já que não está disposta a renegociar o

acordo, mas tanto Hunt quanto Johnson prometem fazê-lo e que-
rem afastar o Reino Unido da UE em 31 de Outubro.

CANDIDATOS A PRIMEIRO-MINISTRO ESTABELECEM ‘BACKSTOP’ COMO INACEITÁVEL

O
ex-primeiro-ministro britânico, John Major, promete recorrer aos tribunais para impedir
que Boris Johnson suspenda o Parlamento e sujeite a rainha a uma crise constitucional,
para concretizar, sem oposição, a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Johnson, o favorito para vencer a eleição da liderança conservadora e assim se tornar o próximo
primeiro-ministro do Reino Unido, recusa-se a descartar a possibilidade de suspensão, ou pror-
rogação, do Parlamento para fazer com que o Reino Unido deixe a UE no dia 31 de Outubro – com
ou sem um acordo.

Tal medida poderia provocar uma crise constitucional numa das democracias mais antigas e
estáveis do mundo, porque o Parlamento é contra uma saída desalinhada, sem um acordo de
transição para amenizar o impacto económico após o corte com o bloco europeu.

Embora caiba, essencialmente, ao primeiro-ministro tomar a decisão, John Major, um opo-
nente do Brexit que não se absteve de criticar o seu partido neste tema, disse que a medida exi-
giria a ‘bênção’ da rainha.

“Para suspender o Parlamento, o primeiro-ministro teria que ir a Sua Majestade, a rainha, e
pedir autorização”, disse ele à rádio BBC4. “Se o seu primeiro-ministro lhe pedir essa autorização,
é quase impossível a rainha recusá-la”.

“Então ela ver-se-ia no meio de uma polémica constitucional, situação em que nenhum polí-
tico sério deveria colocar a rainha. Se isso acontecesse, haveria uma fila de pessoas que pediriam
uma revisão judicial. Eu, por exemplo, estaria pronto para pedir uma revisão judicial”.

Major acusou Johnson de hipocrisia por apoiar o Brexit para dar mais poder ao Legislativo do
país e depois propor ignorar os parlamentares quando lhe convém.

JOHN MAJOR COMBATE O BREXIT
PARA PROTEGER A RAINHA

Ex-ministro John Major
quer evitar que o Brexit

traga problemas à Rainha

Boris e Hunt
em debate...

A alforreca gigante, a maior alguma vez encontrada em águas britânicas, foi avistada na Cornualha, no Reino Unido, por uma
bióloga e repórter da BBC. Segundo o Washington Post, a criatura foi avistada por Lizzie Daly, quando esta se encontrava a
fazer mergulho. A bióloga e locutora da BBC nadou até à alforreca gigante, com cerca de 1,60 me- tros, enquanto o cine-
grafista Dan Abbott capturava o momento.“Não estávamos à espera disto. Ter esta experiência foi um absoluto deleite“, afir-
ma Daly. “A minha primeira reação foi pensar que nunca tinha visto uma alforreca tão grande na minha vida”, diz, por sua vez,
Abbott, acrescentando que teve de manter o foco para conseguir filmar este “animal bonito, majestoso, lento e gracioso”.

ALFORRECA GIGANTE AVISTADA NA CORNUALHA
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Três jovens de Birmigham mostraram, através do Youtube, a bela vida que levavam, cheios de
‘cash’, mulheres bonitas, casas de luxo, garrafas de champanhe, grandes ‘máquinas’, etc. Sem
perceberem a imprudência que estavam a cometer… porque através desta fausta amostragem, a
Unidade contra o Crime Organizado, na região de West Midlands, conseguiu identificá-los e
acusá-los de vários crimes relacionados com o tráfico de drogas. Shaun Barnhurst, Kyle Esty e

Remy Cary são os nomes dos três amigos, que posaram no Youtube cantando, cercados de garo-
tas com roupas e atirando ao ar maços de notas. As suas canções falavam sobre drogas, tiroteios
e polícias. Além de terem contribuído para uma redução de despesas policiais de investigação,
além de serem acusados pelo tráfico de drogas, dois dos detidos enfrentam também penalida-
des pela posse de armas.

UM SERVIÇO DE COMBATE AO CRIME FEITO PELOS PRÓPRIOS CRIMINOSOS

D
epois das notícias publicadas no Daily Mail, de documentos apanha-
dos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, em que Kim
Darroch, embaixador inglês no EUA, classifica o governo Trump de

“inepto”, “inseguro” e “incompetente”, o diplomata renunciou ao posto mais
alto da diplomacia britânica. 
Não sem que primeiro o presidente americano, Donald Trump, declarasse

que a sua administração não iria lidar mais com o embaixador, a quem cha-
mou de “homem muito estúpido”.
O mal-estar criado entre os dois ‘aliados’, não evitou que Londres mani-

festasse oficialmente o apoio a Darroch e criasse um mal-estar diplomático,
e não só, entre os dois países, que são aliados históricos e que não se cansam
de repetir que possuem uma “relação muito especial”.
De salientar que Boris Johnson, confrontado numa entrevista, recusou-se

a defender o embaixador britânico e confrontar o presidente norte-america-
no. A divulgação das conversas do embaixador britânico ocorre num
momento delicado para o Reino Unido, que tenta assegurar um acordo de
comércio com os Estados Unidos para entrar em vigor após o Brexit, marca-
do para ocorrer no final de Outubro.
Há algumas semanas, em Junho, Trump foi recebido com pompa e cir-

cunstância em Londres pela rainha Isabel II, que ofereceu ao presidente ame-
ricano um banquete no palácio de Buckingham. Na ocasião, Darroch teria
enviado um memorando ao governo britânico alertando que, embora Trump
tenha ficado “deslumbrado” com a visita de Estado ao Reino Unido, a Casa
Branca continua a defender os seus próprios interesses primeiro.
A editora de política da BBC, Laura Kuenssberg, destaca que, em breve,

um novo primeiro-ministro será eleito e, com isso, um novo embaixador em
Washington deverá ser escolhido.

TRUMP ATACA EX-EMBAIXADOR
BRITÂNICO EM WASHINGTON

Os pais de uma menina de cinco anos em estado de coma tentam transferi-la de Londres para a Itália, depois de os médicos britâni-
cos terem dito que qualquer tratamento médico adicional é inútil e que se deve colocar fim ao “tratamento com suporte vital” dela. Tafida
Raqeeb permanece em coma desde 9 de Fevereiro de 2019, após sofrer uma malformação arteriovenosa que provocou o rompimento
de um vaso sanguíneo no seu cérebro. Os seus pais assinalaram que ela estava “completamente saudável” antes da lesão. Segundo o
Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, os médicos determinaram que “um tratamento médico mais invasivo é inútil”. Entretanto,
dois médicos do hospital pediátrico L’Istituto Giannina Gaslini, em Gênova, Itália, não concordam e querem analisar a menina.

PAIS DE MENINA EM COMA QUEREM EXAMINÁ-LA EM ITÁLIA Tafida

antes 

do coma

A Grã-Bretanha terá de “enfrentar as consequên-
cias” se deixar a União Europeia sem um acordo,
declarou o negociador-chefe do Brexit, Michel
Barnier, acrescentando que o bloco “não está preocu-
pado” com as ameaças da saída do Reino Unido em
31 de Outubro, sem acordo. Barnier disse ao progra-
ma ‘Panorama’ da BBC, que o documento que con-
cordaram com Theresa May era a “única forma de
deixar a UE de maneira ordenada”, apesar da rejeição
do Parlamento britânico.
Questionado sobre o que aconteceria se o Reino

Unido “apenas rasgasse o cartão de membro” da UE,
o alto funcionário da UE disse que, então, “o Reino
Unido terá que enfrentar as consequências”. “Eu
acho”, acrescentou, “que os representantes do Reino
Unido estão bem informados, são competentes e
sabem bem como trabalhamos do lado da UE. Sabem,
desde o início, que nunca estivemos preocupados com
tal ameaça”, acrescentou.
Os comentários de Michel Barnier foram feitos

quando a Câmara dos Comuns se preparou para um
confronto sobre as medidas, para evitar um Brexit
sem compromisso. Os deputados votaram a favor de
uma legislação que anula os esforços do próximo pri-

meiro-ministro para tentar suspender o Parlamento e
forçar a saída da EU, sem acordo, em 31 de Outubro.
A nova emenda dos Lordes garantiria que estes fossem

debatidos nas semanas antes do prazo final do Brexit.
O projecto de lei teoricamente torna ilegal que o

governo prorrogue a abertura do Parlamento este
Outono, se o executivo de compartilhamento de poder
na Irlanda do Norte não for restaurado, como nos refe-
rimos noutro artigo deste jornal.

BARNIER AVISA A GRÃ-BRETANHA PARA AS
“CONSEQUÊNCIAS” DE UMA SAÍDA SEM ACORDO

Segundo uma sondagem da empresa YouGov, o Partido Conservador recuperou a confiança junto aos elei-
tores e afundou o Partido do Brexit, de Nigel Farage.
Depois de registar apenas 17% da intenção de voto, na altura em que Theresa May abandonou o cargo de pri-

meira-ministra, os Conservadores registam agora 25% das intenções de voto, seguidos pelos Trabalhistas, com
21%, e os Liberais Democratas, com 20%. Logo a seguir o Partido do Brexit, com 19%, e os Verdes, com 8%.
Os dados mostram que os Conservadores foram fortalecidos pela saída de Theresa May e desde que foram

conhecidos os sucessores Boris Johnson e Jeremy Hunt.
A decisão de Johnson de apresentar um plano mais agressivo sobre o Brexit, cheio de promessas e populis-

mo, também parece ter dado aos Conservadores uma grande ajuda.
No entanto, uma pesquisa separada da YouGov, conduzida em nome do grupo pró-UE Best for Britain, suge-

re que Johnson, o grande favorito a ser instalado como novo primeiro-ministro, terá muito trabalho a fazer para
conquistar o país quando assumir o cargo, já que cerca de 80% do eleitorado não tem confiança nele.

CONSERVADORES RETOMAM A LIDERANÇA
SONDAGEM INDICA

Michel

Barnier
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S
egundo planos do Governo britânico, com o
intuito de baixar o número de mortes na estra-
da, os jovens condutores serão proibidos de
dirigir à noite, segundo artigo publicado no
jornal  Daily Mail.

Para isso, o Departamento de Transportes está a
considerar a introdução de um sistema de “carta de
condução gradual” que estabeleceria restrições aos
motoristas mais novos. Os jovens motoristas seriam
colocados sob um sistema de “toque de recolher”
durante a noite, ou forçados a conduzir sob supervisão
durante a noite.
O governo também considera restringir o número

de passageiros jovens que esses motoristas poderão
transportar, limitar a potência dos motores de carros
que podem conduzir e implementar um “período de
aprendizagem” mínimo que os motoristas deverão
efectuar antes de fazer um teste de condução.
Os limites durariam entre seis meses e dois anos,

escreve sobre o assunto o jornal  The Times, e teriam
o apoio da AA e da RAC Foundation.  Estas novas
medidas seriam aplicadas a todos os novos motoristas,
independentemente da idade, embora outros países,
onde existem regras similares, como Nova Zelândia,
Suécia e algumas partes dos Estados Unidos e
Canadá. 
Esta decisão será introduzida como parte de um

novo plano de acção de segurança do trânsito por
parte do Governo, cuja proposta já foi entregue e per-
manecerá em estudo, pelo facto dos jovens conduto-
res estarem envolvidos num número elevado de aci-
dentes perigosos e de alto risco.
A nova pesquisa irá explorar o impacto deste tipo de

licenças na segurança do trânsito, embora fontes do
governo digam que já existem evidências suficiente-
mente convincentes para apoiar as reformas. É pouco
provável que qualquer novo sistema de licenciamento
seja introduzido antes de 2022.

JOVENS CONDUTORES NÃO PODERÃO CONDUZIR À NOITE

A facção pro-União Europeia no Parlamento britânico venceu confor-
tavelmente a sua última batalha para impedir o ‘No Deal’  (saída sem
acordo), com um ministro a desistir de se juntar a uma revolta de
Conservadores e outros, incluindo o chanceler Philip Hammond, optando
por se abster.
Numa clara declaração de intenções dirigida a Boris Johnson, a Câmara

dos Comuns aprovou uma emenda que pretendia impedir quaisquer ten-
tativas de suspender o Parlamento para garantir que o Brexit fosse impos-
to, de qualquer maneira, em 31 de Outubro.
O governo foi derrotado por 315 votos contra 274, apesar da imposição

dos conservadores, o que significa que os que não se opuseram à medida
poderiam enfrentar um castigo.
Cerca de 17 deputados do partido juntaram-se ao Partido Trabalhista,

aos Liberais Democráticos e ao SNP no apoio à emenda, com a ministra
da cultura, Margot James, desistindo para voltar ao seu lado.
Phillip Hammond, o actual ministro das finanças, elogiou o resultado

da votação e mostrou-se contente em não apoiar o governo, reacendendo
a sua guerra de palavras com Boris Johnson, que por várias vezes se recu-
sou a admitir que não fecharia os trabalhos do Parlamento para abrir
caminho à saída da UE sem acordo.
O chanceler twittou após o resultado: “Não deve ser controverso acre-

ditar que o Parlamento possa sentar-se e ter uma palavra a dizer durante
um período chave na história do nosso país.”
Num sinal de que a autoridade de Theresa May no governo tinha ter-

minado, disse que “está obviamente desapontada por vários ministros não
terem votado na visão do Governo. Sem dúvida, o meu sucessor levará
isso em conta ao formar seu governo.”

PARLAMENTARES PRÓ-EUROPEUS
DÃO O ‘GOLPE’ A BORIS JOHNSON

Boris Johnson foi “traído”
pelos parlamentares que
não querem uma saída
da UE sem acordo...

Condutores “maçaricos”
vão ter restrições na 
condução nocturna

É um caso que está a chocar o Reino Unido. Um menino de 14 anos foi atropelado por um comboio em frente aos colegas de esco-
la, depois de ter sido vítima de bullying. A criança terá dado a mala e o telemóvel aos colegas, antes de se deitar nos carris da linha.
Na plataforma, encontravam-se mais de 50 crianças e adultos da escola católica Salesian, que assistiram de forma incrédula à morte
do menino. Amigos de Sam dizem que este era vitima de bullying e que muitas vezes era visto sozinho no recreio. Apesar destes teste-
munhos, a escola diz não ter conhecimento dos ataques de que o aluno era alvo. Sam é recordado como uma criança bastante "edu-
cada" e "acarinhada" por vizinhos e na escola de dança de breakdance que frequentava.

