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É EM PORTUGUÊS QUE NOS ENTENDEMOS...

6
a abrir

Olá, caro leitor! Juntos, de novo, à mesa do café, no táxi ou no autocarro, no aconchego do seu lar, cá estamos nós
para sermos folheados, lidos, criticados ou aplaudidos, mas sempre com o entusiasmo que nos tem caracterizado ao
longo destes anos. E porque queremos fazer parte do seu quotidiano em terra alheia, aqui lhe deixamos este simples
desafio: colabore connosco, escreva-nos, telefone-nos, dê-nos novas da sua região onde vive ou trabalha – somos um
jornal democrático, aceitamos e publicamos opiniões contrárias às nossas, não ligamos a raças, credos, géneros ou
ideologias. Queremos ser apenas o seu jornal, o jornal de todos nós! Afinal, é em Português que nos entendemos...

VOLTÁMOS EM PAPEL DEPOIS DE
MAIS UM OBSTÁCULO ULTRAPASSADO

unca escondemos que a principal actividade do As Notícias é a publicação
do jornal em papel, que volta com esta edição e que nos torna muito
felizes. Sabemos do sucesso da nossa edição online, que nos tem acompanhado todo o tempo em que não pudemos publicar, mas onde nos
vemos e projectamos é neste tipo de comunicação escrita, que hoje relançamos sob a direcção editorial de Daniel Santos.
A sangria da publicidade, logo após o referendo que ditou a saída do Reino Unido
da União Europeia e, mais tarde, a pandemia, obrigaram o As Notícias a deixar de publicar, reavaliar a sua edição online e esperar até ser possível voltar à publicação em
papel, que irá continuar mensalmente, com interrupção em Agosto, para férias.
Para que isso fosse possível, conseguimos vários apoios publicitários. Não só de empresas em Portugal, como do Governo português, e estamos em negociação com importante cliente britânico que nos permitirá assinar outro contrato de publicidade
significativo. Também no intuito de nos abrirmos ao mercado britânico, interessado no
poder de compra dos portugueses aqui residentes, estamos a negociar com uma empresa
de meios local para a apresentação do nosso jornal em papel e online. Continuamos
a abrir o jornal a clientes portugueses no Reino Unido, que foram um importante
apoio ao longo de muitos anos.
Esta nova perspectiva, e a volta ao jornal em papel, obriga-nos a desenvolver uma
operação de contratação que anunciamos neste número, para podermos dar resposta
aos muitos desafios que vamos ter de enfrentar. Vamo voltar-nos para os jovens lusodescendentes ou apenas bilingues e britânicos, que esperamos poderem abraçar este
meio de comunicação social que, a partir de 6 de Novembro, entra no seu 15º ano
de edição.
Não podemos também esquecer a colaboração, em regime de voluntariado, de João
de Noronha, que tem aguentado a edição do nosso jornal online e tem mantido a ligação aos nossos fiéis leitores. De notar que a nossa Website está ligada à Google Analytics, que registou 158 mil visitantes em Julho passado, 80 mil em Agosto, um aumento
para 114 mil em Setembro, e um crescimento de 16% em Outubro. Também salientar
o lançamento do nosso APP em Setembro, que nos tem permitido crescer sem estarmos
demasiado dependentes do Facebook, como foi o caso de Julho, com as consequentes
retaliações a que estivemos sujeitos.
Somos, presentemente, o único meio de comunicação social português em papel no
Reino Unido e vamo-nos manter, assim o mercado nos vá permitindo editar. Fazemos
um apelo a todos os negócios portugueses no Reino Unido para nos contactarem, caso
estejam interessados em receber o nosso jornal gratuitamente nas vossas instalações,
através de uma empresa de distribuição especializada. Em Londres e Norfolk continuaremos a efectuar a entrega directamente, assim como através de empresas de distribuição
de bens alimentares portuguesas. A subscrição do jornal terá apenas o custo de envio.
Contacte-nos através do email: geral@asnoticias.co.uk
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O INIMIGO ‘INVISÍVEL’ PODERÁ
EMPURRAR JOHNSON PARA FORA DO Nº10

cho que ninguém tem dúvidas que o coronavírus de se decidir dar voz ao Brexit, tinha escrito dois artigos para
chegou e veio desequilibrar todo o modo de vida lançar a campanha: um a favor da permanência na União
social, familiar, política, laboral e financeira de que Europeia e outro a favor do Brexit. Perceber também que a
até aqui tínhamos desfrutado. Uns mais do que ou- sua intenção era desalojar David Cameron do ‘poleiro’ e
tros, mas a ligação à nossa volta, relações, expec- tomar o poder. E foi aqui que se decidiu pelo Brexit. Não
tativas e projectos foram mudando e ganhando força tanto por convicção, mas por ambição! Já que a defesa da
noutros campos adormecidos que, subtilmente, ganharam EU manteria Cameron na liderança.
Só que Boris não contou com um inimigo invisível: o coronaoutra perspectiva e importância. Nada, por daqui a alguns
vírus. Este não estava previsto. Deu-lhe cabo da cabeça e do
anos, vai ser como era.
No entanto, não vou falar sobre isso. Mas sim sobre o Brexit, corpo. Tonou-o num homem frágil e retirou-lhe a popularidade
uma pandemia que, por algum tempo, perdeu importância e e a robustez das ideias. Perdeu discernimento e passou a andar
para a frente em marcha atrás. Este foi o inimigo
foi esquecida, mas que agora acusa uma ‘febre’
para que ninguém estava preparado, só que o prialta e que se propõe, de novo, virar do avesso toda
meiro-ministro quis dar à sua imagem um ar de
a nossa vida. Penso que este novo ‘surto’ pandéomnipotência… e explodiu!
mico irá apanhar a maioria das pessoas despreAgora tem uma união de países altamente
venidas. Tal como o coronavírus, mas sem vacina
endividados e com um rumo imprevisível.
para a cura. E isso já perceberam os políticos e os
Fala-se em anos de recuperação e anos de sa‘brexocratas’ da União Europeia. A todo o custo e
crifício. Fala-se que irá evitar os impostos dià pressa, tentam chegar a um acordo num total
rectos. Mas o aumento dos indirectos, os
desacordo e sem objectivos comuns.
Por um lado, os ‘brexocratas’tentam manter viva JOÃO DE NORONHA salários e as pensões, já estão na calha. Sem
a relação com o Reino Unido, dar-lhe corda sem partir, mas acordo no Brexit, a Grã-Bretanha levará um ‘coice’ de conpronta a ser esticada no momento certo. Por outro lado, em Lon- sequências imprevisíveis. Não só no custo de vida que irá
dres, os políticos britânicos preferem cortar a corda em vários disparar com a introdução dos direitos alfandegários, assim
pontos e dar-lhe uns nós de laço fraco, onde puxando as pontas como a libra vai recuar e tornar a nossa vida numa miséria.
seja possível partir quando for necessário e desnecessário o Para além do desemprego, do desinvestimento, da educaacordo. Ambos se preparam para usar a corda e ‘enforcar’ todos ção, da investigação científica, da cultura, da língua e outros
aspectos inerentes, tudo partirá de obstáculos a transpor. E
aqueles que vão ter de pagar a crise. Aqui e lá…
Boris Johnson, quando concebeu o plano do Brexit, sabia isso, Johnson não vai permitir!
Quanto a mim, só lhe resta uma opção: caso a União Euque iria ter muitos e demais inimigos, prontos a ‘fazer-lhe
a folha’ e a minar os caminhos onde e por onde se movi- ropeia não assine um compromisso com o Reino Unido em
mentasse. O primeiro-ministro britânico sabia bem quem Novembro, Boris só tem uma saída, prorrogar o período de
eram os seus inimigos e sabia que teria retórica a mais para transição até conseguir um acordo. E tal como Cameron,
todos eles. Sabia bem como os ‘engolir’ entre palavras, zom- explicar que não pôde cumprir a promessa de um Reino
barias e matracas políticas. Eram estes inimigos que lhe da- Unido fora da União Europeia em Janeiro de 2021, porque
riam a voz e justificariam o projecto que tão bem concebeu foi traído pelo coronavírus e demitir-se, provocando uma
com os seus assessores. E, na verdade, começou por funcio- crise política e, possivelmente, novas eleições ou a volta
ao poder dos ‘velhos’ do partido – políticos experientes que
nar na perfeição.
Para se entender bem os propósitos de Boris Johnson, podem ultrapassar a crise, sem comprometer o futuro do
temos de recuar no tempo e perceber que, ele próprio, antes Reino Unido.
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SÃO PRECISOS MAIS TRABALHADORES ESTRANGEIROS

«Os agricultores britânicos alertam que vão precisar de milhares de trabalhadores estrangeiros para a colheita
de vegetais no próximo ano, apesar da campanha para atrair trabalhadores locais. Os números do National Farmers Union (NFU) revelam que apenas 11% dos trabalhadores sazonais, na temporada de 2020, eram residentes
no Reino Unido. A NFU quer garantias do governo sobre as disponibilidades de trabalhadores para o próximo
ano, após o final do período de transição do Brexit. O estudo sobre os ‘Trabalhadores Hosticulas Sazonais’ cobriu
244 produtores, que recrutam mais de 30.000 pessoas - o equivalente a quase metade da força de trabalho.