RAPAZ MORRE ATROPELADO POR COMBOIO APÓS BULLYING

À margem das relações entre o Ocidente (EUA e UE), a Grã-Bretanha entregou 16 milhões de
libras do dinheiro dos contribuintes ao Irão, para melhorar os “elos educacionais” com o país do
Médio Oriente. Noticia que chocou a opinião pública, ao confirmar-se que milhões de libras de
ajuda externa foram enviadas para Teerão. Um relatório anual mostrou que a Grã-Bretanha gas-
tou 16 milhões de libras do seu orçamento na ajuda ao Irão, entre 2013 e 2017, apesar de uma
disputa diplomática entre a Grã-Bretanha e o regime iraniano de Hassan Rouhani.
O relatório também descobriu que o Irão recebeu milhões de libras em ajuda através de agên-

cias internacionais financiadas pelo Reino Unido, incluindo a UE e a ONU. No entanto, o Ministério
dos Negócios Estrangeiros insiste que o dinheiro não foi oferecido ao Governo iraniano.
Repetidamente repreendido pelo Ocidente pelas suas ambições de adquirir armas nucleares de

destruição em massa, muitos ficaram surpresos com o facto de o Irão receber qualquer ajuda
financeira do Ocidente.
As tensões entre esta nação do Médio Oriente e o Ocidente têm aumentado depois do Irão

apreender um petroleiro estrangeiro em Lark Island, no Golfo. A tripulação de 12 homens do
petroleiro foi presa. Não se sabe qual a bandeira do país da embarcação apreendida.
Enquanto isso, a Grã-Bretanha planeia enviar um terceiro navio de guerra para o Golfo Pérsico.

A frota crescente do Reino Unido irá reunir-se no Golfo, enquanto as tensões entre Teerão e
Washington pioram, após a decisão de Donald Trump de abandonar o acordo nuclear e aplicar
sanções, o que prejudicou a economia da república islâmica.

No início deste mês, o superpetroleiro iraniano, a Graça 1, foi capturado por fuzileiros navais da costa
de Gibraltar, por suspeitas de transportar petróleo com destino à Síria, violando as sanções da UE.
O ministro de negócios estrangeiros e candidato à liderança dos conservadores, Jeremy Hunt,

disse que a embarcação, detida em 4 de Julho, poderia ser libertada se o Reino Unido tivesse a
certeza de que a carga não estava a viajar para a Síria.
O Irão nega que o petróleo esteja destinado ao regime de Bashar al-Assad e ameaçou capturar

um navio-tanque britânico em retaliação.

IRÃO RECEBE 16 MILHÕES DE 
AJUDA EXTERNA DO REINO UNIDO

Apesar das sanções
impostas pelo Ocidente,
Teerão continua a receber
ajuda do Reino Unido
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As vendas do retalho no Reino Unido cresceram
inesperadamente em Junho, impulsionadas pelas ven-
das de produtos de segunda mão em lojas de caridade
e lojas de velharias, embora as lojas armazenistas con-
tinuassem a perder mercado. A quantidade de bens
comprados em Junho subiu 1% em relação a Maio
deste ano, segundo o Instituto Nacional de
Estatísticas. Os economistas previam uma queda de
0,3% nas vendas, após a queda de 0,6% em Maio. Os

números aumentaram a libra em meio centavo, para
€1,11. No entanto, houve uma forte desaceleração no
crescimento das vendas do retalho nos três meses até
Junho. As vendas subiram 0,7%, versus 1,6% nos três
meses anteriores - marcando a menor taxa de cresci-
mento desde os três meses até Fevereiro.
Muitos economistas acreditam que a economia do

Reino Unido pode regredir  no segundo trimestre,
uma ressaca do boom de açambarcamento de estoques
no período que antecedeu ao possível Brexit, em
Março passado.  Rhian Murphy, responsável pelo
retalho no ONS, explicou que “o crescimento das ven-
das no retalho desacelerou nos últimos três meses,
com as vendas de alimentos caindo pela primeira vez
este ano e as lojas de armazenistas continuaram em
queda.”
“As vendas de roupas tiveram uma recuperação

parcial, subindo 1,2% após a queda de 3,8% em
Maio, com os consumidores a comprarem para o
Verão, em Junho, após uma retoma lenta no mês
anterior.”
Nem todos os sectores experimentaram uma recu-

peração - as vendas das lojas de departamentos caí-
ram 0,2%, o sexto mês de queda, e os piores resulta-
dos desde o início dos registos, no final dos anos 80.

LOJAS DE CARIDADE E DE VELHARIAS IMPULSIONAM MERCADO

Depois da invasão de migrantes da União Europeia, o Reino Unido prepara-se agora para uma
invasão colorida de borboletas da Europa, deixando os promotores do Brexit perplexos, por não
saberem como elaborar uma legislação e evitar esta nova praga.

Os peritos acalmam os mais exaltados, explicando que é um fenómeno que acontece aproxi-
madamente uma vez por década – onze milhões atravessaram o canal em 2008 – e precisam-se
de voluntários para participar na contagem das borboletas, no dia do ‘Big Butterfly Count’, que
acontece a 11 de Agosto.

Segundo se diz, eimplica passar 15 minutos ao sol, num local do Reino Unido, e contar as bor-
boletas que vejam passar e depois publicar os números online. E as férias? Perguntam muitos…
e os dias do ‘Good Bodies Count’? Bem, o bronze e as borboletas não ligam bem!!!

INVASÃO DE BORBOLETAS MIGRATÓRIAS

O brasileiro Ricardo Godinho foi condenado a prisão perpétua no Reino Unido acusado de matar a ex-mulher, Aliny Mendes. Segundo
a BBC, ele deverá ficar, no mínimo, 27 anos preso. Após este período, a pena poderá ser alterada.O crime aconteceu no dia 8 de
Fevereiro deste ano, quando Aliny ia buscar de autocarro os filhos na escola. A ex-mulher estava acompanhada da filha menor, de 3
anos. Ricardo a seguiu de carro, lutou com ela e matou-a, à frente da criança, com diversas facadas. Segundo a promotora do caso,
Claire Gallagher, Ricardo realmente “tinha a intenção de matar a esposa”, apesar de alegar “que tinha perdido o controle depois de uma
briga”. Ele confessou apenas que cometeu um homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

BRASILEIRO ‘APANHA’ PRISÃO PERPÉTUA POR MATAR EX-MULHER
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B
y the fringes of the sea, in the centre
of the Algarve, resorts line the cliffs
– some are attractively set in lush
gardens; others are soulless, concrete
monstrosities. Read our guide to the

best hotels in the region to avoid these.
But in the east it’s as though time has

stood still: the wave of mass tourism that
washed over much of the Algarve has not
touched this region, leaving a tranquil land-
scape of whitewashed villages and groves of
cork and olive trees.
The wild, western Algarve, meanwhile,

surrenders to the power of the Atlantic – it is
all about nature, surfing and the sea. The
excellent accommodation (like
the Martinhal Resort) plays to that, rather
than dominating it.
Whichever part of the Algarve you

choose, you will find friendly, welcoming
people, delicious food, and plenty of sand
and sun to entertain the children.
1. The flight time
At just under three hours, and with daily

flights with Ryanair, EasyJet and British
Airways from around the UK to Faro
Airport, this is about as stress-free as family
flights to the sun get.
2. The price
The vote for Brexit hit British travellers in

the wallet, but trips to Portugal soften the
blow. Yes, it takes the euro, but the country
remains one of the most affordable destina-
tions on the Continent, offering visitors the
elegance of Western Europe at Eastern
European prices. In fact, in its 2017 Holiday

Money Report, the Post Office Travel
Money declared The Algarve the cheapest
of 44 European destinations. Families can
find particular savings in the shoulder sea-
sons, at October half term, for example,
when family hotels still have great sports
and kids’ clubs, but at lower prices than in
the summer months.
3. The weather
Portugal is officially one of the sunniest

countries in the world, and at the height of
the summer visitors to the Algarve can
expect temperatures of 28C and 11 hours of
sunshine daily (and about one day per
month of rain).
Even if you go for October half term, you

are likely to find appealing weather: 22C,

The Algarve is a region of hidden delights, of golden beaches framed by
limestone rocks, of small, simple restaurants with fresh fish, and of a
wealth of top-quality family hotels and villas at prices that compare

favourably to the rest of Europe.

10
REASONS WHY THE ALGARVE
IS THE GREATEST PLACE ON
EARTH FOR A FAMILY HOLIDAY

SUN, SEA, SAND, ACTIVITIES, GREAT FOOD –  AND IT´S EUROPE’S CHEAPEST DESTINATION

Mary Lussiana, no jornal Daily Express

»»»
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with seven hours of sun daily (which beats
the 14C and three hours of sunshine you’ll
find in Blighty at the same time of year).

May half term is an even better bet: the
crowds are fewer, you can expect tempera-
tures of around 25C, and 10 hours of sun-
shine each day, with little chance of rain.

4. The sandy beaches
From endless, golden, blue-flag stretch of

sand at Praia do Anção, in the central
Algarve, with its calm seas, protected dunes,
and sunbeds a plenty, to the wilder Praia de
Albandeira, with its white sands backed by
ochre rocks, which has no watersports, no
umbrellas, no sunbeds and few visitors, the
Algarve is lined in spectacular beaches. 

5. Watersports
Voted one of the 10 best beaches in

Europe by the Michelin Guide, Praia da
Marinha, in the central Algarve, has translu-
cent seas and is the best spot in the district
for snorkelling.

Head to the west coast for ideal surfing
conditions; there are various schools for
beginners, including Sagres Natura (sagres-
natura.com), which picks you up and takes
you to whichever beach has the right condi-
tions for the day. Waterskiing can be done in
the calmer waters off Quinta do Lago
(lagowatersports.com), as can banana boat
rides, jet skiing and other watersports.

6. Rockpooling
Not the sole preserve of Cornish holidays,

rockpooling comes into its own at places like
Praia do Amoreira, in the wilder western
Algarve. Here you’ll find endless rockpools
harbouring starfish and sea urchins. The sea
has an undertow, so it’s not the place for chil-
dren to swim, but the surfing is great and

there is a wide expanse of sand for playing.
7. Family hotels
The Algarve is home to some of Europe’s

most family-focused hotels. From large
places like Martinhal and Pine Cliffs, with
extensive on-site sports and clubs for chil-

dren, to smaller hotels like Anantara
Vilamoura, all family members will feel
welcome. At these hotels you’ll find many
other British families, too, increasing the
chances of friendships for your children.

8. Dolphins in the wild
To see sea life in its natural habitat, head to

Mar Ilimitado at Sagres, which specia- listes in
marine wildlife-watching. Accompanied by a
couple of marine biologists, guests go out in a
RIB and are likely to see sea turtles and por-
poises as well as storm petrels, shearwaters
and gannets; marilimitado.com.

9. Water parks
It’s hard to miss the water parks in the

Algarve, as several of them are landmarks.
The three best are:
Aquashow Park Hotel, Quarteira: pop-

ular for its 50ft-high snake slide; aquashow-
parkhotel.com

Aqualand, Alcantarillha: the kamikaze,
which takes just four seconds for you to
slide 120ft, has the longest queues
here; aqualand.pt

Slide & Splash, Estombar: spread over
seven hectares, highlights include the
Tornado and the Turbulent River. It also
stages animal shows starring parrots and
reptiles; slidesplash.com

10. The food
From fresh fish to flaming chorizo and the

ubiquitous pastel de natas, there’s bound to
be something for everyone in the family.
And, if not, the region is quite accustomed
to the conservative palate of British chil-
dren: you’ll find fish fingers and chips in
most hotel restaurants.

PUBLICIDADE

ALGARVE
«««
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M
any Portuguese and
British are unaware of
the history, but in 1807
the English invaded
Madeira and stayed

there for 7 years. They are
unknown pieces of our history. In
the genealogy of the Madeirans, of
a high social class, the foreign
nicknames cross with the
Portuguese. The English commu-
nity still represents an enormous
burden in the regional economy.
For decades, the island people
lived with their heads bowed. Not
in relation to the Continent but to
everything that came from outside
the country. For some reason, in
everyday slang, the tourist is

always English, even if he is
German.
Madeira was twice occupied by

English troops, the first of July
from 1801 to January 1802 and the
second from December 1807 to
October 1814. Seven years is a
long time.
The presence of British troops in

Funchal had influence in the rela-
tions between the Island and the
Portuguese Crown that always
considered the interests of the
British. The British military
involvement must be contextual-
ized in the need of the Royal Navy,
to prevent the execution of the
French naval movements.
In 1799, Brigadier General

Frederic Maitland, in a report to
Minister Henry Dundas, did not
hide his “strong apprehension for
the island’s situation” in the face
of the corsairs’ movement. But the
concern of the British came as far
as Madrid.
Spain would use the Canary

Islands as a warehouse of annual
income from America. It was
about the distribution of powers in
the Atlantic. The Spanish threat
justified General Maitland’s pro-
posal: “The immediate occupation
of Madeira Island.”
The surprise effect would be the

best and whoever occupied
Madeira, in the first place, would be
at an advantage. The British knew

of the island’s liking for the French.
In 1796 M. D’Hermand, a

French consul in Madrid, proposed
to his superiors “the conquest of
Madeira in order to pressure
Lisbon and thus try to keep
Portugal from the English
alliance.” Bonaparte’s expansion
policy had made the island the pre-
ferred target. The Royal Navy
advanced.
After the first occupation (1801-

1802), the English returned to the
island on December 24, 1807.
After the landing of the military
forces, the British general
Guilherme Carr Beresford “has-
tened to communicate to the gov-
ernor and captain general of
Madeira “, Pedro Meneses, that”
made the immediate delivery of
this archipelago “. The governor
readily agreed.

This situation continued until
the signing of the Treaty of
Restitution of Madeira (London,
16 March 1808), whose copy
arrived in Madeira at the end of
April. The archipelago was then
returned to the civilian administra-
tion, with Beresford followed to
Lisbon in August of the same year.
A British garrison remained sta-

tioned in the archipelago until
September 1814, when the Peace
Treaty between Great Britain and
France was signed that year.
After the Portuguese Civil War

(1828-1834), with the signing of
the Convention of Évora-Monte
(1834), the appointment of
Governors and Captains-generals
for the archipelago ceased, being
created the place of Mayor, and in
1835 , that of Civil Governor,
along with a Military Governor.

The English were the only foreigners who managed to take a privileged position in the Madeiran
society, creating a world apart and working with their own institutions and exorbitant privileges,
having almost total control of the island’s economy and enjoying its wealth.
Profits from Madeira were undoubtedly more considerable for Great Britain than for its mother-

land (Portugal), as a result of the trade between it and the British factory established there, which
consisted of more than twenty commercial houses, and whose fortunes had been amassed in
Great Britain.
The other nations little disputed the English in their trade with Madeira. Even the Portuguese

who tried to compete with them rarely prospered because they were supposed to have less com-
mercial knowledge, as well as probably smaller capital and credit and fewer connections with
other foreigners.

British merchants-controlled vine growers for their own interest, giving them beforehand all that
they need in the intervals of harvest and the lower seasons. His business with the Portuguese
inhabitants of Funchal must also have been intense; apart from this fact, there do not seem to be
many social relations between them.
The Madeiran Britain phobia, evident in the early 18th century, XIX and XX, is sometimes con-

fused with the affirmation of liberalism and republicanism, when the origin seems to be another.
In 1911, the Madeiran republicans made an ultimatum for the British to leave the Island, an impo-
sition that was not fulfilled.
The economic crisis, particularly in the commercial sector, resulting from the retreat of the British

Empire and the loss of some of its colonies, beginning with US independence, has catalysed the voic-
es of the revolt. It was in Madeira that the negative impact of the empire crisis was first felt.

MADEIRAN AND BRITISH TROUBLED RELATIONSHIP

WHEN MADEIRA WAS PART OF THE
BRITISH EMPIRE FOR SEVEN YEARS

1807/14 
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O Serviço Nacional de Saúde precisa de mais 5.500 médicos, 30 mil enfermei-
ros e de 140 farmacêuticos para os hospitais, dizem as ordens profissionais. O
bastonário da Ordem dos Médicos estimava, há meses, que seriam necessários
mais 5.500 médicos, a avaliar pelos 120 milhões de euros pagos a prestadores
de serviços médicos no ano passado e tendo em conta que as horas extraordiná-
rias representam 21% da remuneração dos médicos, fruto das tais 35 horas
semanais para que foi reduzido o horário dos servidores do Estado – e com
Marcelo caladinho, esquecendo a promessa de solicitar a (in)constitucionalida-
de da medida, caso a mesma obrigasse a despesa extra no Orçamento do
Estado!
É assim, doente, que vai a nossa Saúde! E o governo socialista, do mesmo

espectro político que o alegado “pai” do Serviço Nacional de Saúde (SNS), asso-
bia para o lado – um assobio ténue, quase inaudível, que parece não incomodar
os parceiros bloquistas e comunistas, muito mais interessados em acabar com
as parcerias público-privadas neste sector do que em fornecer um serviço de qua-
lidade, e quantidade, aos utentes do SNS!
Surgiram ameaças de as maternidades não terem capacidade de assistir as

grávidas, o País teve um ligeiro sobressalto, mas depressa os socialistas conge-
minaram uma solução de recurso para resolver o assunto, calando assim este
povo manso que se vai contento com esta política de circunstância, que solucio-
na os problemas apenas quando eles surgem, sem tomar medidas preventivas
que impeçam a repetição dos mesmos. Entretanto, corpos clínicos demitem-se,
médicos e a sua Ordem dizem que o SNS é uma desordem, a ministra Temido já
começa a falar em exageros nas deficiências que são anunciadas por quem ainda
tem a coragem de o fazer, as taxas moderadoras afinal vão desaparecer... mas
moderadamente, as listas de espera continuam e aumentam, as farmacêuticas
continuam a falar nas dívidas existentes que não conseguem receber... enfim,
temos a Saúde num estado lastimável que só um cego, de ambas as vistas, não
consegue (ou quer) ver!
Que eco fez a comunicação social deste estado comatoso em que se encontra

a nossa Saúde? Bateram leve, levemente, nalguns assuntos, ocupados que
andavam, os jornais e as televisões, a falar da nova Lei de Bases da Saúde, final-
mente aprovada com poucas ou nenhumas alterações em relação à lei que vigo-
rava anteriormente – e o assunto das PPP, que tanto preocupava a esquerda à
esquerda do PS, acabou por ser empurrado, com a proeminente barriga de
António Costa, para a legislatura seguinte. 
Quem vier a seguir que apague a luz, parece ser a política desta geringonça. E

é por esta, e por outras, que também a nossa comunicação social está moribun-
da, os senhores jornalistas de há muito que deixaram de dar relevo a notícias que
possam desagradar a António Costa e que possam obrigar a uma tomada de
posição por parte do Presidente da República – vive-se no reino do faz de conta,
somos os maiores a organizar as Web Summit, ganhámos a Liga das Nações, o
Mundial de Hóquei, somos imbatíveis no Turismo, temos o Ronaldo... agora o
Félix para acrescentar, que mais pode um país desejar?

NO REINO DO FAZ DE CONTA...

A que baterá palmas
o governo de Costa?

O
Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, confessou que vai ter "ver-
dadeiramente saudades" da actual com-
posição da Assembleia da República,
salientando a centralidade inédita do par-

lamento na actual legislatura.
Por ocasião do final da sessão legislativa, a dois

dias do último plenário, Marcelo Rebelo de Sousa
ofereceu no Palácio de Belém, como habitual-
mente, um jantar ao presidente e vice-presidentes
da Assembleia da República, aos líderes dos gru-
pos parlamentares, e aos secretários e vice-
secretários da Mesa da Assembleia da República.
"Fico com verdadeiramente saudades desta

composição da Assembleia da República e
aguardo agora o veredicto do povo português
para saber aquela que será a próxima com-
posição, esperando que o relacionamento seja
tão bom quanto foi neste quadro institucional",
afirmou o chefe de Estado, em declarações
improvisadas, sem microfone, na Sala dos
Embaixadores, perante os convidados e a comu-
nicação social.
O chefe de Estado salientou que o quadro

político - em que o Governo minoritário do PS
contou com apoio parlamentar assente em
posições políticas assinadas com BE, PCP e PEV
- "não era fácil, era complexo".
"Mas, no plano das relações entre estes dois

órgãos, correu da melhor forma possível", afir-
mou, destacando ainda a "amizade nova" que for-
mou com o presidente do parlamento, Eduardo
Ferro Rodrigues.
No seu breve discurso, Marcelo destacou ainda

a centralidade do parlamento na XIII legislatura.
"Foi uma legislatura em que o parlamento foi o

centro da vida política portuguesa, em muitas
matérias, não em todas. Houve por isso uma par-
lamentarização da vida política portuguesa, o
que, de alguma maneira, foi inédito", afirmou,
apontando que tal só tinha sucedido em "curtos
períodos" de outros governos minoritários.
O chefe de Estado classificou de "excelente" o

relacionamento entre a Presidência e a

Assembleia ao longo dos últimos quatro anos,
"nas matérias mais simples e também numa ou
noutra mais trabalhosa, que não foram muitas".
"Houve um ou outro veto, todos eles foram rea-

preciados e a Assembleia da República decidiu
como entendeu decidir, mas sempre com uma
grande rapidez, celeridade e tomando as suas
decisões, naturalmente atendendo à sua visão do
interesse nacional", salientou.
O Presidente da República realçou também o

seu "magnífico relacionamento pessoal", quer
com Ferro Rodrigues, quer com os restantes
'vices', líderes parlamentares e membros da mesa
do parlamento, saudando "de forma especial"
Duarte Cordeiro que, pela primeira vez, marcou
presença nestes eventos na qualidade de
secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
"Até que enfim que vem cá", disse, momentos

antes, Marcelo Rebelo de Sousa a Duarte
Cordeiro quando cumprimentou todos os convi-
dados para o jantar no Palácio de Belém, em
Lisboa.
Destacando a "produção legislativa muito

intensa" da actual legislatura, Marcelo Rebelo de
Sousa anteviu que esta vá atingir "o seu máximo"
na última sessão legislativa, com uma "maratona"
de votações marcada para sexta-feira.
Agradecendo o "trabalho reforçado" do apoio

jurídico da Presidência, o chefe de Estado deixou
ainda o desejo de "maiores felicidades pessoais e
institucionais" quer aos que irão manter-se em
funções parlamentares, quer aos que já manifes-
taram ou irão manifestar vontade de sair.
"É um termo de legislatura que deixa no titular

do cargo de Presidente da República um traço
pessoal de grande proximidade", reforçou.
Entre os presentes para o jantar no Palácio de

Belém, já anunciaram que deixarão o parlamento
o líder parlamentar e presidente do PS, Carlos
César, e o vice-presidente da Assembleia da
República e deputado do PSD José Matos
Correia. Nuno Magalhães é candidato a deputa-
do, mas já disse que não voltará a recandidatar-se
à liderança parlamentar do CDS-PP.

MARCELO CONFESSOU QUE VAI 
TER SAUDADES DA ‘GERINGONÇA’

NUM JANTAR NO PALÁCIO DE BELÉM

Mais de uma centena de pessoas esteve presente numa concentração em defesa da PSP, em frente à esquadra de Massamá, em
Sintra, com os presentes a agradecerem o trabalho dos agentes e a condenarem as críticas de que são alvo. A iniciativa foi organi-
zada pelo grupo de Moradores de Massamá na rede social Facebook: “Queremos demonstrar às nossas forças policiais que esta-
mos com eles e valorizamos o seu trabalho. Não concordamos com o crescimento do sentimento de impunidade que existe e deve
ser desmotivador enfrentarem vários perigos para salvaguardar a segurança pública, com o seu trabalho a ser questionado por
questões de pormenor”, disse à Lusa Maria de Sousa, administradora do grupo que organizou a iniciativa.

POPULARES DE MASSAMÁ MANIFESTAM-SE EM DEFESA DA PSP
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OPINIÃO

CRÓNICA

O estado da Nação é o que é. Mais funcionalismo, sem melhorar a eficiência dos serviços, mas que rende votos. Mais impostos, às
claras ou à sorrelfa, num insuportável agravamento da carga fiscal. Mais demagogia, com passes baratos em ano eleitoral, sem cuidar
do investimento na qualidade e fiabilidade dos transportes nem dos crónicos défices de exploração das empresas. Mais jobs for the
boys, para alimentar as clientelas. Mais negócios e favores para amigos e compadres. Mais bazófia e menos respeito pela verdade.
Mais proibições absurdas, para dar lastro a almas censórias. Mais ideologia do ‘género’ e mais facilitismo nas escolas, despreparan-
do gerações. Mais corrupção e menos vontade de combatê-la, porque há ‘telhados de vidro’ e nunca se sabe…

O ESTADO A QUE ISTO CHEGOU...

DINIS DE ABREU | JORNAL “SOL”

E
m Janeiro deste ano, numa acesa discussão no Parlamento, entre
António Costa e Assunção Cristas, sobre os actos de vandalismo que
se haviam registado em Lisboa e no Seixal (Bairro da Jamaica), o pri-
meiro-ministro, ao ser indagado pela presidente do CDS se defendia,
ou não, a autoridade da Polícia e a sua intervenção nestes incidentes,

respondeu desabridamente: “Está a olhar para mim... deve ser pela cor da
minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno” – Costa, mais uma
vez sem argumentação e mais uma vez fugindo com o rabo à seringa, agarrou-
se à sua etnia para evitar a resposta, numa estúpida intervenção em que ten-
tou misturar alhos com bugalhos, e, pior do que isso, pretendeu vitimizar-se
agarrando-se à circunstância de ser “mais escuro do que os outros”, tentando
insinuar que a pergunta de Cristas trazia água no bico – leia-se laivos de racis-
mo... por parte da presidente do único partido que tem um deputado negro na
sua bancada.

Ora, num país em que o primeiro-ministro usa a cor da pele para se defen-
der das perguntas da oposição, é natural que se fale de racismo, se analise o
racismo e se discuta o racismo – afinal um campo fértil onde muitos cultivam
a demagogia e o populismo, mas ao mesmo tempo terreno pantanoso onde
tantos se espalham e se enlameiam, levando uma discussão, que deveria ser
séria e baseada em dados concretos, para o lado que mais lhes convém...

Não admira, pois, que em Portugal se continue a misturar, propositadamen-
te, racismo com banditismo e casos de polícia com discriminação racial, dando
voz a certas “minorias” que se valem desse estatuto dúbio e confuso, dele tiran-
do proveito para chamar a atenção da populaça e da comunicação social, ao
mesmo tempo que escondem, sob a falsa capa de coitadinhos que dizem ser,
alguns comportamentos pouco ou nada cívicos. Em Portugal, garantem certas
sumidades, há racismo – e quem sou eu, neto de uma negra, filho de um branco
de Mangualde e de uma mulata de Luanda, para dizer o contrário, quem sou eu
para jurar que, nos meus 71 anos de vida, tive mais aborrecimentos e discussões
por causa da cor da camisola do meu clube do que por causa da cor da minha
pele? Que tive muitos mais problemas por ser de direita do que por ser mestiço?
Que tive muito mais chatices por ser jornalista do que por não ser branco?

Há racismo em Portugal? Certamente que haverá... mas não poderemos
comparar o estado do Mississipi com o Bairro da Jamaica, o Alabama com a
Cova da Moura, o Missouri com a Quinta da Fonte, o Ku Klux Klan com a GNR ou
a PSP – e se há racismo nesses bairros “problemáticos”, urge combatê-lo, é
indispensável criar condições de segurança e sociais para evitá-lo, há que estu-
dar, a fundo, os quês e os porquês que o originam, é imperioso obter dados, no
terreno, que permitam uma avaliação correcta das situações e combatê-las

com denodo, punindo os prevaricadores ou as forças policiais que abusem da
farda, dos bastões, das balas de borracha... e das outras. Mas é preciso, funda-
mentalmente, tratamento igual, louvar os bons e castigar os maus da fita, criar
condições para que essa nódoa da sociedade desapareça literalmente do nosso
quotidiano. Não é fácil, todos o sabemos, mas há que tentá-lo, com seriedade,
com honestidade e com o conhecimento possível...

É por isso que custa compreender porque é que o INE já não vai incluir, no
Censos 2021, a questão da origem étnico-racial dos cidadãos. De facto, depois
de um grupo de trabalho criado pelo governo ter decidido, por maioria, que tal
questão era pertinente, de repente o INE pô-la de lado, argumentando que “os
Censos são um recenseamento da população e não uma ferramenta para a sua
classificação” – ora aí é que está o engano, os Censos também devem ser uma
ferramenta através da qual se venha a conhecer onde residem as debilidades
de determinado sector da população, os Censos não servem só para saber
quantos somos, se há mais mulheres do que homens, se há mais idosos do que
jovens! E, nesta problemática do racismo, acaba de se deitar fora parte de um
estudo que certamente nos levaria a entender muito melhor as suas causas, as
suas necessidades, as suas panaceias. Mas o presidente do Instituto Nacional
de Estatística ainda foi mais longe quando afirmou que os Censos não são o
meio mais indicado para essa recolha de informação... e um dia destes ainda
veremos os funcionários do INE, pespegados no meio da rua, caneta e bloco de
notas na mão, a anotarem quantos brancos por ali passaram, quantos negros
viram, quantos asiáticos toparam, quantos mestiços contaram – é o chamado
Censos... sem senso!