VACINAS CONTRA O CORONAVÍRUS
VIRÃO NO ‘SAPATINHO’ DO NATAL?

A ESPERANÇA DO PLANETA NAS MÃOS DOS CIENTISTAS

N

Foi anunciado pelos serviços de saúde britânicos que lotes da vacina
desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca serão entregues nos hospitais de
Londres a partir de segunda-feira, dia 2 de Novembro, mas o ministro da
saúde, Matt Hancock, não confirma a sua utilização antes do próximo Natal.

o entanto, o ministro confirmou
que substanciais stocks destas vacinas contra o coronavírus devem
começar a ser enviados para a
Grã-Bretanha a partir da próxima
semana. Só que, segundo o jornal Daily
Mail, um hospital de Londres foi informado
de que lotes do potencial antídoto
Oxford/AstraZeneca Covid-19 poderiam
estar disponíveis a partir da semana que começa a 2 de Novembro.
O ministro de Saúde, Matt Hancock, minimizou esses relatórios, dizendo que o
NHS estava apenas a ser solicitado para
estar pronto “caso tudo corra bem” e seja
necessário iniciar a inoculação.
Enquanto os lotes da vacina AstraZeneca
estão sendo armazenados, os ensaios ainda
estão em andamento e nenhuma vacina foi
considerada segura e eficaz para uso na população em geral.
Contudo, crê-se que estão a ser efectuados enormes esforços para garantir que os
hospitais na capital estejam à frente do
jogo, para quando uma potencial vacina
receber luz verde.
Outros ensaios clínicos foram supostamente interrompidos na NHS, para garantir
que milhares de funcionários da linha de
frente possam ser vacinados assim que houver um sinal oficial de aprovação - e medidas extras de segurança estão a ser
preparadas para que isso aconteça em breve.
Dirigindo-se aos relatórios sobre a vacina,
Hancock disse à BBC que o Governo quer
“estar pronto caso tudo corra perfeitamente,
mas não é a minha expectativa fazer isso
este ano. O programa está a progredir bem,
mas ainda não chegámos lá!”
Mais tarde, o ministro acrescentou que
a sua “expectativa, é que a maior parte da

Matt Hancock
com Boris Johnson
Andrew
Pollard

Kate
Bingham

inoculação ocorra no primeiro semestre
do próximo ano”.
Só que, este fim de semana, o Mail on
Sunday garantiu que o George Eliot Hospital NHS Trust, em Warwickshire, tinha sido
informado para estar preparado a começar
a vacinação a partir do início de Dezembro.
Questionado sobre o assunto, um porta-voz
do Departamento de Saúde disse que “o NHS
tem um histórico comprovado de programas
de vacinação e trabalhará com os seus par-

ceiros, existentes em todo o sistema de saúde,
para garantir que a vacina Covid-19 possa ser
administrada com segurança e eficácia”.
“Uma vacina Covid-19 só será administrada quando for provado que é segura e
eficaz por meio de testes clínicos comprovados e autorizada para uso pelo regulador
independente.”
Todas estas notícias vêm depois de se
saber que a Grã-Bretanha já armazenou 340
milhões de doses de seis vacinas protótipo -

a maior quantidade de qualquer outro país.
Mas a chefe do Instituto de Vacinação do
Reino Unido, Kate Bingham, admitiu que
ainda há muitas incertezas e que qualquer
vacina exigiria mais de uma dose.
Ela disse à Sky News, no mês passado, que
“uma vacina parcialmente eficaz é melhor do
que nenhuma vacina”, dando como exemplo
vacinas contra a gripe que são amplamente
utilizadas, mas são apenas 50% eficazes.
Bingham acrescentou que o Reino Unido
armazenou muitas doses para “maximizar
as nossas possibilidades” e disse que é importante cobrir todos os “diferentes perfis
imunológicos”, mas que é improvável que
uma vacina eficaz esteja pronta para ser lançada antes 2021.
A vacina da Oxford University/AstraZeneca e outra da BioNTech/Pfizer devem divulgar os resultados dos estudos da fase 3
nas próximas semanas.
O chefe das vacinas de Oxford, Professor Andrew Pollard, alertou que rigorosas
restrições teriam de ser mantidas por
meses, mesmo que um dos testes fosse
bem-sucedido.
“A vida não vai voltar ao normal até o
Verão, no mínimo. Podemos precisar de
máscaras até Julho”, disse ele anteriormente
ao Daily Mail.
“Até que tenhamos um alto nível de
imunidade na população para que possamos parar o vírus de forma que as pessoas
mais vulneráveis fiquem imunes, haverá
um risco.”
Por fim acrescentou, que uma vez que os
testes do estágio final sejam concluídos e
submetidos à Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, o escrutínio não aconteceria “do dia para a noite”,
mas só daí a muitas semanas.
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MÁSCARAS CPAP TÊM AJUDADO A REDUZIR MORTALIDADE

O

s doentes internados com coronavírus em cuidados intensivos são agora tratados de uma
forma mais adequada e sobrevivem em maior
número do que em Abril, no início da pandemia, de acordo com o reitor da Faculdade de
Medicina Intensiva.
E esses ganhos foram-se estabilizando durante
todo o Verão, disse a doutora Allison Pittard.
A proporção de pacientes internados em cuidados
intensivos que morrem caiu quase um quarto, desde
o pico do surto e em quase metade dos hospitais em
geral.
Ainda é muito cedo para saber a taxa de sobrevivência dos pacientes internados neste Outono. Contudo, é obvio que uma melhor compreensão da
doença permitiu que os médicos tratassem com mais
certeza os pacientes, incluindo o uso do esteróide dexametasona e tipos de ventilação menos invasivos.
O Centro Nacional de Auditoria e Pesquisa em Terapia Intensiva (ICNARC), que informa sobre o destino
de pacientes que acabam em unidades de terapia in-

PUB.

DIZEM MÉDICOS ESPECIALISTAS

A doutora Allison
Pittard diz que agora
os doentes são tratados
de forma mais adequada

tensiva, começou a separar os casos de pessoas internadas após o primeiro dia de Setembro.
O Health Service Journal escreve sobre o assunto e
sugere que os números de mortos tiveram uma queda
dramática na proporção de pacientes que morreram
entre a primeira onda (até o final de Agosto) e a segunda (a partir de 1 de Setembro).
Em média, 39% dos pacientes internados em cuidados intensivos morreram entre o início da pandemia e o final de Agosto, e agora tudo indica que o
número caiu para pouco menos de 12%.
Mas embora isso pareça uma queda dramática à
primeira vista, a doutora Pittard advertiu que, provavelmente, se deve ao facto de que ainda não passou
tempo suficiente para saber os resultados dos doentes
hospitalizados desde o início de Setembro.
Muitos permanecerão na terapia intensiva e até o
paciente receber alta ou morra, não aparecem nas estatísticas. Embora seja muito cedo para saber como
será a mortalidade na segunda onda, sabemos que a
mortalidade foi maior no início da primeira onda do

que no final, diz o especialista. No entanto, a doutora
Pittard acredita que é muito cedo para dizer se esta é
uma queda genuína.
“Existem muitas razões pelas quais a taxa de mortalidade ter diminuído com o tempo, mas a maior
razão é termos aprendido mais a lidar com a doença”,
disse a doutora Pittard.
“Nos primeiros tempos, assim que as pessoas eram internadas, iam para as unidades de cuidados intensivos,
medicadas e colocadas no respirador automático”.
“Depois, começámos a usar mais ventilação não tão
invasiva e os pacientes responderam muito bem”,
disse.
Isso significa que mais pacientes são agora tratados
com aparelhos CPAP - uma máscara facial com uma
bomba que controla o fluxo de ar - em vez de serem
induzidos em coma e colocado um tubo nas vias respiratórias.
O facto de se ter aprendido a lutar contra o coronavírus é a principal razão do registo de menos mortes
de doentes hospitalizados nesta segunda vaga.
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NEGOCIADORES DIZEM QUE ACORDO DO BREXIT PODE ESTAR PARA BREVE

A esperança de chegar a um acordo no Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, ganhou um novo impulso depois de negociadores de ambas as partes dizerem que se aproximaram de uma posição de compromisso.
Segundo os negociadores existe uma perspectiva de acordo que poderia ser encontrada já na próxima terçafeira, com progressos feitos em várias áreas como parte da intensificação das negociações do acordo comercial.
Os dois lados estariam perto de finalizar um projeto de texto legal sobre padrões comuns futuros, incluindo subsídios estatais para empresas, como parte de uma tentativa de avanço nas negociações. Espera-se que David
Frost e seu homólogo da UE, Michel Barnier, passem o resultado das negociações a Boris Johnson e à chefe da
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tomarem uma decisão sobre os pormenores de comércio finais.
Acredita-se que será necessária uma intervenção política para romper o impasse nas pescas com uma série
de estados da UE, incluindo França e Bélgica, que ainda exigem o mesmo nível de acesso às águas costeiras da
Grã-Bretanha depois da saída definitiva no final deste ano. Barnier estaria a trabalhar numa compensação envolvendo o acesso da Grã-Bretanha ao mercado de energia da EU, numa tentativa de garantir as concessões de
pesca necessárias de Downing Street.
Christophe Hansen, negociador chefe do Brexit para o Parlamento Europeu, disse que o Reino Unido poderia
ter acesso preferencial a fornecer energia ao bloco em troca de termos mais generosos para as traineiras europeias.
O eurodeputado luxemburguês disse ao jornal Express que “o Reino Unido quer no futuro fornecer energia à UE e
nós queremos manter o ‘status quo’ para os nossos pescadores”. O Reino Unido poderia conceder acesso às suas
águas de pesca e, por outro lado, ter acesso ao mercado de energia da UE - esses são compromissos que poderíamos
fazer, tanto o Reino Unido como a UE têm pontos fortes e fracos e é por isso que queremos discutir juntos”.
Hansen, do Parlamento Europeu, diz que a disputa sobre o acesso às águas costeiras da Grã-Bretanha,
continua um ponto crítico nas negociações, e ainda não se afastou da “lista vermelha” traçada pela UE para
se atingir um progresso. Explica que um acordo sobre igualdade de condições, incluindo ajuda estatal,
PUB.