FALTA DE CENSO

C
omeço a estar farto desta conversa de plástico. Ou melhor, desta con-
versa sobre o plástico! Abro a minha página do Facebook e logo levo
com fotomontagens de criancinhas a levantarem uma onda do mar... e

por baixo só existe plástico; são baleias de barriga aberta... e lá dentro só
existe plástico; são gaivotas numa praia a depenicar plástico; são lixeiras e
lixeiras onde predomina o plástico; são os supermercados a proibirem os
sacos de plástico; são os governos a taxarem o plástico; são imagens do fundo
do mar coberto de plástico; são anúncios publicitários contra o plástico; são
anúncios institucionais contra o plástico; são mares, rios e praias poluídos
pelo plástico; e são as redes sociais a condenarem o plástico em publicações
escritas num teclado de plástico, apenso a um computador de plástico ou a
um telemóvel de plástico, veiculadas através de fibras ópticas de plástico,
escritas por gente que usa óculos de plástico e se ilumina através de um can-
deeiro de plástico!

Começo a estar farto desta gente de plástico, gente que se molda, tal
como o plástico, ao que a moda dita, gente que diz defender o ambiente e
continua a abusar do plástico, gente que quer um mundo limpo, limpinho,
águas e céus azuis... mas sem plástico, aquele material que foi uma das
maiores descobertas do século XIX, que se foi aperfeiçoando ao longo do
século XX e que é abominado e quase proibido desde o início do século XXI,
embora já comecem a aparecer plásticos biodegradáveis, ainda pouco usa-
dos porque de produção dispendiosa... e também porque valores mais altos
se “alevantam”.

O plástico está presente em quase todos os momentos da nossa vida, não
há como negá-lo, é impossível escondê-lo. E esta guerra, cujo ruído ecoa por
todo o lado, embora cientificamente justificada, não deixa de ser mais uma
amostra da hipocrisia humana. Ciclicamente o “bicho homem” incomoda-se
com alguma coisa, depois de andar anos a fio a tratar mal o Planeta que
agora diz querer defender a todo o custo – e, nesse afã de proibir (quase)
tudo o que considera prejudicial, expele a sua bílis através de campanhas e
leis, algumas delas despropositadas, outras a roçar o ridículo, numa óptica do
“ambientalmente correcto”, que se cola ao politicamente correcto, e que
serve apenas para descansar algumas consciências, sem que efectivamente
combata os males que vêm afectando este verde astro a que chamam Terra.

Num Mundo essencialmente virado para esse vil metal a que chamam
dinheiro, será sempre difícil impor as políticas ambientalistas que ajudem a
preservar o Planeta. Abrem-se frentes contra este ou aquele produto, mas as
vozes dos cientistas – uns mais certos do que outros – esbarram continua-
mente nos interesses das grandes multinacionais que decidem a economia,
muitas vezes a política... e até conseguem meter a mão, e as suas influências,
na própria justiça, defendendo-se com unhas e dentes, e muitos milhões, das
limitações e proibições que lhes pretendem impor.

As “sanções” contra o plástico estão longe de surtir o efeito desejado. Se é
certo que esta guerra ainda é recente, certo é também que, enquanto os
estados, os governos e a sociedade não tiverem a determinação suficiente
para imporem medidas mais restritivas ao uso deste plástico que tanto mal
dizem fazer, enquanto o Mundo não apostar seriamente no tal plástico reci-
clável, ou noutro produto “amigo da Natureza” que o substitua, é garantido
que vamos continuar a ver as mesmíssimas imagens que hoje proliferam nas
redes sociais, nos jornais e nas televisões – é ao Homem , e só ao Homem,
que incumbe esta dura tarefa de garantir o futuro do Planeta... 

O PLÁSTICO

Não é só o plástico que 
está a degradar o Planeta

Estamos na época do proibidoe do socialmente correcto – os negros não são
negros, os ciganos não são ciganos, os gays e as lésbicas não são uma nem a outra
coisa, os velhos já não são velhos, são seniores, os cegos são invisuais, os coxos, os
manetas e os marrecos são deficientes motores, os cozinheiros são todos chefs, os
mecânicos são técnicos de automóveis, as mulheres-a-
dias são técnicas de limpeza, os patrões são CEO das
empresas, os empregados são colaboradores... enfim, é
preciso cuidado com a língua e muita cautela com as
denominações!Mas esta nova nomenclatura de quase
tudo o que nos rodeia, mas que não me aquece nem
arrefece, até pode ser entendida como simples snobismo
por quem dela se serve apenas para ficar bem na selfie
do socialmente correcto – mas o que realmente me pre-
ocupa são as proibições, umas impostas por esta
sociedade que se diz puritana mas que se comporta, por vezes, como selvagem e
desprovida de todos e quaisquer princípios, outras por leis e decretos que
emanam dos deputados e dos governos que vão a reboque de uns quantos “polí-
cias” sociais, que, convencidos das suas ideias, teses, religiões ou preferências ide-
ológicas, deitam cá para fora as suas opiniões que outros se encarregarão de
transformar em obrigações.

Há dias veio a terreiro a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionista, de
seu nome Alexandra Bento, que aconselha que se elimine o vinho às refeições,

depois de Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter já censurado o “consumo moder-
ado de vinho às refeições!”

Na actual roda dos alimentos (Roda da Alimentação Mediterrânica) – dão cada
nome às coisas! – o copito de vinho às refeições ainda consta dessa “tabela”, mas a

senhora Bento quer ir mais além e proibi-lo completa-
mente. E argumenta: "Se não há provas de que determi-
nado produto traz benefícios ao nosso corpo, ou que,
pelo contrário, não representa qualquer risco, então não
podemos defender a introdução deste na nossa alimen-
tação.” Quer isto dizer que (caso os meus neurónios ainda
estejam a funcionar, mesmo que relativamente), como
não está provado que o vinho às refeições faça bem, ou
mal, ao nosso organismo, o mesmo não devera constar
dessa lista ditatorial que nos querem impor! Para quê

beber vinho às refeições se esse produto é uma coisa “neutra”, que não faz bem nem
mal à nossa saúde? Se se provasse que o vinho tomado às refeições é prejudicial ao
nosso organismo, até nem me importaria de aplaudir a senhora Bento – agora
aboli-lo, sabendo-se que não faz bem nem mal, será que tem algum sentido?

Um dia destes ainda acordamos com a notícia de que a DGS proíbe as
relações sexuais nos dias ímpares do mês – mesmo que não façam bem nem
mal, mesmo que mantidas apenas com a nossa mulher ou companheira...
proíbe-se. Apenas por proibir...

PROIBIR... APENAS POR PROIBIR
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PUBLICIDADE

A
pesar de todas as dúvidas circunstanciais relativamente à sucessão no Partido Conservador
e consequentemente sobre o futuro primeiro ministro inglês, Boris Johnson era sem grande
margem para dúvidas aquele que se apresentava como favorito. Em grande medida o seu
favoritismo deve-se entre outros aspectos à sua clareza de posição quanto à questão euro-
peia desde há muito tempo e às justas aspirações da maioria dos britânicos.

O tempo das incertezas chegou ao fim, pelo menos essa foi a garantia que ele deu aos britâ-
nicos e que como todos sabemos os britânicos esperavam ansiosamente. Finalmente um po-
lítico parece assumir na sua verdadeira dimensão o mandato popular saído do referendo e
confirmado nas últimas eleições europeias – a vontade inabalável de se separarem de um pro-
jecto político antipopular, antinacional e antidemocrático. Um projecto político ao serviço das
transnacionais e do grande capital neoliberal, não reformável e em avançado estado de deca-
dência económica, política, social e moral. 
Não tenho grandes dúvidas do mau estar criado em todos os defensores desta união politica, até
porque estou ciente de terem consciência real das implicações da saída do Reino Unido de um
projecto essencialmente politico e neoliberal hoje enfeudado aos interesses do grande capital neo-
liberal e supranacional com o objectivo claro de criação de um estado federal europeu, sem repre-
sentação democrática e actualmente nas mãos de burocratas em Bruxelas ao serviço de interesses
contrários aos da população europeia. Relembremos o facto de que o projecto de criação desse es-
tado europeu já tinha sofrido um sério revés com a não aceitação da constituição europeia consig-
nada no Tratado de Lisboa. Os burocratas conseguiram enganar e iludir os europeus mudando
umas partes do texto para nada mudarem de facto. Continuaram com o seu projecto globalista sem
o voltarem a pôr à votação em manifesto desrespeito pela vontade popular, mas principalmente
por medo da reação popular às directrizes centrais desta união dos monopólios.
Não deixa de ser interessante de verificar que os mesmos que querem afastar a intervenção popular
das decisões nos centros de poder europeu sejam exactamente os mesmo que queriam repetir o refe-
rendo no Reino Unido. Sabemos o porquê e claro está que não passaram despercebidos nas suas ma-
quinações maquiavélicas para atingirem os seus fins. Seria impossível ignorar o estado de degradação
política que se vive hoje na união europeia em termos políticos. Evidentemente este nível de degra-
dação é hoje sentido em termos económicos, sociais e morais como aliás já se referiu. Alguns políticos

europeus gostariam de transformar o Reino Unido num exemplo futuro para outro qualquer membro
da união que se venha a manifestar no mesmo sentido. Parece óbvio que o problema que se coloca é
que esta união não tem neste momento e nada indica que venha a ter no futuro a força necessária
para o exercício de represálias em relação ao Reino Unido. Também parece ter ficado claro que a
tentativa de imporem um “acordo” altamente penalizante para os britânicos não procedeu antevendo-
se uma derrota completa e em toda a linha das elites europeístas. Não se avizinham tempos fáceis,
mas creio que o Reino Unido sairá reforçado como estado nação independente deste processo e aca-
bará por tornar-se num farol de esperança para todos os amantes de uma europa das nações. Sabemos
que ainda subsistem vozes que continuam a anunciar a desgraça quase em tom de ameaça pela re-
beldia e atrevimento da saída, mas convenhamos que já nem esses acreditam no seu próprio discurso,
que consubstancia o discurso da derrota não assumida. A chantagem de que o Reino Unido foi vítima
desde a realização do referendo pariu um rato e não conseguiu desmoralizar os britânicos, acho que
pelo contrário reforçou a sua vontade e decisão de afirmação nacional ao mesmo tempo que mostrava
o lado mais tenebroso e antidemocrático desta falsa união.
Muitas coisas irão e terão que mudar. Aos britânicos espera uma longa caminhada de reconstrução
nacional como país independente e sem a intervenção de Bruxelas. Nada invalida a possibilidade
parcerias económicas no interesse das partes, mas Bruxelas deixará de ditar as regras aos ingleses.
Outros perigos vão certamente aparecer no caminho com a possibilidade de dependência de eco-
nomias mais fortes, mas nada obriga o Reino Unido a colocar-se numa situação de subserviência
em relação a ninguém. O modelo de desenvolvimento capitalista apresenta-se hoje com falta de
soluções para uma situação que exige criatividade e respostas arrojadas. Talvez venha a ser neces-
sário repensar o tecido produtivo da nação e dar respostas a necessidades anteriormente enquadra-
das numa perspectiva de integração europeia. Em termos pessoais sou também da opinião de que
sectores importantes da economia deveriam regressar às mãos da cidadania revertendo décadas
de privatizações neoliberais que prejudicam o desenvolvimento nacional.
Estou fortemente convicto de que o Reino Unido continua a ser um pais de grandes potenciali-
dades e com as capacidades necessárias para encetar esta nova caminhada. Mais uma vez do ponto
de vista histórico cabe aos britânicos o pontapé de saída e esse pontapé começa hoje mesmo porque
31 de Outubro é apenas a data da saída formal.

UMA NOVA CAMINHADA!
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J
osé Luís Carneiro considerou que “o objetivo é agora reduzir esses
prazos de espera”, que actualmente ainda são de dois a três
meses, para conseguir uma marcação de atendimento no consu-

lado para a emissão ou renovação de documentos de identificação,
nomeadamente o cartão de cidadão e o passaporte.

“Com os meios que estamos a prever colocar, uns que já estão coloca-
dos e outros que estão em fase de operacionalização, eu diria que, quan-
do tivermos este centro de atendimento com 16 postos de atendimento
a responder diariamente, estaremos em condições de vencer essa espera,
que é aquilo que todos nós desejamos”, afirmou o governante.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas falava após
uma visita às instalações previstas para alojar aqueles serviços, em con-
junto com o secretário de Estado Adjunto e da Modernização, Luís Goes
Pinheiro, de um Espaço do Cidadão.

Num pequeno escritório dentro das instalações consulares é feito um
atendimento digital, assistido por uma funcionária no acesso a mais de
20 serviços disponibilizados electronicamente pela administração
pública portuguesa, designadamente da Segurança Social, da
Autoridade Tributária e Aduaneira ou da Direcção-Geral da
Administração da Justiça.

Este conceito faz parte do programa “SIMPLEX+” e vem, segundo

Goes Pinheiro, “trazer proximidade” e complementar a oferta de servi-
ços feita pelo consulado, ao permitir, por exemplo, renovar a carta de
condução portuguesa, renovar o cartão de saúde europeu ou pedir um
certificado de registo criminal.

Uma ferramenta essencial para este processo é a chave móvel digi-
tal, que, a partir de agora, explicou, pode ser obtida no Consulado de
Londres, no novo Espaço do Cidadão, até agora existente apenas nos
consulados de Paris, São Paulo e Bruxelas.

A funcionar provisoriamente no terceiro andar do edifício, dentro de
cerca de dois meses este espaço vai passar para a nova área de 180
metros quadrados que o Governo português arrendou no edifício contí-
guo ao consulado, e onde vão ser colocados 16 novos postos de atendi-
mento. Situada no piso térreo, esta sala vai também facilitar o acesso a
pessoas de mobilidade reduzida, que actualmente têm dificuldade em
transpor os vários degraus junto à entrada principal.

O alargamento das instalações vem completar uma série de medi-
das, que passaram pelo investimento em equipamento e meios tecno-
lógicos, recrutamento de recursos humanos e a abertura, em abril, do
centro de atendimento telefónico designado por “Linha Brexit”.