David Frost
e Michel Barnier

pode ser encontrado nos próximos dias, assim que as negociações de amanhã mudem para Bruxelas.
“O problema não é a igualdade de condições ou as preocupações com os auxílios estatais, é uma questão de
confiança”, disse ele. “Quando olhamos para o Reino Unido, não há um histórico muito forte de concessão de
ajuda estatal em excesso, então o perigo não é tão iminente como se poderia pensar. Sabemos qual será o
regime de ajuda estatal do Reino Unido, estamos apenas a encontrar meios de supervisão necessária para o assunto e a possibilidade de ultrapassar as preocupações.”
Hansen sublinhou que os negociadores enfrentam uma corrida contra o relógio para dar ao Parlamento Europeu tempo suficiente para examinar e aprovar qualquer acordo. Diz que os eurodeputados já concordaram
em“acelerar os procedimentos”para dar aos negociadores mais tempo para chegar a acordos sobre os principais
pontos de conflito.
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TELEMÓVEIS PROIBIDOS DURANTE CONDUÇÃO

Será ilegal para qualquer pessoa pegar e usar seu
telefone celular enquanto conduzir, de acordo com a
nova legislação que será promulgada no próximo ano.
A mudança vai acabar com uma lacuna que permite
aos motorista escaparem de uma punição, por usar o
telemóvel para tirar uma foto ou jogar um jogo.
Os aparelhos poderão contudo ser usados para
pagar por um ‘take-away’ num ‘drive-in’.
Assim como os motoristas ainda poderão usar os
dispositivos sem usar as mãos nesta nova legislação.
Actualmente, é proibido fazer chamadas e enviar
mensagens de texto durante a condução.
Os ministros rejeitaram chamadas para também
proibir o uso da função viva-voz, por exemplo,
usando um sistema de navegação por satélite numa
base de telefone.
A ministra das estradas, Baronesa Vere, disse que
o uso do telefone portátil ao volante era “perturbador
e perigoso” e que “há muito tempo que os motoristas
arriscam para conseguir escapar das multas”.
A mudança na lei será aplicável em todo o Reino
Unido e deverá entrar em vigor no início do próximo
ano, dependendo do resultado da consulta.
O chefe do Conselho Nacional de Chefes de Polícia
para Policiamento de Estradas, Anthony Bangham,
diz que “usar um telefone celular ao dirigir é extre-

mamente perigoso e a distração ao volante que provoca pode mudar vidas para sempre. A punição para
motoristas apanhados a usar um telemóvel de celular
portátil é de seis pontos de penalidade e uma multa
de £ 200.
O que diz a lei do uso ilegal de telemóveis ao volante:
• O uso de um telefone de um telemóvel ou de navegação por satélite ao dirigir é ilegal;
• Todos os dispositivos viva-voz devem ser totalmente configurados antes de conduzir;
• A polícia ainda tem o poder de pará-lo se achar
que você se distraiu;
• A lei ainda se aplica se você estiver parado no
trânsito ou na fila num semáforo;
• Você pode obter pontos de penalidade, multa e /
ou proibição de dirigir se infringir a lei.

BANCO DE INGLATERRA ALERTA

REINO UNIDO ENFRENTA
‘INCERTEZA ECONÓMICA SEM PRECEDENTES’
O chefe do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse que o Reino Unido enfrenta
“um nível sem precedentes de incerteza económica”.
A economia britânica encolheu 20% nos três meses até Junho, enquanto lutava com a
pandemia do coronavírus, a maior queda de qualquer das grandes economias mundiais.
Os seus comentários têm a ver com as restrições mais rígidas ao coronavírus, que vão
sendo impostas todos os dias no Reino Unido. Bailey alertou que existe um risco significativo
de que o crescimento económico continue abaixo do esperado. O governador do BoE disse
num evento online, no domingo, que espera que a produção nacional no final do terceiro
trimestre seja 10% menor do que no final de 2019.
“Claro, que isso será agravado agora pelo retorno do Covid ... os riscos continuam fortemente inclinados para o lado negativo”, disse durante a videoconferência para os bancos
centrais de outros países, orgnizada pelo Grupo dos Trinta. Bailey disse que é melhor para
os legisladores agirem agressivamente, em vez de cautelosamente, em face da incerteza.
Também falou neste debate sobre a definição de taxas de juros negativas, o que colocaria
o custo dos empréstimos abaixo de zero.
“A nossa avaliação das taxas de juros negativas, com base na experiência noutras regiões,
é que, provavelmente, elas parecem funcionar melhor num contexto de mercado financeiro
de retalho, e provavelmente melhor no ressurgimento de retoma económica”, disse ele.
Se as taxas de juros forem negativas, o BoE cobra por quaisquer depósitos que mantém
em nome dos bancos. Isso incentiva os bancos a emprestar dinheiro para empresas, em vez
de depositá-lo. Mas com as taxas de juros já baixas, não é claro de como, a partir de taxas
negativas, se poderia estimular novas actividades.
PUB.
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MARCELO ADMITE FALAR AO PAÍS NA PRÓXIMA SEMANA

O Presidente da República admitiu vir falar ao país na próxima semana, após o primeiro-ministro anunciar aos portugueses no sábado um roteiro de medidas para conter a propagação da covid-19. Marcelo
Rebelo de Sousa referiu que recebeu o primeiro-ministro, António Costa, em audiência, na quarta-feira.
"Ele expôs-me as ideias que tem. Vai ouvir sobre essas ideias os partidos políticos amanhã [sexta-feira].
Vai reunir um Conselho [de Ministros] extraordinário no sábado. Falará ao país no sábado a dizer as medidas para que aponta o Governo e o roteiro dessas medidas", adiantou. "E depois eu admito eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem", acrescentou.

HOSPITAIS PRIVADOS DIZEM NÃO TER RECUSADO
COLABORAR COM SNS E QUEREM PLANO DA TUTELA

N

Os hospitais privados rejeitam que tenham recusado colaborar com o Serviço Nacional de Saúde e dizem que se
mantêm disponíveis e a aguardar uma proposta concreta do Ministério da Saúde, para se poderem reorganizar.

uma resposta enviada à Lusa, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), que na
quarta-feira se reuniu com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), diz que “em
momento algum os hospitais privados recusaram colaboração” e que ficou decidido
que a ARSLVT os informaria do plano que
teria, para analisarem ”em que termos os
hospitais privados deveriam intervir”.
“A declaração do presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, num posicionamento
pouco institucional e nada adequado ao
momento sério que o SNS atravessa contrasta, aliás, com o que tem acontecido
com outros dirigentes”, critica a APHP.
A associação diz que a disponibilidade
dos hospitais privados se mantém e insiste
que, “tal como os portugueses, [os hospitais
privados] desconhecem a existência de
qualquer plano de atuação” e que “sem esse
instrumento não é possível tomar decisões”.
“Os hospitais privados estão a desenvolver a sua atividade com normalidade e,
se for necessário afetar recursos de outra
forma, por conveniência e necessidade do
sistema de saúde, terá então de se reorganizar as estruturas de acordo com o plano

que estiver definido”, refere a nota.
Criticando a posição assumida publicamente pelo presidente da ARSLVT, a
APHP lembra que, no caso da ARS Norte,
por exemplo, “houve solicitação da capacidade instalada e tem havido diálogo com
os prestadores no sentido de encontrar
soluções para problemas concretos. Refirase também que a Entidade Reguladora da
Saúde inquiriu os hospitais privados sobre
a capacidade instalada e essa informação
foi atempadamente remetida”, acrescenta.

Os privados recordam ainda que, no âmbito da pandemia de covid-19, “cederam
ventiladores, cumpriram as diretivas da DGS
em relação às cirurgias não urgentes e às consultas planeadas, remeteram informação
sobre capacidade instalada, reservaram
camas a pedido de hospitais do SNS”.
Dizem ainda que têm estado a recuperar
a atividade que não pôde ser realizada no
período do confinamento e que, “tendo
mantido a oferta, estão a permitir a redução
da carga sobre o SNS, ao mesmo tempo

que contribuem de forma ativa para a realização de centenas de testes COVID e para
a atividade cirúrgica de doentes do SNS”.
Sobre a posição assumida pelo presidente da ARSLVT, a associação afirma:
“Esta descoordenação detetada torna evidente que deve ser o Ministério da Saúde
a centralizar os contactos, sem ruídos localizados que provoquem os mal entendidos como o de ontem, a estabelecer o plano
de atuação para a covid e a resposta aos
doentes não-covid e a definir em que termos pretende que os hospitais privados
deem a sua colaboração”.
“Disponibilidade existe, mas a sua efetivação depende de uma proposta concreta por parte do Ministério da Saúde”,
afirmam.
Os privados viram-se envolvidos, em
abril, numa polémica sobre o pagamento
dos custos dos doentes que a eles recorreram, sem terem sido reencaminhados
pelo SNS, no âmbito da pandemia de
covid-19.
Na altura, quando confrontada sobre
este assunto, a ministra da Saúde esclareceu que o Estado só asseguraria os custos
dos tratamentos dos doentes encaminhados pelo SNS.