De salientar que, actualmente, as marcações consulares podem ser
facilmente efectuadas por uma nova linha telefónica 02036368470.

ESPAÇO DO CIDADÃO DISPONÍVEL 
EM LONDRES NO FINAL DE SETEMBRO

TIPO “LOJA DO CIDADÃO” PARA EMIGRANTES

Foi apresentado, em Londres, junto ao Consulado Geral de Portugal em Londres, aquele que vai ser  ‘O Espaço do
Cidadão’,  que abrirá as portas, dentro de cerca de dois meses, com mais 16 postos de atendimento, que vão 

contribuir para reduzir o tempo de espera para atendimento, garantias proferidas pelo o secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, que se deslocou a Londres para apresentar o novo projecto.  

Secretário de Estado, José Luis Carneiro, Secretário 
de Estado Adjunto e da Modernização, Luís Goes 

Pinheiro, António Cunha, Conselheiro das 
Comunidades, e o Comendador Carlos Freitas 

A pintora Paula Rego foi distinguida, em Londres, com a Medalha de
Mérito Cultural pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que admitiu
que “faltava este reconhecimento” pelo Governo português. “É um
gesto simbólico, com tudo o que isso significa, mas faltava este reco-
nhecimento com a Medalha de Mérito Cultural do Governo do seu país,
do Governo de Portugal, e que era importante que fosse feito”, disse,
após uma visita ao estúdio da artista, na capital britânica. A entrega da
condecoração foi feita em privado, com a presença de dois dos filhos
de Paula Rego, Caroline e Nick Willing, e da assistente e modelo, Lila
Nunes, além do embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo
Antunes. (Lusa)

PAULA REGO RECEBE
MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL

O Dia de Portugal foi celebrado na Embaixada de Portugal em Londres, com a presença da Ministra da Saúde
de Portugal, Marta Temido, o Embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes e os dois Cônsules
Gerais de Portugal em Londres e Manchester. Com uma adesão de muitos portugueses residentes no Reino
Unido, o encontro decorreu num ambiente  de convívio alargado e acabou com música e animação. Uma forma
de juntar umas centenas de pessoas que desfrutaram da troca de ideias e projectos, ou simplesmente mataram
as saudades de falar português. Na foto: João de Noronha, a ministra Marta Temido e Carlos Ribeiro.

Foi celebrada na Organização Marítima Mundial, em Londres, o 500.º
aniversário da viagem de circum-navegação iniciada pelo navegador por-
tuguês Fernão de Magalhães, em 1519, numa iniciativa conjunta das
embaixadas de Portugal e de Espanha no Reino Unido.
Aconteceu numa conferência em que participaram o historiador portu-

guês João Paulo Oliveira e Costa e o jornalista Francisco Taronjí, que
debateram e reflectiram sobre a primeira volta completa ao mundo, ini-
ciada pelo navegador português Fernão de Magalhães e completada pelo
navegador espanhol Juan Sebstián Elcano, em 1522.
“O propósito é recordar uma viagem de grande importância e significa-

do científico comandada em grande parte do seu percurso por um nave-
gador português, que muitos consideram ter dado uma contribuição sig-
nificativa para o que hoje se chama `globalização`”, disse o embaixador
de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes.
Este acontecimento merece ser celebrado na sede da Organização

Marítima Mundial porque, acrescentou, “contribuiu para um melhor
conhecimento científico do globo, abrindo rotas marítimas alternativas
para o comércio de produtos entre a Ásia e a Europa”. (Lusa)

NA ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA MUNDIAL

CELEBRADOS OS CINCO
SÉCULOS DA CIRCUM-NAVEGAÇÃO

O historiador João
Paulo Oliveira e Costa

EMBAIXADA CELEBROU O DIA DE PORTUGAL
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N
a mão de Conceição Bruno, o PT Connections, que dá apoio aos
portugueses nas zonas de Grantham e Leicester, organizou o pri-
meiro Festival Português de Grantham, num sábado e domingo,

com uma boa afluência, especialmente nas tardes dos dois dias durante a
actuação de vários artistas vindos de Portugal. 

Apesar das vicissitudes de uma primeira edição, este Festival surpreen-
deu pela forma organizada e pela qualidade de alguns stands, especial-
mente os das ‘comidas’ e bolos. Uma ideia fantástica para lembrar a
população da cidade de que os portugueses estão activos e interessados

em trocar os seus sabores e tradições. Até as
crianças tiveram espaço próprio!

Muitos locais e portugueses apro-
veitaram a ocasião para trocarem

algumas ideias e sugestões e
confraternizarem abertamente,
num espaço que chegou e
atraiu as atenções. No sábado
e s t i v e r a m   p r e s e n t e s   o s
Mayor da cidade, Cônsul
G e r a l   d e   M a n c h e s t e r ,
C o n s e l h e i r o   d a s

Comunidades e muitas visitas
de Londres. Uma ideia muito

especial e cheia de espírito e dedi-
cação, a repetir.

PT CONNECTIONS LANÇOU AS RAÍZES À “TERRA”

FESTIVAL PORTUGUÊS EM GRANTHAM

A CGD esteve presente

Conceição Bruno, 
da organização
do Festival

O sorriso
da Carminho

Segundo os serviços do Ministério do Interior britânico (Home Office), mais de 900 mil imigrantes da União Europeia pediram
o estatuto de residência permanente (settle status), de acordo com as instruções do Governo britânico, entre eles 80,900 portu-
gueses. Como foi explicado, todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa, independentemente da data de chegada ou dos
documentos de residência que tivessem sido emitidos anteriormente, têm de pedir o ‘settle status’, ou poderão ser considerados
ilegais, a partir de Junho de 2021. Saiba udo em https://www.gov.uk/search/all?keywords=settled+status&order=relevance ou
através na linha Brexit do Consulado Geral de Portugal 02036368470.

LUSOS SEM RESIDÊNCIA PERMANENTE PODEM ESTAR EM RISCO
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C
om a intervenção da Secretaria de
Estado das Comunidades Portuguesas, o
Embaixador de Portugal em Londres,
Manuel Lobo Antunes, e a Cônsul Geral
de Portugal em Londres, Cristina

Pucarinho, apresentaram, nas instalações do
Consulado em Londres, um acordo assinado
entre o Município de Londres e o Estado
Português que visa “o acolhimento e integra-
ção” da comunidade portuguesa ali residente.
Este acordo visa vários aspectos das

necessidades dos portugueses residentes na
capital britânica, entre eles a cedência de
espaços para as suas actividades na área.
Facto que pressupõe o retorno aos festejos

do Dia de Portugal, que chegou a ser a maior
festa portuguesa da emigração na Europa e a
juntar mais de 20 mil pessoas em Londres.
“Um dos aspectos que queremos explorar

com o município de Londres é a concessão de
espaços, mesmo numa base ‘ad hoc’, que
sejam necessários para eventos da comunidade
portuguesa” disse a Cônsul Geral em Londres,
que continuou explicando que “também no que
diz respeito ao Brexit, queremos promover ses-
sões de esclarecimento com o apoio da Câmara
de Londres e essa disponibilidade foi-nos
manifestada e queremos também explorá-la,
sobretudo dar um conteúdo concreto a este
acordo que é do interesse comum”.

O Embaixador de Portugal, na sua inter-
venção sobre o importante acordo agora
assinado com a edilidade londrina, exprimiu
que “gostaria de acrescentar um ponto, que
parece importante e tem a ver com o reco-
nhecimento da parte do município, neste
caso do presidente do município, Sadiq
Aman Khan, da realidade da comunidade
portuguesa. É um gesto de estímulo, um
gesto de apreço, um gesto de reconhecimen-
to, da qualidade e da contribuição que a
comunidade portuguesa tem feito por toda a
cidade. E desta forma tem este gesto de coo-
peração muito importante e que julgo, por-
ventura, que será inédito.  Portanto também

estamos reconhecidos ao ‘Mayor’ por ter
feito o gesto e por ter aceitado a proposta de
cooperação que o SECP lhe fez quando aqui
esteve e que foi imediatamente aceite, e que
teve num curto espaço de tempo uma con-
cretização concreta.” 
O Município revela, neste acordo, estar

disponível para trabalhar com a Embaixada
e o Consulado para facilitar e providenciar
apoio aos portugueses residentes em
Londres. Um documento importante e
imprescindível para mexer, avançar e con-
cretizar projectos de representação e eman-
cipação da comunidade portuguesa na capi-
tal e, porventura, em todo o Reino Unido.

Aqui e em Portugal, parecia tudo eufórico com a oferta de €6500 do Governo socialista portu-
guês para quem quisesse voltar a Portugal. Para isso, pôs de lado 10 milhões de euros e poderia
ajudar 1500 emigrantes a voltarem ao seu país de origem. E, realmente, era uma oferta que bem
poderia pagar a viagem de regresso, o envio de mobiliário e outras necessidades de quem não tem
capital para voltar.

Só que a oferta parece aquilo que efectivamente não é: genuína. Isto porque foi montada para aju-
dar um e não qualquer emigrante. Nem sequer para os que vivem em grandes dificuldades e há anos
que não têm capacidade sequer de ir a Portugal. Nem sequer para os que atingiram a sua idade de
reforma e desejam ir morrer ao seu país de nascença, junto dos familiares e amigos. Ou outros…

Tanto mais que conhecemos vários emigrantes que já se dirigiram aos Consulados aqui representa-
dos e TODOS responderem que não têm dados para prestar informações.

Por isso, fomos investigar.
Só têm acesso aos €6500 todos os que cumpram certas circunstâncias: tiverem emigrado até

2015; quem conseguir provar que tem um contrato de trabalho mínimo de 1 ano, o IEFP paga um sub-
sídio de €2614,56; perante isso o Governo comparticipa na sua viagem e da família para Portugal até
ao montante €1307 (o que eleva a comparticipação para €3921,56); para além disso comparticipa
nos custos dos transportes dos seus bens até €871,52 (passa o montante total para €4793,08); caso
necessário comparticipa no reconhecimento das suas qualificações académicas ou profissionais até

ao limite de €435,76 (o que dá um total de 5228,84); os restantes €1072 serão gastos gerais, já que
não encontrámos justificação para a sua cedência.

Por isso, é claro que só uma minoria poderá utilizar este subsídio. A julgar pela demora como são
pagas as reformas, estamos certos de que os mesmos poderão levar anos a pagar. Uma oferta cheia
de espinhos, riscos e totalmente irrealista. Porque não considera a procura de emprego, nem o aces-
so a residência, nem indica os prazos de pagamento do mesmo. Uma chamada loucura em época de
campanha eleitoral… 

MUNICÍPIO DE LONDRES ASSINA ACORDO COM COMUNIDADE PORTUGUESA

PODERÁ ESTAR RELANÇADO O “DIA DE PORTUGAL” EM 2020

A GRANDE CONFUSÃO DO SUBSÍDIO DE RETORNO

OFERTA DE 6500 EUROS COM “PÉS DE BARRO”

Assinatura do acordo 
com o Município de Londres

Muitos são os motoristas que vão a Portugal de carro atravessando a França e Espanha. Neste Verão as forças policiais de trân-
sito britânicas estão a avisar para não ignorarem os limites de velocidade e outras regras da estrada, porque há um forte aumen-
to no número de motoristas perseguidos pelo sistema legal por forças policiais estrangeiras. Anteriormente, estimava-se que até
meio milhão de motoristas britânicos ficassem impunes por excesso de velocidade todos os anos apenas em França, porque pen-
savam que, uma vez em casa, eram intocáveis. Mas um novo sistema chamado Assistência Jurídica Mútua, que o Reino Unido
assinou há dois anos, facilita os dados dos motoristas  e permite que um país processe viaturas de outra nacionalidade.

ACABARAM-SE AS ‘BALDAS’ ÀS MULTAS NAS IDAS DE CARRO PARA PORTUGAL
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N
a conversa que tivemos com ele à
margem desta entrevista, percebe-
mos a importância da família e de
todos à sua roda. A importância da
sincronia dos estímulos e das ideias

de todos. Na servidão ao seu próprio talento
que demora a reconhecer. Dos títulos em
inglês e na importância da nossa música
ultrapassar fronteiras. Tudo agora estará
dependente de como a vida artística o tratar.
Na nossa entrevista quisemos ir mais longe e
centralizarmo-nos naquilo que significa esta
entrada pela “porta da frente” no panorama
da actual música ligeira portuguesa.

Hoje, no panorama da música portugue-
sa, onde inserias a tua canção de lança-
mento?

É uma música que não é daqui ou dali,
insere-se e chega a todo o lado. Chega a qual-
quer pessoa que possa viver esta canção, num
desgosto amoroso, ou numa felicidade amo-
rosa. Cada um deve dar-lhe a interpretação
que quiser e situá-la no sentimento que esti-
ver a viver naquele momento. É aí que se
encaixa a minha música, onde for preciso.

A era digital veio facilitar a promoção de
novos artistas. No teu caso foi também
importante a divulgação online?

A era digital é fantástica, mas é um pau de
dois bicos. Pode melhorar por que tens mais
espaço de exposição e é mais fácil mostrar o
teu trabalho, mas por outro lado mostra o tra-
balho a muitas mais pessoas e permite muitos
mais artistas entrar no mesmo mercado, o que
pode dificultar a coisa… mas, em termos de
propaganda e publicidade facilita o acesso, é
mais inclusivo e é muito mais rápido partilhar
as nossas histórias, facilita a ligação ao gran-

de público. Numa visão geral facilita muito. 
Mas as pessoas podem ir comprar ou

ouvir mais facilmente a tua música em
vários canais digitais?

A minha música está distribuída em todos
os canais e plataformas digitais, podem com-
prar no Amazon, ouvir no Spotify, Youtube…
enfim, em todo o lado em streaming. 

Como aconteceu este tema ser escolhi-
do para esta nova telenovela?

Isso é uma coisa de que não estou muito por
dentro, já que foi um trabalho da agência e, por
isso, só posso dizer que me sinto muito grato a
todos os que trabalham comigo e apostaram
para que este projecto fosse para a frente. Isto
porque é difícil perceber toda a máquina que
está por detrás de êxito… vêem o artista, ouvem
a música, mas ignoram que há muita gente atrás
a trabalhar para que tudo se concretize. Por isso,
foi uma coisa que a agência tratou e eu não sei
os meandros que utilizam, só que me sinto agra-
decido por me terem escolhido. 

Como vês o mercado da emigração, es-
pecialmente o do Reino Unido?