EVENTUAL ESTADO DE EMERGÊNCIA SERÁ PROPOSTO POR OUTRO ÓRGÃO DE SOBERANIA

O Pr afirmou hoje que os próximos passos do combate à covid-19 dependem também dos partidos e que um
eventual regresso ao estado de emergência acontecerá "por proposta de outro órgão de soberania". Em resposta
a questões dos jornalistas, na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse partilhar as
preocupações de ordem jurídica sobre as medidas restritivas de direitos e considerou que "o Governo ponderará
todas essas observações e tentará encontrar o caminho", no "processo de reflexão" que tem em curso.
"E o Presidente da República acompanhará isso, porque o Presidente da República, em qualquer caso, tem
de promulgar leis e decretos-leis, se for caso disso. Se fosse caso de haver novamente estado de emergência
teria de decretar o estado de emergência e tomar mesmo a iniciativa, ainda que por proposta de outro órgão

de soberania", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa referiu que recebeu na quarta-feira o primeiro-ministro
em audiência e que ficou a "saber as ideias de ponto de partida do Governo", mas assinalou que isso "depende
da opinião ainda dos partidos todos", que serão ouvidos por António Costa na sexta-feira.
"Não se esqueçam de um pequeno pormenor: é que medidas que tenham de passar pelo parlamento têm
de passar pelo parlamento, quer dizer, têm de ter aprovação pelo parlamento, sejam leis sejam outro tipo de
medidas", realçou. Segundo o chefe de Estado, na tomada de medidas "pondera-se sempre os direitos, liberdades e garantias de um lado, e do outro lado a vida e a saúde", e vai-se "tentando enquadrar as medidas que
é preciso tomar nos esquemas que existem" no regime constitucional e legal português.
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PORTUGAL COM MAIS DE 4 MIL
INFECTDOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Portugal ultrapassou hoje os 4.000 casos diários de infeção com o novo coronavírus, registando 4.224 novos casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), que contabiliza também 33 mortos associados à
doença covid-19.
De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal contabiliza um total de
132.616 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.428 óbitos.
O valor de hoje é mais elevado desde o inicio da pandemia tendo o número de
infeções diárias registado um crescimento exponencial nas últimas semanas.
A 08 de outubro o país ultrapassou a barreira das 1.000 infeções diárias,
atingindo 1.278 casos, um valor apenas registado a 10 de abril quando foram notificados 1.516 novos casos.
Desde 08 de outubro os números foram sempre em crescendo, ultrapassando
pela primeira vez as duas mil infeções a 14 de outubro com o registo de 2.072
casos.
A barreira dos três mil casos diários foi ultrapassada a 22 de outubro com a notificação de 3.270 novas infeções.
Na quarta-feira, dia 28, Portugal chegou aos 3.960 novos casos diários e hoje
atingiu o maior valor de sempre.
Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a
subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.834 pessoas, mais 40 do
que na quarta-feira, das quais 269 (mais sete) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.
Das 33 mortes registadas, 16 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale
do Tejo e cinco na região Centro.
As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 64.426 pessoas, mais 1.969
nas últimas 24 horas.
A DGS revela ainda que estão ativos 54.486 casos, mais 2.490.
Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.701 casos, totalizando
75.702 desde o início da pandemia.
A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias,
hoje com mais 2.474 casos, totalizando 58.596, e 1.069 mortos, dos quais 16 nas
últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.102 novos casos
de infeção, contabilizando a região 56.580 casos e 967 mortes, das quais 12 nas
últimas 24 horas.
Na região Centro registaram-se 524 novos casos, contabilizando 11.401 desde
o inicio da pandemia e 309 mortos.
No Alentejo foram registados 50 novos casos de infeção, totalizando 2.608 com
um total de 43 mortos desde o início da pandemia.
A região do Algarve tem hoje notificados mais 63 casos de infeção, somando
2.642 casos e 25 mortos.
Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais cinco casos nas últimas
24 horas, somando 358 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.
A Madeira registou seis novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 431
infeções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.
Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre
os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.
No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 60.271 homens
e 72.345 mulheres, de acordo com os casos declarados.
Do total de vítimas mortais, 1.242 eram homens e 1.186 mulheres.
O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80
anos.
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de
44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito
pela agência francesa AFP.
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BRITS LIVING IN PORTUGAL MUST REGISTER FOR RESIDENCE STATUS

The Portuguese Immigration and Borders Services (SEF) together with the British Embassy in Lisbon have launched a new campaign
in order to remind the UK nationals who are currently living in Portugal to register for continued residence in the country. According
to the statement published by the UK’s government, Britain nationals who live in Portugal and are interested in remaining there
after the end of this year, as well as those who arrive in Portugal by December 31, 2020, and want to reside in Portugal, should
register with their local Town Hall, in order to get their Certificate of Registration, SchengenVisaInfo.com reports. The registration
is mandatory for the UK nationals to have their rights protected under the Withdrawal Agreement between Britain and the EU.

Afonso Henriques

O

Siege of Lisbon
by Roque Gameiro

ENGLISH CRUSADERS HELPED PORTUGUESE KING TO CONQUER CITY OF LISBON IN 1147
On October 25, 1147, after a siege of about four months, D. Afonso Henriques finally entered the Castle of Lisbon, conquering the city for good. The help of the Crusaders
of Northern Europe in this conquest is attested in the magnificent watercolor by Roque Gameiro by the high prow ships and panda sails typical of that region.

ne of the crusaders who was an eyewitness tells all the details in a famous letter.
The Latin manuscript of the letter is currently preserved at ‘Corpus Christi College’
at the University of Cambridge, England.
Osberno (or Osberto) was a crusader with a religious background (a clergyman or elder) from England or Normandy. The quality of the Latin used by
him and the characteristics of the text indicate that
he was a cultured man. In the letter, the author
describes the conquest from the preparatory
phases to the period immediately after the taking
of the city.
The crusaders, mainly from England, Wales, Normandy, County Flanders, northern France and
Rhineland (Germany), on their way to the Holy Land,
landed in the city of Porto, in the north of Portugal, in
June 1147. The crusaders are received by the Bishop
of Porto, sent by King Afonso Henriques, who tries to
convince them to help the Portuguese in the conquest
of Lisbon. The Portuguese king himself meets with the
crusaders on the outskirts of Lisbon and makes a

speech to convince them to participate in the conquest
of the city. The English Constable, Hervey de Glanville,
also makes a speech in the same direction.
The author of the letter reproduces all these
speeches, although it is impossible to know with
what degree of accuracy. The words of the bishop
and the king appeal both to the spirit of the crusade
against Muslim enemies, (the Reconquest was considered part of the Crusades) and to the promise of
plunder (looting) of the rich city of Lisbon. In the
final agreement, the king also pledged that the crusaders who so wished could establish themselves in
lands in the Lisbon region, where they would be exempt from taxes.
The archbishop of Braga, João Peculiar, addresses
the people of Lisbon trying to convince them to surrender without a fight, but they refuse. This last speech
is very interesting because it clearly explains the moral
justification of the Reconquista, that is, that the Moors
had unfairly taken Christian lands during the Muslim
invasion of the Iberian peninsula in the 8th century.
The long siege begins in July 1147. The author de-

scribes in detail several moments of tension that occurred during this period between the Crusaders,
caused especially by the rivalry between the AngloNormans on the one hand and the Flemish and Germans on the other. In general, the Anglo-Norman
author describes in a favorable way the behavior of
his countrymen and denigrates that of the Flemish
and Germans. The relationship with Portuguese troops
is also tense at times.
De expugnatione Lyxbonensi also reproduces
letters from the Moors, translated from Arabic, intercepted by the besiegers. In one of them, sent by
the Moorish king of Évora and destined for the residents of Lisbon, the king of Évora refuses to help
them in the fight against Christians, with the excuse of not breaking a peace agreement he had
made with Afonso Henriques.
After a lot of effort, the besiegers manage to tear
down part of the city walls and build a siege machine
- a tower with a bridge -, which greatly weakens the
city’s defences, finally leading the people of Lisbon to
surrender to Christians. The surrender agreement with

the Moors is negotiated by Fernão Cativo, on the part
of the king, and Hervey de Glanville, one of the AngloNorman constables. Disagreements over the booty
generate more tension and even violence among
Christians, requiring new negotiations to agree on the
division of the city’s wealth.
Finally, on October 25, the city is entered by the Crusaders. Despite the fact that Afonso Henriques ordered
the inhabitants to be treated well, the author of the
text reports that Flemish and German troops massacred many inhabitants of the city without reason, even
killing the Mozambican bishop of Muslim Lisbon,
while the Anglo-Normans behaved themselves bow,
respecting the agreements.
As soon as their possessions of value are plundered, the Moorish population is forced to leave Lisbon. In the final part, the letter describes, among
other things, the restoration of the Lisbon diocese
and the election of its first bishop, also the crusader
Gilberto de Hastings. It also refers to the abandonment by the Moors of Sintra Castle and Palmela Castle after the conquest of Lisbon.
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ALGARVE LIVES UP
TO SPECIALIZED TOUR
OPERATORS HIGH
STANDARDS