Tenho um orgulho enorme neles, porque,
pelo que sei, os emigrantes portugueses são
os mais conhecidos em todo o Mundo, pela
personalidade, pela capacidade de trabalho,
pela mão de obra. São muito trabalhadores,
eu próprio considero que, cantando em
inglês, a minha música poderá abranger o
mercado estrangeiro…

Tu próprio também és filho de um emi-
grante?

Sim, o meu pai trabalhou muitos anos em
várias partes do Mundo, inclusive em
Inglaterra. Por isso valorizo bem o papel do
emigrante português por esse Mundo fora. Só

gostaria de vencer no estrangeiro e honrar
todos esses portugueses, para que pudessem
ter orgulho em mim por esse facto, e poderem
dizer ‘Esse é como nós, português!

Cantar em inglês é uma forma de divul-
gação mais ampla e internacional?

Pode mesmo ser uma forma mais ampla
por ter uma audiência muito maior, o inglês é
uma língua universal. Mas também o portu-
guês é uma língua muito bonita, só que eu
não consigo representar a beleza da nossa lín-
gua da forma mais perfeita.

Não te estás a desvalorizar por isso?
Eu acho que não. Tenho mesmo a certeza

que não, embora escreva muito em portu-
guês, como poemas e textos… No entanto,
sinto-me mais à vontade a cantar em inglês.
Mas não tenham dúvidas, eu sinto muito
orgulho em ser português.

Depois deste primeiro lançamento, qual
será o próximo passo?

O próximo passo… agora temos a música
no genérico da telenovela, que está a passar
em todas as rádios nacionais, por na ‘Rádio
Comercial’, e algumas no estrangeiro. Agora
com todo este ímpeto à volta desta música o
ideal é não parar. Então vamos lançar, no dia
27, este próximo fim-de-semana, novo single
intitulado “Coming Back”, que vai estar em
stream em todas as plataformas digitais,
podem comprar no Itunes e Ipo Music, e
podem ouvir no Spotify, Youtube e em todo o
lado. Se pesquisarem NOBLE nos motores
de busca, como o Google, podem encontrar
todo o meu trabalho. Também no Facebook,
na página “I am Noble”, sempre actualizada,
podem encontrar todas as novidades sobre a
minha pessoa ou o meu trabalho.

“HONEY”, GENÉRICO DA TELENOVELA 
“AMAR DEPOIS DE AMAR” (TVI)

NOBLE
MÚSICA ROMÂNTICA
LANÇOU-O PARA 
O ESTRELATO

ENTREVISTA DE LUÍS ALMEIDA

Pedro Fidalgo tem 22 anos, é de Amarante e sobre o nome
artístico de Noble chegou ao estrelato no panorama da música

portuguesa. A música Honey é o tema genérico da 
telenovela “Amar depois de Amar” na hora nobre da TVI. E não

é por acaso… A canção que interpreta vai para além da 
melodia, da mensagem e da melancolia que a todos toca. 
A suavidade lírica e a semântica da mensagem tocam por
serem humanas e por virem de um intérprete que é uma 
pessoa calma, nostálgica e simples. Sem picardias ou 

estratagemas, tal qual é, sem tirar nem pôr. Um jovem que
vive no suporte do seu talento, mas cuja personalidade 
continua na mesma, tal como todos o conheceram. 

Sinto-me mais à vontade a 
cantar em inglês. Mas não

tenham dúvidas, eu sinto muito
orgulho em ser português.“

A procuradoria de Clark County, no estado norte-americano do Nevada, anunciou na segunda-feira à tarde que não vai levar a julgamento a acusação
de alegados abusos sexuais de Cristiano Ronaldo contra a norte-americana Kathryn Mayorga."Embora [a vítima] soubesse quem era a pessoa que a
agrediu, recusou identificá-lo ou a revelar onde ocorreu o crime. Como resultado, a polícia foi incapaz de seguir protocolos de investigação para casos
de agressão sexual ou para conduzir qualquer investigação significativa", escreve o procurador de Clark para justificar o arquivamento da queixa contra
Cristiano Ronaldo.O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado na segunda-feira pelo Ministério Público. Na publicação feita no Twitter é pos-
sível ler que o Ministério Público deixa cair as acusações com dez anos contra o futebolista português.

CRISTIANO RONALDO NÃO VAI SER JULGADO NO “CASO MAYORGA”
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P
ara assinalar os 43 anos de carreira e apresentar o seu mais recen-
te disco, “Boa Hora”, Luís Represas subiu ao palco do Coliseu
dos Recreios. Entusiasmado com esta sua apresentação, que esgo-
tou aquele mítica sala lisbonense, o cantor refere que subir a esse
palco, cantar, partilhá-lo com colegas amigos e ser aplaudido por

um público fiel “é bom” e basta para que um artista se sinta realizado.
Luís Represas, de 62 anos, conversou com o mosso jornal sobre o lugar

que a música continua a ocupar na sua vida, desvendando ainda um
pouco do homem reservado que se “esconde” por detrás do artista cujas
músicas são cantadas por várias gerações.

Ao fim de 43 anos de carreira, actuar no Coliseu ainda lhe acelerou
o coração?

Claro! Fez o coração bater mais depressa e ficamos com borboletas na
barriga. O Coliseu é uma casa que me traz recordações fantásticas, pois
já lá vivi momentos muito bonitos. É sempre único e especial.

Já subiu centenas de vezes aos palcos e cantou as mesmas canções.
A vida de um músico não se pode tornar rotineira?

Não, antes pelo contrário. É tudo menos rotineiro. A música tem um
lado inesperado que torna tudo maravilhoso. Há rotinas que podemos ter
mas cada palco é diferente. Acho que estar em estúdio é um trabalho
muito frio e cirúrgico, é fixado no tempo. Fica assim e nunca mais se
mexe. E a música é um elemento vivo, que se vai transformando à medi-
da que vamos mexendo nela. E é isso que um concerto tem de espectacu-
lar. O palco é uma fábrica transformadora de canções. Renova-as e valo-
riza-as. É esse lado de que mais
gosto, e isso não se compadece
com rotinas.

Se a música é este “elemento
vivo”, o que as suas canções
revelam do homem que é aos
62 anos?

O mesmo que  as  pessoas
diziam do homem de 19 ou 22
anos. Sou o mesmo homem que
era há 40 anos.

Normalmente, as pessoas
defendem que  a   idade  as
mudou…

Uma coisa é mudar, outra é
acrescentar. Obviamente, acrescentei várias coisas ao homem que sou.
Caso contrário não saberia o que tinha andado cá a fazer. Houve coisas
que me fizeram muito bem, outras não acrescentaram nada. De vez em
quando temos de fazer uma limpeza para que a casa continue fresca. Há
coisas que são um entrave. Mas o que nos acrescenta não nos muda. A
nossa essência é a mesma.

E como se descreve enquanto pessoa?
Sempre fui tímido e sou cada vez mais reservado. Aprecio muito o

tempo que tenho para mim e para a minha família, embora seja cada vez
mais difícil, porque os filhos cresceram e têm os seus programas. Faço
cada vez menos fretes, aos outros e a mim mesmo. Gosto de estar com
quem realmente quero. Procuro ser ainda mais exigente com o meu tra-
balho. Além disso, continuo a olhar para a frente.

Não olha muito para o passado?
Tenho muito respeito pelo meu passado, que é algo sólido. O presente

é líquido, porque nada é garantido e eterno. Se olhar para os pés em vez
de olhar para a frente, sou capaz de esbarrar contra algo. Mas se olhar
para a frente sem olhar para os pés, também sou capaz de tropeçar nos
atacadores.

Tem sido fácil ver os seus filhos ganharem asas?
Temos de lidar com esse momento com bom senso. E temos de também

pensar em nós. Isto pode parecer uma atitude egoísta, mas não é. Eles têm
a vida toda pela frente, mas a minha também continua. E se eu não cui-
dar dela, não estou a ajudar os meus filhos. E é bom que os nossos filhos
sintam que nos preocupamos com as nossas vidas. Quando eles se vão
embora, há alguém que fica. Os meus filhos ganharam asas, mas eu não
perdi as minhas. O fundamental continua, que é o amor incondicional que
sinto por eles. Mesmo que cada um siga a sua vida, os pais devem conti-
nuar a rodear os filhos de afectos.

Nesta altura da sua vida, em que assume estar mais reservado, não
tem medo da solidão, ou há sempre espaço para outra pessoa?

Há assuntos que reservo para mim. Nunca tive medo da solidão e sem-
pre estive disponível para o que a vida me oferece.

Em 1976 funda a banda Trovante, ao lado de João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, uma banda que se revelaria uma das mais
influentes da música popular portuguesa. Separam-se em 1992 e Luís
Represas inicia a sua carreira a solo, que tantos êxitos lhe trouxe, mas em
1999, a pedido do Presidente Jorge Sampaio o grupo volta a reunir-se para
encher o Pavilhão Atlântico, num concerto memorável. Apesar de uma 

carreira cheia de sucessos, diz que continua a ser a mesma pessoa simples e
tímida do início da sua vida artística...

“CONTINUO A OLHAR PARA A FRENTE”

Uma coisa é mudar, 
outra é acrescentar. 

Obviamente, acrescentei
várias coisas ao homem
que sou. Caso contrário
não saberia o que tinha
andado cá a fazer. Houve
coisas que me fizeram
muito bem, outras não
acrescentaram nada.

“
ENTREVISTA DE

ORLANDO FERNANDES

Enquanto houver negros e brancos, é
escusado pensar que o problema do
racismo deixará de ser notícia – e
enquanto houver indivíduos como
Mathew Knowles, o pai da cantora
Beyoncé, cada vez mais acusações
existirão, normalmente da parte de
certos negros que, com as suas
declarações e tomadas de posição,
em nada contribuem para a paz e
igualdade que todos pretendemos e
desejamos ver entre estas duas
etnias. O pai de Beyoncé afirmou que
a carreira da filha não teria atingido
tanto sucesso se o tom da sua pele
fosse mais escuro! E disse mais:
“Quando olhamos para trás, na altura
em que Whitney Houston triunfava,
podemos ver em todas as fotos como
a maquilhavam para que parecesse
menos escura. Ainda existe essa 
percepção de que quanto mais clara
é a tua pele, mais esperto e rico és”.
Tais declarações apenas servem para
deitar gasolina na fogueira em vez de
água na fervura. Artistas famosos,
como a sua filha e Michael Jackson
(entre muitos, muitos outros) tudo
fizeram, e fazem, para clarear a pele,
para adelgaçar o nariz, para reduzir a
grossura dos lábios, para alisar o
cabelo... enfim, são eles e elas que
procuram aproximar-se dos 
caucasianos, conforme as fotos que
aqui publicamos, através das quais
se pode perceber as mudanças 
operadas em Michael Jackson e em
Beyoncé – parece que são os 
próprios negros que não se sentem
bem na sua pele, pelo que o pai da
cantora teria feito muito melhor se
mantivesse a boca fechada. A não ser
que ele ache que a sua filha também
enfarinha a cara – tal como ele diz
que faziam com a Whitney Houston...

O RACISMO DO
PAI DE BEYONCÉ

Nos últimos dois anos, os Estados Unidos da América ficaram chocados por se vir a saber que dezenas de “celebridades”, principalmente ligadas à
indústria do cinema, haviam abusado de mulheres (e homens). Agora, perante a falta de provas de algumas das pretensas “vítimas”, os casos começam
a perder força. Desta vez, foram retiradas as acusações de abuso sexual a Kevin Spacey por parte de um homem que diz ter sido apalpado pelo actor
num bar. Os procuradores de Massachusetts anunciaram que deixaram cair o processo uma vez que o queixoso se recusou a explicar a eliminação de
mensagens que poderiam ilibar Spacey. O caso remonta para o Verão de 2016, no Club Car, na ilha de Nantucket. Na altura, a alegada vítima tinha 18
anos. De entre as várias acusações que Kevin Spacey foi alvo, esta foi uma das que seguiu para instâncias jurídicas, tendo sido formalizada em 2017. 

RETIRADAS ACUSAÇÕES CONTRA KEVIN SPACEY POR ABUSO SEXUAL

A estrela da SIC e de Portugal, que só encontra rival, em termos de adulação, em Cristiano Ronaldo, revelou, durante a emissão do seu
programa, que sente necessidade de, no futuro, recorrer à cirurgia estética.  "Eu sou igual à minha mãe. Esta zona [das pálpebras] cai em
cima dos olhos", afirmou a apresentadora, de 41 anos, admitindo que pensa recorrer a uma blefaroplastia - técnica que remove o excesso
de pele nas pálpebras. "A costura nunca se vê e o olho fica logo mais aberto e não com aquele ar caído", esclarece. Esta confissão surge
pouco tempo depois de revelar também que o stress a tem impedido de conseguir perder peso. 

Infelizmente para todos nós, não é à garganta que Cristina admite ser operada. Por isso, vamos continuar a ouvir os seus gritinhos agu-
dos durante todas as manhãs - bem sabemos que basta mudar de canal, só que nos outros a coisa também não melhora nada!!!

CRISTINA FERREIRA ADMITE RECORRER À CIRURGIA ESTÉTICA... MAS NÃO À GARGANTA
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PUBLICIDADE

Depois da entrada em grande no Brasileirão, com a vitória por 6-1 diante do Goiás, Jorge Jesus não conseguiu levar o
Flamengo para as meias-finais da Copa do Brasil. A equipa foi eliminada em casa pelo Athletico Paranaense, na marcação
de grandes penalidades. Após o empate no jogo da primeira mão (1-1), na última madrugada, no Maracanã, registou-se o
mesmo resultado no final dos 90 minutos, com golos marcados na segunda parte por Gabigol (pelo Flamengo) e Rony (pelos
visitantes). Neste fim-de-semana o Flamengo voltou a empatar (1-1) com o Corinthians, pelo que vamos esperar para ver
como se comportam os adeptos do “Fla”, que já mostraram o seu descontentamento pela eliminação na Copa...