THE BEST GOLF DESTINATION IN THE WORLD

W

ith an ideal climate that lets you play
throughout the year and a wide variety of almost four dozen courses, the region is a
golfers’ paradise. Most courses are in protected areas, with stunning views. They are
internationally recognised for the quality of their facilities,
and they have been designed by prestigious players and legendary champions such as Sir Henry Cotton, Rocky Roquemore, Arnold Palmer and Ronald Fream. On top of all this,
there are excellent golf pros, a varied network of hotels and
good accessibility, ranging from direct air links with many
destinations in the world to easy transfers between Faro airport and the various resorts.
The courses are spread from one extreme of the region
to the other. By the beach or further inland, flat, or hilly,
the choice is varied, but any of them can offer you the
chance of birdies and eagles, and maybe even a hole in
one. Between Lagos, Sagres and Serra de
Monchique there are courses with varying degrees of difficulty, where the greens and fairways are framed by beautiful natural scenery. It is in this area, near Portimão, that
the first course opened in Algarve is to be found, Penina
Hotel & Golf Resort, which has been awarded on several
occasions as one of the best in Europe.
The most central area, between Vilamoura, Quinta do
Lago and Vale do Lobo is one of the most luxurious in the
Algarve and also one of the best equipped for playing golf.
These courses combine links and fairways with cliffs, lakes
and bunkers, providing a high standard of holes. Take, for
example, hole 16 at the Royal Golf Course in Vale de Lobo,

Repeatedly considered to be the best golfing destination in the world by magazines
devoted to the sport and by international associations of specialist tour operators,
the Algarve lives up to this distinction by maintaining an unrelenting quality.

the most photographed in Europe: a demanding Par 3 in
which three spectacular sea cliffs stand between the tee and
the green. Or hole 6 at Pine Cliffs, that is on the edge of a
ravine and requires a shot over the beach.
In Sotavento, the courses are more level, but their imaginative designs provide challenges that require the use of various clubs. Many are peppered with the indigenous species
of the region, such as fig, olive, carob and oak trees, so a
round of golf is like taking a walk-in nature. Additionally,
the panoramic views over the River Guadiana, the Atlantic,
the mountains and the Ria Formosa Natural Park are so
beautiful that the golfers’ concentration can be broken, jeopardising their tee shots.
True tests to the technical capabilities of even the most
accomplished players, who have to put their strategies to
the test, many of these courses are host to important inter-

national tournaments, such as the Algarve World Cup or the
Cup of Nations. The Portugal Masters is part of the PGA
European Tour and has been held at the Victoria Golf
Course in Vilamoura since 2007.
But the Algarve is also for beginners. There is a wide
range of Golf Academies with an international reputation
spread across the region, where you can take your first steps
or improve your golf technique. They are provided with sophisticated equipment, use innovative teaching methods,
and are supported by pros certified by the Professional
Golfers Association (PGA) who are competent in several
languages. Most courses also offer training programmes,
and for those who want to practice their short game on their
own, there are practice areas and several pitch and put
courses spread across the region. A wide choice for golfers
of all levels!
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A

FOI BARRETO, NÃO FOI BARRETE!

F

oi comunista, foi socialista e também foi social-democrata – os primeiros, se pudessem, assavam-no no espeto, os segundos, se os deixassem, até os ossos lhe
roíam, e os terceiros, nesta nova aliança Costa-Rio, talvez não lhe enviassem abraços e cumprimentos, muito menos beijinhos – a Dona Graça Freitas está atenta a esses
afectos, o recomendado distanciamento social parece ser ordem para cumprir, excepto
se se tratar do Excelentíssimo Presidente da República que, embora mais contido, lá vai
distribuindo umas beijocas e uns chi-corações, já para não mencionarmos aquele ternurento gesto em que Sua Excelência entendeu dividir com umas inocentes crianças uma
bola de Berlim com a qual se lambuzava, no Verão passado, numa praia qualquer!
Mas regressemos ao que interessa: António Barreto deu há dias uma entrevista, na
RTP1, que todos deveriam ter visto – sem lamechices, sem ódios, foi um prazer ouvir
este homem de agá grande, frontal, verdadeiro, sem hipocrisias e sem medo de chamar
os bois pelos nomes. E eles, os bois, não tardaram a mugir, abertos os curros em que se
transformaram as redes sociais, de imediato surgiram as marradas de quem se sentiu
picado pelas verdades que o sociólogo revelou no novo programa da Fátima Campos Ferreira. Até o anafado João Soares, desaparecido em combate após ter prometido distribuir
umas lambadas a dois colunistas da nossa praça, veio a terreiro defender a honra da honrada família Soares, depois de Barreto ter abordado a zanga que havia tido com o seu
papá e de o ter chamado mentiroso – verdade ou mentira, haverá por aí muitos portugueses que ainda não se esqueceram das manigâncias perpetradas pelo Soares pai, já
que do filho, anónimo político que andará por aí, não rezará a nossa História, mesmo
que seja o Fernando Rosas a escrevê-la!
Foi um Barreto autêntico, na primeira pessoa, que a RTP1 nos serviu, de barretes
estamos todos fartos – e é bom lembrar que os portugueses não são todos campinos… nem saloios!

TUDO A NU...

DE JOELHOS NO REINO DE SUA MAJESTADE

actriz Rita Pereira, por muitos considerada a
menina bonita das telenovelas e das revistas
cor-de-rosa deste Portugal pequenino, deu há
tempos uma entrevista a um jornal regional
em que o único tema abordado foi o racismo
– a moda assim o dita, esse assunto parece estar na
ordem do dia, não só no país do odiado Trump como
um pouco por todo esse mundo fora…
Nessa patética entrevista, a Rita debita acusações
graves – e vagas – contra tudo e contra todos, saltando a terreiro em defesa do seu homem, um
“negro” sobre quem parece recaírem todas as manifestações racistas possíveis e imaginárias. De facto,
a Rita afirma, com todas as letras, que o seu namorado Guillaume Lalung – anunciado como produtor
não se sabe bem de quê – tem sido alvo de manifestações racistas, descrevendo algumas situações
em que o seu companheiro “negro” enfrentou complicados problemas apenas por ser “escurinho”...
mas não descreve qualquer situação específica onde
tais “racismos” tenham acontecido...
Não adianta, antes pelo contrário, continuar a incendiar a comunicação social e as redes ditas sociais
com despropositadas discussões sobre este tema –
o racismo não é de agora, sempre existiu, e, infelizmente, continuará a existir, há
certos interesses, um pouco por
todo o mundo, segundo os quais
convém manter acesa esta chama
que queima alguns mas apenas
chamusca outros tantos. E não
será nesta página – por mero
acaso, ou talvez não, assinada
pelo neto de uma negra e filho de
uma mulata e de um branco – que
tão importante e actual tema será
discutido, assuntos deste jaez
devem ser discutidos cara a cara,
com intervenientes inteligentes e

S

inceramente, começo a ficar preocupado com o
nosso/vosso querido Presidente! Não sei o que
se passa naquela cabecinha que leva Sua Excelência a desnudar-se, por enquanto parcialmente, cada
vez que lhe aparece um fotógrafo ou um cameraman
pela frente – ele desnuda-se nas praias e nos rios, qualquer pocinha de água com mais de 30 centímetros de
profundidade parece provocar na distinta criatura o irresistível desejo de logo despir o casaco, tirar a gravata,
desabotoar a camisa, rasgar a camisola interior e posar
para a foto que alguém se encarregará de preservar em
álbum que mais tarde irá enfeitar alguma das bolorentas prateleiras da velha Torre do Tombo.

que saibam falar e ouvir – para berraria despropositada que só serve para lançar mais achas para a fogueira já nos bastam a Joacine, o Mamadou e as
meninas e os meninos do Bloco de Esquerda!
E é por isso que fico admirado por ver a prestigiada Premier League teimar em manter aquela patética “cerimónia” em que os jogadores e os árbitros
são obrigados a ajoelhar-se antes do início de cada
partida como se estivessem a preparar-se para um
qualquer acto religioso, talvez para uma comunhão?
Que se saiba, na liga inglesa há atletas de todas as
raças, nacionalidades, credos, géneros, formas e feitios – para quê, então, este cerimonial inútil e aquelas enormes parangonas nas bancadas vazias a
lembrarem-nos que as “black lives matter”? Será
que as outras já não interessam para nada? A quem
serão dirigidas aquelas despropositadas mensagens?
Aos brancos? Aos amarelos? Aos vermelhos? Será
que não há também negros racistas no reino de Sua
Majestade e por esse mundo fora? Bem sabemos
que noutros países e noutras modalidades se repete
o ritual, mas será com estas medidas, e outras ridicularias idênticas, que se pensa combater o racismo?
De joelhos no chão e com a cabeça nos milhões de
libras que ganham?

Sua Excelência não se contém – no Verão já o vimos
trocar de calções em plena praia pública, e agora, para
levar uma simples picadinha no braço, Sua Excelência
volta a pôr a nu a sua bela peitaça que já descai para a
cintura, mamocas e pêlos à mostra para português ver,
apreciar, comentar e especular em que despropósito Sua
Excelência se apresentaria caso fosse obrigado a tomar
um clister ou a fazer um exame à próstata? Deus lhe cuide
dos intestinos, da próstata e de outras partes pudendas,
senhor Presidente, por agora fiquemo-nos pelo seu bronzeado peito e pela sua incomensurável atracção pelas objectivas… e pelos objectivos políticos que se propõe
alcançar com a sua ousada e despida omnipresença!

PÁGINA 16

D

OUTUBRO/NOVEMBRO 2020

O DR. COSTA FOI O PIOR QUE PODIA TER ACONTECIDO A PORTUGAL

Desde que usurpou as “legislativas” de 2015, com uma aliança cozinhada às escondidas com dois partidos leninistas, a aversão do homem à democracia é notória, e o seu
recurso à dita meramente instrumental. A tirania está na natureza do dr. Costa, e não há verniz que a cubra ou engane. Excepto os tontos, que adoram ser enganados. Os
tontos, que em cinco anos não repararam na voraz conquista do Estado e da vida privada pelo PS, desataram a duvidar dos méritos democráticos do dr. Costa esta semana,
a propósito da obrigatoriedade da máscara e de uma “aplicação” que visa detectar a Covid e afinal só detecta os devotos que a instalam. Pelos vistos, a tomada da PGR, do
Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, da Assembleia da República, da Presidência da República, da Justiça, do ensino, dos “media” e de tudo, tudo, tudo, tudo não os inquietou
nem um pedacinho. Grave é a máscara e grave é a “aplicação”. Aliás, grave é a “aplicação”, já que aparentemente meio mundo não reparou no truque e está disposto a usar a ALBERTO GONÇALVES
máscara 24 ou 25 horas por dia logo que não tenha de usar a “aplicação”. O truque é eficaz. E o truque é principalmente eficaz perante uma população disposta a engoli-lo. Colunista do “Observador

O FEITICO VIRA-SE CONTRA O FEITICEIRO

com esses mesmos resultados. É evidente que o futuro dos EUA tem uma importância
esde a realização do referendo que veio a culminar com o Brexit e mesmo
vital para o Reino Unido, mas não estou muito certo que esse facto só por si possa deantes disso, assistimos a um assédio escandaloso e constante por parte da
terminar a posição Britânica em relação à União Europeia, pode assim mesmo aconUnião Europeia ao Reino Unido. Tudo foi dito e tudo foi feito para evitar que
selhar a alguma moderação. Talvez isto explique o porquê da porta não ter sido
o Brexit se viesse a concretizar, mas parece que tudo mesmo tudo foi em vão
totalmente fechada por parte do Reino Unido. O que foi dito anteriormente foi que o
até agora. Tudo caiu por terra mesmo a máscara tão apregoada da chamada
Reino Unido não continuaria as negociações se a EU não mudasse de forma substancial
solidariedade europeia, que bem se viu no início da pandemia em que vários países
o seu posicionamento. Falta ver se assim irá acontecer.
desviavam produtos dos seus reais destinatários e parceiros. Tudo indica que a novela
Dito isto, convém também analisar como vão as coisas do outro lado do canal e sem
se vai esgotando apesar de os episódios seguintes poderem apresentar algumas surgrandes alongamentos dizer algumas palavras, apesar de reconhecer de que não são
presas para o desenlace final - está ainda por saber os contornos finais de um divórcio
nem poderiam ser muito claras. Alguns estudos referem que uma saída não negociada
que já todos sabemos litigioso e respetivas consequências. Neste contexto é já possível
do Reino Unido da EU terá um custo para a União na ordem dos 30 biliões de euros.
perceber que a EU cometeu erros de calculo que de uma forma ou outra têm vindo a
Um valor respeitável se atendermos à atual situação de vários países europeus. Evideterminar a posição Britânica. A velha ideia de mudar qualquer coisita para ficar
dentemente também o Reino Unido sofrerá com uma saída não negociada, mas os
tudo na mesma, não funcionou. Um Reino Unido fora da EU mas dependente da EU
JOSÉ BANDEIRA
custos não são comparáveis aos da EU e acredito que o Reino Unido está melhor pree a ela subordinado não aconteceu. A tentativa de deslocar parte significativa dos negócios da “City” para o continente e primordialmente para a Alemanha redundou num falhanço total e o parado para esse desenlace do que os seus ex-parceiros da EU, apesar de se tentar passar um ideia consistema financeiro europeu está hoje em maus lençóis. A tentativa de fazer do Reino Unido um exemplo trária. O Euro continua a dificultar e a impedir a recuperação de vários países, uma aberração hoje
“educativo e elucidativo” para qualquer outro estado que quisesse abandonar a União deu no que deu. confirmada por vários especialistas e economistas de vários quadrantes. A situação de Itália é flagrante
A tentativa de criar quintas colunas internamente, incluindo contactos diretos com a Escócia e a Irlanda com uma economia de rastos. A Espanha vive dias difíceis. Mesmo a França apresenta sinais de desnão surtiram os resultados esperados. A chanceler Ângela Merkel corre agora atrás do prejuízo a pedido gaste que dificultarão o seu concurso para a solução de problemas que não sejam os seus próprios e
do seu próprio governo, mas talvez já venha tarde. Creio que apesar de todas as críticas que lhe têm sido não é claro que mesmo esses tenha capacidade de resolver ou mesmo mitigar. O próprio Macron referia
feitas Boris Johnson continua a beneficiar do apoio da maioria dos britânicos e especialmente em relação há algum tempo que um refendo idêntico ao Britânico teria provavelmente igual desfecho no seu
ao seu posicionamento relativo à EU. Houve quem tivesse apostado no desgaste governativo em tempos país. A ideia de afastamento da EU está cada vez mais na cabeça de mais europeus. A qualquer mode pandemia para tentar fragilizar a figura do Primeiro Ministro e a sua posição de defesa intransigente mento outra saída poderá vir para cima da mesa, o que confirma a ideia de que o Brexit não é um
dos interesses britânicos. Falharam em toda a linha. Apesar dos tempos difíceis que vivemos creio que o processo acabado, mas apenas o início de um processo muito mais vasto e abrangente. A EU é hoje
Reino Unido sai reforçado deste período negocial e com perspetivas políticas, económicas e sociais que um mutante que não chega a ser um estado propriamente dito, mas que já é mais que uma organino futuro farão inveja a muitos dos seus anteriores parceiros da União Europeia. Predizer o futuro nem zação internacional, uma tentativa de agregar o capital transnacional sob a mesma bandeira. Num
sempre é fácil quando existem tantos dados incertos pela frente. Segundo alguns analistas Boris Johnson futuro que se vai avizinhando iremos todos assistir à desintegração de um projeto antipopular e anestaria a aguardar os resultados das eleições americanas para melhor conformar as posições britânicas tidemocrático, para bem do futuro Europeu.
PUB.
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“LISTEN”: HISTÓRIA DE EMIGRAÇÃO JÁ NOS CINEMAS
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Chega esta semana às salas de cinema portuguesas a primeira longa metragem da realizadora
Ana Rocha de Sousa, que arrebatou seis prémios no Festival de Cinema de Veneza.“Listen”tem
por base histórias reais e nasceu a partir da notícia de um casal de emigrantes portugueses no
Reino Unido que viu os filhos serem-lhe retirados. Em entrevista à Radio Renascença, a cineasta,
que também fez carreira como actriz, diz que o que lhe interessa é o cinema que chega ao“coração das pessoas”e defende que o cinema de autor tem de ser apoiado pelo Estado.

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM MANUEL LOBO ANTUNES, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO REINO UNIDO
ENTREVISTA DE JOÃO DE NORONHA
FOTOS DE RUI SANTOS JORGE

“

Nas vésperas da saída do primeiro número
do nosso jornal depois da pandemia, visitámos
o Embaixador de Portugal no Reino Unido, com
quem conversámos sobre o actual momento
da vida de todos nós, na proximidade do adeus
definitivo do Reino Unido à União Europeia
e da sua preocupação na difícil tarefa de nos
representar através destes tempos agitados.