JORGE JESUS SOMA EMPATES E FÃS ESTÃO DESCONTENTES

S
e houvesse um campeonato de futebol
da pré-época, por certo o Benfica esta-
ria à frente do mesmo. Mas não há, e
estes jogos, e estes torneios de prepara-
ção, não passam disso mesmo – são

“treinos” mais puxados que servem para mus-
cular a rapaziada depois de um mês de férias
em que alguns terão engordado uns quilitos,
são uma montra onde os reforços querem estar
bem visíveis e onde os mais novos, a prata da
casa formada nas academias, também querem
dar um ar da sua graça e garantir, pelo menos,
um lugar entre os escolhidos pelo “mister”
para a época que não tarda em começar.
Com o mercado de transferências ainda em

aberto, os jogadores nunca sabem se virá mais
alguém para lhes disputar o lugar, e pior ainda,
não têm garantida a sua permanência nos clu-
bes que representam – uma má pré-época pode
ditar uma dispensa, um empréstimo ou até
uma venda, há que dar o litro mesmo que a
forma física ainda não seja, naturalmente, a
ideal. Mas há sinais que os treinadores anotam,
e a disposição de cada um para estes jogos “a
feijões” pode determinar o seu futuro, há que
lutar por um lugar no plantel principal e suar a
camisola lá pelas bandas da Suíça, dos States...
ou dos Algarves.
Até ao fecho desta edição, o Benfica é, dos

chamados três grandes, o clube que tem conse-
guido as melhores prestações: cilindrou a
Académica de Coimbra e uma equipa amado-
ra nos EUA por resultados que já não se usam
no futebol, e venceu o Chivas de Guadalajara
por um convincente três a zero – sem esquecer
que os mexicanos não terão apresentado a sua
equipa mais forte e que enviaram três bolas
aos ferros da baliza encarnada, mesmo assim
as águias dominaram durante todo o jogo e só
não obtiveram um resultado mais desequili-
brado porque a pontaria dos seus avançados
carece ainda de afinação. Mas o que neste
momento mais interessará a Bruno Lage é que
os reforços Caio Lucas e Raul de Tomas mos-
traram que se estão a adaptar com facilidade às
ideias do jovem treinador, que também ficou a
saber que poderá contar com alguns dos miú-

dos da formação que entendeu levar até terras
do tio Sam.
O Sporting ainda não conseguiu ganhar um

jogo – dois empates e uma derrota sofrida
perante uma formação do escalão secundário
do futebol helvético, podem estar a tirar o sono
ao treinador holandês que comanda os leões...
e ao seu presidente, que anunciou que o clube
está há demasiados anos sem ganhar o cam-
peonato, num recado evidente para toda a
equipa e respectivo staff técnico. Ainda por
cima, em Alvalade continua a novela Bruno
Fernandes, pelo que ninguém pode garantir
que o melhor jogador da equipa se manterá ao
serviço dos senhores Keiser e Varandas, que
terão muitas dificuldades e muito pouco
dinheiro para substituir aquele que foi conside-
rado o melhor jogador da época transacta.
No FC Porto também ainda não há ouro

sobre azul – duas magras vitórias sobre o
Fulham e o Penafiel, ambas por 1-0, um empa-

te (1-1) com o Bétis, e, para salvar a honra do
convento, uma vitória sobre o Getafe (2-1),
que garantiu a conquista da Copa Ibérica.
Depois de ter deixado sair, de borla, jogadores
como Herrera e Brahimi, e de ter perdido tam-
bém Óliver Torres, os dragões apostam nos
reforços  Luís Díaz e Romário Baró (que têm
dado boa conta do recado) para se manterem
candidatos ao título que Pinto da Costa quer
recuperar, depois de uma época em que o ofe-
receram literalmente ao Benfica, sem despri-
mor para a segunda volta excepcional que os
encarnados realizaram.
Já não falta muito para a coisa ser a sério... e

estes jogos de preparação também nos prepa-
ram a nós, jornalistas, para a época que aí vem.
Para já, parece que o Benfica se destaca – mas
se é cedo, muito cedo ainda, para tirar outras
ilações que não estas aqui explanadas, é bom
que os seus dois principais rivais não deixem a
águia pousar em ramo verde.MARQUES DOS SANTOS

BENFICA JÁ SE DESTACA DOS RIVAIS
JOGOS E TORNEIOS DE PREPARAÇÃO

Raul de Tomas já convence...

O FC Porto vai defrontar os russos do FC
Krasnodar na terceira pré-eliminatória da
Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado
na segunda-feira em Nyon, na Suíça.  
Caso o sorteio fosse seguido à regra, o
Krasnodar defrontaria o Dínamo de Kiev,
sorteado como adversário dos russos. Porém,
como a UEFA impede duelos entre equipas
dos dois países, os ucranianos foram 
movidos para o emparelhamento seguinte,
com o FC Porto a ser o novo oponente da 
formação russa. O FC Porto jogarará a
primeira mão na Rússia, a 7 de Agosto, e no
dia 13 recebe os russos no Dragão. 
O Sporting de Braga vai defrontar Lechia
Gdansk ou Brondby na terceira 
pré-eliminatória da Liga Europa de futebol,
enquanto o Vitória de Guimarães jogará, caso
se qualifique, com Ventspils ou Gzira United,
ditou o sorteio realizado nesta segunda-feira.
Os dois clubes portugueses eram cabeças de
série no sorteio que se realizou na sede da
UEFA, em Nyon (Suíça), mas, enquanto o
Braga já tem a presença assegurada naquela
fase da prova, o Guimarães precisa de 
ultrapassar a segunda ronda preliminar, na
qual vai defrontar os luxemburgueses do
Jeunesse Esch.
Para atingirem a fase de grupos da Liga
Europa, na qual o Sporting tem entrada 
direta, bracarenses e vimaranenses têm de
ultrapassar não apenas a terceira 
pré-eliminatória, mas também os ‘play-offs’
que se seguirão.
Os jogos da primeira mão da terceira 
pré-eliminatória da segunda competição
europeia de clubes estão marcados para 08
de Agosto, enquanto os segundos encontros
vão realizar-se em 15 do mesmo mês.

COMPETIÇÕES 
DA UEFA

FC PORTO VAI À RÚSSIA
DEFRONTAR O KRASNODAR
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Há dias, dizia-me um amigo, esfregando as mãos de conten-
te: “Já há bola, pá... há p’raí jogos de preparação a dar c’um pau
e não falta muito para a coisa começar a sério! Cá p’ra mim, fim-
de-semana sem bola não é fim-de-semana nem nada, estou
farto daqueles programas pimbas dos Sábados e Domingos...”
Quanto aos programas pimbas o meu amigo até terá razão,

mas quanto ao futebol ele está redondamente enganado, fute-
bol foi coisa que não faltou – Liga das Nações, Copa América,
Copa de Ouro, Campeonato das Nações Africanas... uf!, não
houve descanso por muito que se goste de futebol, mas essas
competições pouco ou nada o interessaram, para esse meu
amigo só há futebol quando o seu Benfica joga! Eu até começo
a duvidar que ele goste da modalidade, cada vez mais me con-
venço de que ele prefere as tricas e as guerras que rodeiam o
futebol a uma partida bem jogada, renhida e séria como todas o
deveriam ser...

Há anos, ainda havia o chamado defeso, a bola deixava de
rolar durante um mês (pelo menos) e os adeptos da modalida-
de, como eu, tinham tempo de aguçar o desejo pela nova tem-
porada, todos ficávamos em pulgas à espera do início da
época. Hoje, como sabemos, já nada é assim, UEFA e FIFA
inventam competições, programam-nas com sabedoria para
que o futebol não falte nos estádios ou em qualquer televisão
perto de si. A indústria, que antes era apenas desporto, preci-
sa de facturar, o dinheiro manda no futebol... e em tudo o que
nos rodeia, convenhamos.
Contudo, para mim, o pior deste interregno futebolístico, que

afinal acaba por não existir, é a chamada dança das transferên-
cias – já não há pachorra para ouvir e ver toda aquela frota de
especialistas que nos moem a paciência com a venda de joga-
dores, com a compra dos ditos, com o seu empréstimo, com a
sua dispensa, essa gente que descobre as transferências mais
inverosímeis que se possam imaginar, que adiantam (sempre
em primeira mão, como se gabam) os milhões por que se com-
pram os jogadores, os milhões por que se vendem, sabem quan-
to vêm ganhar para os novos clubes, quanto ganhavam nos ante-
riores, como são feitos os contratos, as cláusulas que incluem,
se já foram participados à CMVM, se há milhões não declara-
dos... eles sabem tudo, eles sabem tudo e não deixam nada por
escalpelizar!
O miúdo não tem culpa nenhuma... mas já nem posso ouvir-

lhe o nome. João Félix, o novo Ronaldo, João Félix vale mais do
que o seu peso em ouro, João Félix não devia ter ido para o
Atlético de Madrid, João Félix ficava bem era no Manchester City,
João Félix já tem a família com ele, em Madrid, João Félix vai
ganhar 7 milhões por época, 800 euros por hora, João Félix foi
vendido por 126 milhões, João Félix foi vendido por 127,2
milhões... Irra!!! Chiça!!! Porra!!!
Com o João Félix despachado, esgotadas que estão as novi-

dades sobre o jovem jogador, segue-se a novela Bruno
Fernandes: sai, não sai, fica, não fica... pelo que se lê, se vê e se
ouve, anda meio mundo atrás do médio... mas ninguém bate a
peseta que o senhor Varandas quer, já há quem jure que se o
Bruno não sair agora, garantidamente sairá em Janeiro, quando
começar o segundo capítulo desta dança das transferências, a
melhor maneira que os nossos canais de televisão descobriram
para entreter o povão – os comentadores não ganharão assim
tanto e produzem-se horas e horas de televisão, abdicando-se
de uma informação séria e actual que as direcções e redacções
dos diversos canais não querem, nem sabem, fazer.
Dança das transferências? Eu chamar-lhe-ia antes danças

com lobos, tal a voracidade com que as televisões se atiram ao
assunto, chupando-o até ao tutano. Ou até para além dele...   

DANÇAS COM LOBOS

Segundo o “Correio da Manhã”, a advogada de Fernando Mendes, antigo líder da claque Juve Leo, revelou em tribunal que os 44 arguidos
do processo do ataque à academia estão na lista de terroristas internacionais.  “Se quiserem viajar para os Estados Unidos vão parar a uma
prisão de Guantánamo. Todos estes arguidos estão referenciados nas listas de terroristas de todo o Mundo e têm a vida arruinada”, disse
Sandra Martins. “Se por algum motivo algum destes 44 arguidos se vir envolvido num momento de confusão em algum país estrangeiro, até
na vizinha Espanha, não levam com uma bala de borracha, levam sim com uma bala a sério!”, afirmou. Bruno de Carvalho está incluído neste
grupo, uma vez que é um dos principais arguidos: é visto pelo Ministério Público como o instigador e mandante da ida a Alcochete.

BRUNO DE CARVALHO NA LISTA NEGRA DO TERRORISMO INTERNACIONAL

D
escreve-se como o melhor brasileiro que passou pelo
Campeonato português. Recorda os conselhos a
Cristiano Ronaldo quando o avançado da Juventus
tinha apenas 17 anos e andou “de namorico” com a
irmã, Jordana. Não esquece Drulovic, o companheiro

que lhe colocava a jeito a bola de todas as formas e de todos
os lados. Mário Jardel tinha um dom especial para marcar
golos de cabeça mas faz questão de destacar também as
dezenas e dezenas de golos com os pés, “alguns bem boni-
tos”. Depois da ascensão veio a queda, caminhos para auto-
golos pessoais e, mais recentemente, uma entrada no mundo
da política que acabou com uma entrada na Justiça, acusado
de crimes como organização criminosa, lavagem e ocultação
de bens, peculato ou uso de documentos falsos. Hoje, o ex-
goleador fala de si como alguém mudado. E explica o que
levou a essa mudança
“Estou numa outra vida, muito feliz por poder dizer que

nunca me senti tão bem. Fiz uma mudança radical, uma trans-
formação tremenda. Hoje tenho muita fé em Deus, que vai
me manter muito tempo assim. É uma vida nova, sem bebi-
da, sem drogas, sem prostituição. Estou há quatro meses sem
tomar remédios para dormir. Sou uma pessoa renovada e
bem, consciente de que posso servir a sociedade com esse
resgate, com palestras, com várias coisas que estão vindo
devagarinho. A vida está mais saborosa. A cada dia fico mais
contente com minha atitude, com essa mudança”, revelou
numa entrevista ao programa “Abre Aspas” do Globoesporte,
entre outros pormenores sobre o que faz também em termos
profissionais.
“Moro em Fortaleza. Vou à igreja três vezes por semana.

Faço trabalho de intermediário de jogadores, levando
[jogadores] para Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo,
principalmente Portugal. Fico no telefone, vou ver jogos.
Levo uma vida social com pessoas certas. Algumas amizades
têm que ser cortadas. Estou num caminho com direção, bem
agradável, tranquilo, com paz espiritual. E estou muito feliz de
poder dar essa entrevista, revelando que hoje sou uma nova
pessoa. Vou para a minha praia, vou para os aniversários, para
o cinema. Voltei a ter aquela vida que eu tinha antes”, contou.
O ponto de viragem surgiu há cerca de seis meses, com uma

frase que o fez “cair na real”. “Estava a tomar muitos remé-
dios para depressão e comecei a buscar a igreja. Cada um tem
sua religião e ela precisa ser respeitada. A minha esposa,
Sandra, também me ajudou muito. É uma luta, não é fácil. Às
vezes, caio na real porque as pessoas dizem ‘Jardel, tu és o
único brasileiro com duas Botas de Ouro na Europa, foste
artilheiro da Libertadores, artilheiro da Champions League,
campeão. Tu tens que te valorizar mais’. E comecei a me dar

mais valor”, salientou. “Depois daquela situação em Porto
Alegre, como deputado… Até hoje tenho os meus bens blo-
queados por causa daquela situação. Tinha largado a droga, há
pouco tempo larguei a bebida também. Mas você vai a um
churrasco, tem a bebida, tem a droga. É como o Casagrande
fala nas entrevistas: chega, é conhecido, vai ter tudo”.
Explicando que ainda hoje joga nos veteranos do

Ferroviário “a fazer golos todos os jogos”, Jardel recordou
também as duplas com o brasileiro Paulo Nunes (Grémio) e
com o sérvio Drulovic (FC Porto), não esquecendo as
“lições” a Cristiano Ronaldo nos seus últimos tempos em
Alvalade. “Se ensinei o Ronaldo a cabecear ou é exagero?
Não é exagero. Ele aprendeu muito comigo. Foram dois anos.
A minha média na Europa era de 55, 60 golos por ano. Aqui
no Brasil a média é de 25, 30. Fazia o dobro. E ganhava bem
menos do que ganham hoje. Mas ele aprendeu muito. Tempo
de bola… Se você tiver a oportunidade de perguntar para o
Cristiano Ronaldo se ele lembra do Jardel cabeceando nos
treinos, ele vai dizer que sim”, comentou.
“Quero viver cada dia corretamente, dando exemplo.

Quero ser esse homem que sou hoje. Quero contar minha
história em livro, em DVD, e estar com a alegria que estou
hoje. Espero viver até os 100 anos e, quem sabe, encontrar
vocês para falar menos de coisas ruins e mais de coisas boas”,
concluiu o antigo avançado de 45 anos.

UM “NOVO” JARDEL

“SEM BEBIDA, SEM DROGA, SEM PROSTITUIÇÃO”

Jardel, mesmo com 
esta barriga, ainda 

marca golos nos 
veteranos 

do Ferroviário

O internacional francês Antoine Griezmann considerou o argentino Lionel
Messi, seu novo companheiro no FC Barcelona, “a imagem do futebol”. “Para
mim, ele é um número um, como o LeBron [James] no basquetebol. O LeBron
é a imagem do basquetebol, da NBA, como Messi é a imagem do futebol”, disse
o campeão do mundo, um dia depois do seu primeiro treino no clube catalão.
O reforço oriundo do Atlético de Madrid entende que o capitão dos catalães

“tem algo diferente, um talento que só se vê a cada 30 anos ou mais”. O gaulês
de 28 anos diz que chegou para “ajudar o máximo possível dentro e fora de
campo”, assumindo que se vai “divertir” no relvado e fora do mesmo com o
companheiro sul-americano e todos os outros.
Griezmann chegou ao FC Barcelona a troco de 120 milhões de euros, prove-

niente do Atlético de Madrid, que, neste defeso, já contratou João Félix ao
Benfica. “Estou ansioso para jogar na frente de meus novos adeptos. Acho que
já me conhecem, sou alguém que dá tudo no campo e com certeza vamos cur-
tir juntos”, concluiu.
Griezmann partiu com a equipa para o Japão para a digressão asiática dos

blaugranas, com jogos em 23 de julho com o Chelsea e quatro dias depois com
o Vissel Kobe, o campeão nipónico e no qual alinha a antiga lenda do FC
Barcelona Andrés Iniesta.

GRIEZMANN DIZ QUE MESSI É “A IMAGEM DO FUTEBOL”
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Foi há quatro anos que a Hyundai apresentou o Santa Cruz Crossover, concept que antecipava uma pick-up. O projecto está
na recta final, promete “versatilidade” acima da média e será fabricado nos EUA. Informações avançadas pelo próprio vice-
presidente de Planeamento de Produto da Hyundai Motor America, Michael O’Brien, indicam que a versão de produção da
pick-up sul-coreana será apresentada na segunda metade de 2020, devendo chegar ao mercado pouco depois de ser lança-
da a nova geração do Tucson. Os Estados Unidos da América estão confirmados não só como destino prioritário, mas tam-
bém como berço do novo modelo, cuja produção será assegurada pela fábrica da marca no Alabama. 

PICK-UP HYUNDAI ESTÁ QUASE PRONTA E CHEGA EM 2020

Em 1959, Alec Issigonis concebeu um Mini
tão pequeno que o único motor que lá cabia
era um quatro cilindros e com a caixa no 
cárter. Mas Dário Gaiga conseguiu meter lá
dentro um V8 com 600 cv.
O desafio colocado a Sir Alec Issigonis era 
extremamente complexo. Pediu-lhe a Bristish
Motor Corporation que, em apenas 3 metros de
comprimento, conseguisse encaixar uma famí-
lia de quatro pessoas, além de um motor, uma
caixa de velocidades, um diferencial e dois
semi-eixos. E como brilhante designer que era,
foi exactamente isso que ele fez há 60 anos.
Dario Gaiga, um australiano com 2,04 metros
de altura e um peso bem acima da centena de
quilogramas (mesmo superior à centena e
meia), pode não ter o brilhantismo de Sir Alec,
mas o que lhe falta em técnica sobra-lhe em
vontade de surpreender e retirar da cartola
tudo e mais alguma coisa. Neste caso, 
“retirou” um Mini de 1977.
No velhote automóvel, Gaiga introduziu 
uma série de alterações, a começar pela mon-
tagem de um V8 com 4,8 litros, soprado por
um enorme compressor volumétrico até ele
fornecer 600 cv. Capaz de queimar 
metanol, para evitar incrementar 
a temperatura de funcionamento, o V8 está
depois acoplado a uma caixa automática de
apenas três velocidades, o que obrigou Gaiga
a trocar a tracção à frente do Mini pela 
tracção traseira, onde instalou um diferencial
autoblocante.
O simpático Mini foi assim transformado num
monstro, como seria de esperar de um 
modelo com 600 cv e apenas 680 kg de peso.
Dario Gaiga usa-o para tudo o que envolva
queimar pneus, de provas de arranque a piões.

UM MINI COM
600 CAVALOS!

AUTÊNTICO “AVIÃO” COM MOTOR V8!

A Opel acaba de revelar os preços de versões que represen-
tam parte da gama da vindoura geração Corsa, com lançamento
previsto em Portugal para meados de Novembro.
O estreante e-Corsa, versão 100% eléctrica, euros. A saber: e-

Corsa Selection: 29.990 €; e-Crosa Edition 30.110 €; e-Corsa
Elegance 32.610 €; e-Corsa First Edition 33.660 €.
Para as motorizações de combustão, a versão de acesso à

gama do utilitário que assenta na versátil plataforma CMP (a
mesma que serve o novo Peugeot 208) tem bloco a gasolina 1.2

de 75 cv, na versão de equipamento Edition, custa 15.510 €.
Subindo um degrau no portefólio de acabamentos, as versões

Elegance, com preços que arrancam nos 17.610 €, com o
mesmo motor de 75 cv.
O nível de equipamento mais desportivo, GS Line, estará dis-

ponível a partir de 19.360 euros, preço da versão equipada com
motor 1.2 Turbo com 100 cv.
Por anunciar ficam os preços das motorizações 1.2 Turbo a

gasolina com 130 cv e do Diesel 1.5 Turbo D.

OPEL CORSA 100% ELÉCTRICO JÁ TEM PREÇO

A Ferrari está a desenvolver o seu primeiro SUV, sob o
nome de código, Purosangue, e espera-se que eleve o nível de
rendimento das motorizações e desempenho dos modelos con-
géneres mais desportivos, desde logo, mais potente do que o
Lamborghini Urus.
Crê-se que o Ferrari Purosangue possa ser híbrido, com

motor V8 com dois turbocompressores e auxiliado por sistema
eléctrico, desconhecendo-se de que tipo.
O Lamborghini Urus tem 641 cv do seu V8 biturbo de 4.0

litros, por isso, com um sistema híbrido associado é exequível

que o Ferrari Purosangue supere substancialmente aquela
potência.
A decisão da Ferrari de lançar um SUV é claramente moti-

vada pela rentabilidade financeira de tal automóvel. Os SUV
são as mais recentes apostas de fabricantes tradicionalmente
de desportivos e de luxo, como Lamborghini, Porsche,
Bentley e até Rolls-Royce, e daqui a algum meses
também a Aston Martin, todos competindo neste segmento da
moda, e era apenas uma questão de tempo até a Ferrari se jun-
tar à concorrência.

FERRARI APOSTA NO SUV 
PUROSANGUE

A produção e montagem de viaturas automóveis em Portugal aumentou 4,4% em Junho face a igual mês de 2018, para um total
de 28.688 veículos, segundo dados divulgados pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal. Em termos acumulados, no primeiro
semestre de 2019, saíram das fábricas instaladas em Portugal 184.072 veículos, o que representa um crescimento de 19,5% em
relação a igual período do ano anterior. Segundo a ACAP, 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado
externo, sendo a Europa o mercado líder nas exportações - com 98,0% - com a Alemanha (24,8%), Itália (15,0%), França (14,2%) e
Espanha (10,9%) no topo do 'ranking'.

PRODUÇÃO AUTOMÓVEL EM PORTUGAL CRESCE 4,4% EM JUNHO
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ELA NÃO ESTEVE 
EM WIMBLEDON
E foi pena! Uma jogadora
com estes dotes físicos por
certo iria longe na prova
rainha da relva. É que Lucy
tem um serviço potente,
basta olhar para aquele
buraco na rede para se
perceber que esta jovem
espanhola tanto esburaca
corações como as redes 
dos courts. Mas ela diz 
que não vai desistir de
ganhar aquele torneio... 

pelo que vai tentar ser mais
meiga e servir mais em vólei
do que em força! Vamos

ver o que nos serve a menina!

Dizem que nasceu a 25 de Novembro de
2001 este queniano que agora representa 
as cores do Benfica. Bom, se Edward Pingua
Zakayo só tem 17 anitos, temos de concordar
que parece um bocado estragado para a
idade e este seu aspecto deita por terra 
aquela velha teoria que reza que praticar 
desporto faz bem à saúde e que nos mantém
eternamente jovens! Assim que foi publicada
esta foto, logo as redes sociais se encheram
de comentários. “Deve ter 17 anos mas é em
cada perna”, alguém escreveu no Facebook.
Mas este não é um caso virgem, por várias
vezes foram apresentadas queixas contra 
atletas africanos que aparentavam muito
mais idade do que aquela que diziam ter.
Lembram-se quando Portugal ganhou o
Mundial de sub 20, em 1989? Nessa altura
dizia-se que a equipa da Nigéria, que
Portugal derrotou na final (2-0), não devia ter
um único jogador daquele escalão etário, 
os nigerianos aparentavam ter para cima 
de 25 anos, ou mais!... Mas, voltando ao
Edward Pingua Zakayo, aqui lhe deixamos um
conselho amigo: é melhor verificar a 
legalidade do seu passaporte, não vá 
a Federação Portuguesa de Atletismo, 
e a ASAE, duvidarem da sua tenra idade.
Dezassete anitos?

Dezassete anitos?

N
ão foi só o grande Eça de Queirós
que teve o dom premonitório de
descrever, na sua brilhante prosa,
factos, eventos e situações que mais
tarde viriam a consumar-se – há

inúmeras passagens nos seus romances, nos
seus artigos de jornal e na sua correspondên-
cia, que parecem relatos actuais do que se
passa na nossa sociedade e na nossa política.
É óbvio que o maior romancista português
nada tinha de bruxo, apenas o seu olhar aten-
to e o seu profundo conhecimento das carac-
terísticas do nosso povo lhe permitiram
“avançar” no tempo e antecipar muito do
que hoje acontece, até parece que Eça usou
um qualquer papel químico, através do qual
copiou, ou decalcou, o que se passa no
Portugal de hoje.

Também Natália Correia, a brilhante poe-
tisa açoriana sob cuja direcção tive o orgulho
de trabalhar (Revista “Vida Mundial”, 1976)
parece ter “adivinhado”, a muitos anos de
distância,  certos comportamentos de
Marce lo  Rebe lo  de  Sousa ,   o   ac tua l
Presidente da República que, já nessa altura,
se desdobrava em criar situações, pelo
menos bizarras, que logo se tornariam acon-
tecimentos mediáticos explorados por toda a
comunicação social.

Ontem, como hoje, Marcelo sabe como
puxar a brasa à sua sardinha – há quem goste
de vê-lo nas autênticas pantominas que pro-
move, como há também quem o critique

pelos seus comportamentos pouco ou nada
ortodoxos e que ultrapassam, por vezes, as
mais elementares regras da postura de
Estado que um Presidente da República deve
assumir, por muito popular que pretenda ser

perante os seus concidadãos e os seus pares
institucionais.

Quem não se lembra das célebres braçadas
de Marcelo, no Rio Tejo, na altura em que se
candidatou à Câmara Municipal de Lisboa?
E quem não se recorda do chofer de táxi que
Marcelo interpretou durante essa mesma
campanha? Decorria o ano de 1989 e o
actual Presidente da República tinha como
principal adversário o socialista Jorge
Sampaio, que acabaria por ganhar a câmara
da capital. Marcelo saiu derrotado nessas
autárquicas, mas deixou-nos marcos indelé-
veis da sua postura e do seu carácter, replica-
dos na actualidade com as selfies que tira a
esmo, os abraços e beijos que distribui a gra-
nel, bem como outras situações que provoca
e que nos levam a duvidar da sua originali-
dade e espontaneidade, mais parecendo
encenadas por alguém que conhece muito
bem o seu povo e que sabe como conquistá-
lo... na rua e nas mesas de voto.

Ao deambular pela internet, em busca de
uma foto da recente “coroação” de Marcelo
na Costa do Marfim, deparei com esta pre-
ciosidade de Natália Correia e não resisti a
publicá-la, quanto mais não seja para que
não nos esqueçamos de que Marcelo “sabe-a
toda”, como diz o povo... 

Aqui ficam as fotos e o poema de Natália
Correia, que provam, e comprovam, que
ontem, hoje e amanhã acabaremos por ter o
mesmo Marcelo de sempre!    DANIEL SANTOS

O MESMO MARCELO DE SEMPRE!

Marcelo, em cupidez municipal
de coroar-se com louros alfacinhas,
atira-se valoroso - ó bacanal! -

ao leito húmido das Tágides daninhas.

Para conquistar as Musas de Camões
lança a este, Marcelo, um desafio:

Jogou-se ao verso o épico? Ilusões!...
Bate-o Marcelo que se joga ao rio.

E em eleitorais estrofes destemidas,
do autárquico sonho, o nadador
diz que curara as ninfas poluídas

com o milagre do seu corpo em flor.

Outros prodígios - dizem - congemina:
ir aos bairros da lata e ali, sem medo,
dormir para os limpar da vil vérmina
e triunfal ficar cheio de pulguedo.

Por fim, rumo ao céu, novo Gusmão
de asa delta a fazer de passarola,

sobrevoa Lisboa o passarão
e perde a pena que é de galinhola.

MARCELO E AS TÁGIDES

A pequena vila alemã de Ostritz, na fronteira
com a Polónia, optou por um protesto 
peculiar contra a realização de um festival
neonazi na localidade: os habitantes 
juntaram-se para comprar as cerca de 120
grades de cerveja disponíveis no único 
supermercado local, para que o festival 
ficasse “a seco”. Para evitar que o festival
"Escudo e Espada", ligado à extrema-direita,
se tornasse violento, um tribunal de Dresden
decidiu banir a venda de álcool no recinto,
levando a polícia a confiscar 4200 litros de
cerveja, apesar de a organização garantir que
mesmo com bebidas alcoólicas tudo seria
pacífico. No entanto, os habitantes da vila 
consideraram que a medida só teria real
efeito se não existisse cerveja à venda na
localidade, levando a que um grupo 
comprasse as cerca de 120 grades
disponíveis no supermercado local, deixando
os frequentadores do festival sem álcool para
beber, revela a revista "Der Spiegel".

Vila compra toda
a cerveja em protesto
contra festival neonazi