SEMPRE FUI
ESTIMADO PELA
NOSSA COMUNIDADE

D

“NÃO HÁ RESTRIÇÕES PARA ENTRAR EM PORTUGAL CONTINENTAL PARA AQUELES QUE VIAJEM DO RU E DOS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA”

epois de quatro anos no exercício desta função em Londres, Manuel Lobo Antunes teve de enfrentar duas conturbadas crises: Brexit e a pandemia do coronavírus. Tanto numa como na outra teve de servir de ponte com Portugal e com a comunidade portuguesa aqui residente. Deu forma aos vários encontros
de esclarecimento no âmbito social, político e administrativo do Governo português com os emigrantes portugueses e as suas instituições. Festejou e recebeu altas individualidades, com o ponto mais alto na visita do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Confinou e recolheu
durante o auge do surto. Hoje mantém uma postura de esperança, mas prudente, no futuro próximo.
Tem sido a Embaixada, através dos seus quadros e Consulados Gerais de Portugal em Londres e Manchester, que tem representado e defendido os direitos e
garantias dos portugueses aqui emigrados face ao Brexit. Foi através da Embaixada que se ouviu a defesa de Portugal, este Verão, como destino de férias dos
portugueses e britânicos, tão importantes para a sustentação da economia portuguesa. Nada se faz sem sacrifício nesta época conturbada, mas é preciso dar
mérito a todos que nos têm defendido a retaguarda. E nessa ordem de ideias, poderemos dizer com justiça que levaram a cabo um bom trabalho em prol dos
»»»»»»»»
portugueses residentes no Reino Unido. Trabalho silencioso, como manda a diplomacia, sem gratidão, nem glória.
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ENTREVISTA COM O EMBAIXADOR
DE PORTUGAL NO REINO UNIDO

««« Foi nesta ordem de ideias, que esti-

vemos com o Embaixador de Portugal no
Reino Unido e o questionámos sobre vários assuntos que têm a ver com o nosso
universo a curto prazo, numa entrevista
que nos fala sobre temas como o Brexit, a
pandemia e os quebra-cabeças que hoje
em dia representam os entupidos Consulados, que tardam em ganhar o ritmo necessário após a paragem em tempos de
pandemia.
Neste momento, estamos perante dois
cenários inquietantes: a segunda vaga da
Pandemia do Covid-19 e a saída da União
Europeia sem acordo – Brexit. A seu ver
como vê a situação pandémica no Reino
Unido e que conselhos úteis dá aos portugueses, para conseguirem, em segurança, vencer esta crise?
A situação da pandemia do covid-19 é
preocupante, daí as várias medidas restritivas, de diverso alcance, que o Governo
do RU e das outras nações têm aprovado.
A melhor forma de combater esta crise é
respeitar o distanciamento social e todas
as regras de higiene, bem como outras directivas, emanadas do Governo e, sobretudo, actuar com bom senso não nos
colocando a nós e a outros desnecessariamente em risco. E sermos resilientes procurando enfrentar a pandemia com
optimismo e esperança.
Acredita que será possível introduzir
uma vacina antes do Natal de 2020?
Mesmo depois da sua introdução e inoculação, acha seguro viajar para Portugal?
Gostaria, claro, que a vacina chegasse
antes do Natal, se possível amanhã! Têm
saído ultimamente algumas notícias que a
anunciam até final do ano. Veremos. Acho
seguro viajar para Portugal que tem taxas de
infecção inferiores a muitos países, mas
acho também muito importante que se respeitem as regras em vigor e se evitem situações de risco.
Nos tempos que se passam, quais as
orientações do Governo português
sobre a Covid-19 para quem queira
viajar a Portugal?
Não há restrições para entrar em Portugal
continental para aqueles que viajem do RU
e dos países da União Europeia. A Madeira
e os Açores têm regras próprias. E de novo,
as orientações são as de respeitar as medidas
de salvaguarda da saúde pública em vigor.

Apesar de romper com as negociações
de um possível acordo com a União Europeia, o Governo britânico decidiu continuar as conversações com a UE, no
intuito de chegar a um acordo antes do
final do período de transição, em 31 de
Dezembro de 2020. Que indicações tem
das decorrentes conversações e, caso não
haja acordo, como vê o futuro das relações entre Portugal e o Reino Unido?
As negociações entre o RU e a União Eu-

União Europeia, por 6 meses, após Janeiro
de 2021. A seu ver, que benefícios trará
para as relações com o Reino Unido?
Será a primeira Presidência da UE com o
RU como estado “plenamente não-membro”
da União. Haverá certamente muito trabalho
a fazer para lidar sem sobressaltos, suavemente, com esta nova realidade que apresenta
sem dúvida alguns desafios. A nossa melhor
contribuição será uma gestão da nova realidade sem percalços nem turbulência.
Sabemos que o período para o final da
requisição do estatuto da residência,
pelos portugueses, será o final de Junho
de 2021. Sabemos também que 286 mil
portugueses já submeteram os seus pedi-

45 mil pedidos para renovação e emissão de documentos de identificação nos
consulados de Portugal no Reino
Unido, até ao final de Janeiro de 2021.
Sabemos que essas marcações continuam a surgir. Acha possível ao Governo português responder a todos os
pedidos de documentos de identificação, até Junho de 2021, que permitam
os portugueses tratarem atempadamente dos seus estatutos de residência?
Quero ser, e devo ser, optimista, e acredito
que será possível no espaço de tempo que
refere dar resposta a todos os pedidos, ou a
uma maioria significativa deles. O que
posso dizer é que existe nos Consulados Ge-

dos. Acha que ainda estão muitos pedidos
por submeter?
Não lhe sei dizer quantos exactamente
serão os portugueses que ainda não requisitaram o estatuto de residência no RU, mas
antecipamos que haverá um número importante que ainda não o fizeram. É essencial
que o façam agora e não deixem o assunto
para a última hora. A Embaixada e os Consulados Gerais prosseguirão o seu esforço
de informação e chamada de atenção junto
da nossa comunidade para que procedam
quanto antes ao seu registo.
Segundo a SECP estão já marcados

rais e nos departamentos em Lisboa toda a
determinação para que assim aconteça.
Do que conhece da nossa rede consular
e da dimensão e dispersão da comunidade portuguesa no Reino Unido, não
acha que seria uma solução criar mais
postos consulares em regiões de grande
número de portugueses residentes?
Os Consulados Gerais em Londres e
Manchester cobrem as regiões com maior
número de cidadãos portugueses. Equipas
de ambos são regularmente deslocadas para
zonas específicas – as chamadas “presenças
consulares” – para localmente darem res-

Manuel Lobo Antunes,
um diplomata que vai
deixar saudades a todos
os que com ele conviveram
ou trabalharam...

ropeia prosseguem e tenho muita confiança
em que se possa chegar a um acordo. Pelo
menos vejo vontade política para que isso
aconteça das duas partes, reconhecendo que
há ainda obstáculos a ultrapassar. Mas os sinais têm sido ultimamente positivos. Em
caso de não-acordo, o que Portugal gostaria de evitar, procuraremos manter uma relação com o RU tão próxima quanto
possível com a actual, forte nas relações
económicas, amigável nas relações sociais,
sólida na segurança e defesa e enriquecedora na cultura e ciência.
Portugal assumirá a Presidência da
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posta aos problemas e necessidades dos cidadãos, sendo que a pandemia, naturalmente, determinou a suspensão temporária
de algumas dessas “presenças”. Finalmente,
dispomos ainda de uma rede de Cônsules
Honorários que desempenham também,
nalguns casos, funções administrativas consulares. Parece-me, pois, que há uma cobertura consular consistente, dadas
as circunstâncias.
A seu ver, o que falta à nossa comunidade para conseguir alcançar níveis de
união que transparecem de outras comunidades portuguesas na Europa, nomeadamente França, Luxemburgo,
Alemanha Bélgica e Suíça?
Bem, esta é uma pergunta que deve ser dirigida sobretudo à comunidade, ou aos seus
representantes. É verdade que a união faz a
força, e seria por isso conveniente que a comunidade juntasse esforços, projectos, ambições, iniciativas. Em todo o caso, creio
que existe um ambiente de amizade e cumplicidade entre os membros da comunidade
que espero nunca se perca. É mais o que
congrega do que o que separa.
Sem dúvida, que temos muitos portugueses aqui residentes que facilmente se
destacam na vida empresarial, cultural,
saúde, ciência e social. Que momentos
destacaria neste âmbito durante o seu
exercício diplomático? Ou outros momentos que queira destacar?
Não gostaria, porque poderia correr o risco
de ser injusto, de destacar figuras ou momentos nestes quatro anos, a caminho dos cinco,
em que exerci as funções de Embaixador de
Portugal em Londres. É verdade que temos
muitos elementos na nossa comunidade que
se têm distinguido na ciência, na economia,
na ajuda humanitária, na cultura, no Serviço
Nacional de Saúde, nas Universidades etc.,
que nos devem fazer sentir orgulhosos. Gente
de primeira água. Aproveito esta oportunidade para agradecer o apoio e o carinho que
a comunidade portuguesa me tem dispensado
durante estes anos. Sempre fui estimado pela
nossa comunidade...
Preocupações não é coisa que lhe falte,
durante estes anos conturbados com o
Brexit e a covid-19. Fora disso, qual o
momento que mais o marcou desde que
assumiu o lugar de Embaixador de Portugal no Reino Unido?
Porventura a visita a Londres do senhor
Presidente da República, em Novembro de
2016. Mas também a oportunidade de conhecer pessoalmente SM a Rainha Isabel II,
sem dúvida uma das personalidades internacionais mais marcantes das últimas décadas.

PORTUGUESES
MOSTRAM-SE
SOLIDÁRIOS

MOVIMENTO CONTRA A FOME DAS CRIANÇAS NO REINO UNIDO
O governo deve apoiar as crianças vulneráveis e a pobreza
alimentar das crianças e implementar as três recomendações
da Estratégia Nacional Alimentar para expandir o acesso a Refeições Escolares Gratuitas, fornecer refeições e actividades
durante as férias e acabar com a fome nas férias, aumentar o
valor de subsídios e expandir o esquema do ‘Início Saudável’.
A Covid-19 tem sido dura com todos nós, mas o governo
deve garantir que não sejam as inocentes e indefesas crianças
a pagar o preço porque: 14% dos pais e 10% das crianças passaram por insegurança alimentar nos últimos seis meses; 32%
das famílias perderam rendimentos como resultado da Covid-

E

19 e prevê-se que os pedidos nos bancos alimentares cresçam
61% este Inverno.
Com a Estratégia Nacional Alimentar Infantil, estamos a
pedir ao governo que atribue dinheiro para: expandir as refeições escolares gratuitas para todos os menores de 16 anos,
quando um dos pais ou educador estiver a receber Crédito Universal ou benefício equivalente; fornecer refeições e actividades durante todos os feriados; aumentar o valor dos ‘vouchers’
‘Healthy Start’ para, pelo menos, £4,25 por semana e para a
expansão do esquema. Junte-se à petição através do link:
https//petition.parliament.uk/petition/554276

SEPARAR O TRIGO DO JOIO

stes tempos de pandemia são tempos estranhos que justificam várias coisas estranhas. É normal ouvir dizer-se que os
trabalhadores da área da saúde (auxiliares, enfermeiros, médicos e outros) estão na primeira
linha do combate ao vírus e que merecem todo o
nosso apoio, compreensão, suporte e admiração.
Não tenho dúvidas de que muitos profissionais
de saúde estão de facto nessa categoria de
homens e mulheres com verdadeiro espírito de
missão e por vezes até com sacrifícios pessoais
para ajudarem os outros. No entanto isso não é
aplicável a todos aqueles que prestam serviços
nos cuidados de saúde e em consequência disso
e de outros comportamentos pouco louváveis e
até abusivos, muitos doentes inclusive de muitas
outras condições foram deixados ao abandono
sem os necessários cuidados de saúde, sabendose hoje de consequências fatais para um número
considerável deles. Esta realidade existe em
vários países e não deve nem pode ser ignorada.
A cada um de nós cabe fazer o que está ao nosso

alcance para aliviar de todas as formas possíveis
a situação atual. Em particular importa não esquecer aqueles que nos seus postos garantem a
nossa segurança e bem-estar. Estão também na
primeira linha aqueles que recolhem o lixo, aqueles que nos garantem o acesso a bens de primeira
necessidade e em geral todos aqueles que de
uma ou outra forma fazem o nosso dia a dia mais
normal e mais sustentável. Para terminar e em

relação a todos aqueles que fizeram o juramento
de Hipócrates é importante dizer que temos
plena consciência de que para alguns deles de
Hipócrates se passou à hipocrisia algures durante
o caminho. Outros valores falaram mais alto o que
não ajuda ao exercício de tão nobre profissão nem
à imagem dos verdadeiros profissionais de saúde.
Entendo e sempre entendi os cuidados de saúde
como um direito universal de todo o ser humano.
PUB.
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VAI CHAMAR PAI A OUTRO…
Há confusões… e confusões! E a Sara Barradas, coitada, viu-se envolvida numa delas
quando, em passeio pela Croácia, um empregado de restaurante pensou que o José Barroso, seu amantíssimo marido, era o seu pai – ele apanhara-os às beijocas, ou sabe-se
lá que mais, pelo que receando alguma cena pedófila no seu restaurante, apanhou a
Sara à porta do WC e disse-lhe das boas… mas não se sabe se ambos foram obrigados
a mostrar os respectivos BI’s… ou se continuaram na marmelada à sobremesa!

UMA AVÓ DE BARBA RIJA

estes tempos de pandemia, em que os jornais, as revistas e as televisões só falam em infectados, internados, recuperados
e mortos devido à covid-19, haja alguém que, de vez em quando, nos dê um qualquer motivo para esboçarmos um sorriso,
quiçá uma estridente gargalhada. Felizmente, neste cómico país, situações caricatas é coisa que não nos falta - desde
algumas intervenções de políticos hábeis e sabichões às conferências de imprensa do bem falante Jorge Jesus, só mesmo
um carrancudo radical é que poderá ficar impassível a tanta coisa que se ouve, que se vê e que se lê nos jornais e revistas,
nas televisões, nas rádios... e até às mesas dos cada vez mais desertos cafés.
Mas no meio deste Portugal feito risota, ainda há quem sobressaia. Por exemplo, o nosso querido Presidente da República, sempre
pronto a desnudar-se publicamente (ver página 14) já começa a justificar jacotas diárias, proibidos que estão, por agora, os beijinhos
e os abraços... enfim, todos os afectos que Sua Excelência disDona Dolores quis
tribui a eito, seja nas escolas, nos hospitais, nas prisões - até demostrar a sua nova
máscara contra
baixo das pontes o mais alto magistrado da Nação não se coibe
a covid-19... mas
acabou por ficar
de abraçar fraternalmente um qualquer sem-abrigo que não
mascarada!!!
tome banho há mais de um mês.
Mas o professor Marcelo tem concorrência de peso. Literalmente. Trata-se da Dona Dolores, senhora famosa e muito solicitada no nosso pacóvio jet set, que, um dia destes, resolveu
publicar esta foto que aqui damos à estampa, foto com que
muitos papás e mamãs por certo passarão a assustar os filhotes quando estes não quiserem comer a sopa. E se, por acaso,
alguma criancinha mais destemida não se intimidar com este
horror, sempre se poderá colocar o instantâneo ao lado do açucareiro, é garantido que as gulosas formiguinhas depressa mudarão de poiso, avisadas que estarão da presença, mesmo em
papel, da bizarra Dona Dolores, e avisadas também de que o
açúcar em excesso é péssimo para as diabetes!
Contenha-se, Dona Dolores, a senhora que é mãe, avó e qualquer dia bisavó, não pode querer imitar as pantominices do sê
queride filhe - a ele os portugueses admitem tudo e mais alguma coisa, quanto à senhora receio que não beneficie do inesgotável amor que a generalidade dos portugueses nutre pelo seu rebento. Fique-se, pois, pelos anúncios das bananas e dos óculos,
ou então peça a alguém que lhe escreva mais um livro - pode ser de receitas, desde que não sejam passadas por nenhum médico manhoso, pode ser um romance, pode até ser a segunda parte da brilhante biografia que há tempos editou. E eu, que nem simpatizo
consigo, até lhe dou, de barato, o título para o seu muito esperado best seller : que tal “Uma Avó de Barba Rija”?
Má Língua

AI QUE SUSTO, MALATO!

Confesso que me assustei quando vi esta foto, sob a qual se anunciava
que uma repórter da RTP iria ter um bebé - e como, por enquanto, ainda
vai sendo normal as mulheres terem bebés, a vista saltou-me logo para o
gordinho Malato! Será que conseguiu? Será que o Malato vai dar à luz? Mas
como é que isto é possível, sabendo-se, como se sabe, que o antigo marido
(ou mulher, eu percebo pouco disto), Caçador de seu nome, resolveu ir dar
uns tirinhos para outros lados?
Finalmente, e após ter lido algumas das linhas com que se cosem estas
notícias que o não são, percebi que, afinal, quem vai ter um bebé é uma
tal Rita Belinha, repórter de “A Praça da Alegria”. Mas será que veremos o
Malato em nova tentativa já que esta gravidez não era a sua? Vá tentando,
vá tentando... mas cuidado com o Caçador, esse gajo ainda lhe prega umas
chumbadas no rebento… e olhe que não é fácil parir duas vezes – pelo
menos era o que me dizia a minha querida mãezinha!!!
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“ESTAMOS AQUI
PORTUGAL”

N

o dia 12 de Setembro, no teatro Capitólio, uma mão cheia
de artistas juntaram-se por uma boa causa – alertar e ajudar
a combater a crise humanitária que se vive no Iémen, canalizando o montante da receita do espectáculo para a ONG Médicos Sem Fronteiras. Bela iniciativa, com a qual não poderemos estar
em desacordo – embora se estranhe, mas depois se entranhe, que,
com tantas necessidades por que passam alguns milhares de portugueses, como os desgraçados sem-abrigo que não se podem, nem
devem, contentar-se apenas com a mediática solidariedade do senhor Marcelo e de outros “oportunistas” que, em época natalícia,
lhes vão oferecer a sopinha quente, o bacalhau fumegante, o bolorei requentado e muitos abraços e beijinhos que não resolvem os
reais problemas daquela gente que passa fome e frio, que não tem
um tecto de abrigo nem um médico de família que lhes trate as mazelas do corpo e do espírito.
O espectáculo, organizado por uma tal Cláudia Semedo, e que foi
baptizado com o apelativo nome “Estamos Aqui Iémen”, reuniu artistas como Carlão, Ana Moura, Dino D’Santiago, Branko, Capicua,
Chullage, Márcia, Mayra Andrade, Sara Tavares e Selma Uamusse,
caridosas almas que, para além dos mil euros que receberam de
cachê, pagos pela CML, acabou por resultar num prejuízo de quase
17 mil euros, pagos pela edilidade gerida pelo senhor Mesquita!
O benemérito acontecimento apenas terá rendido pouco mais de
três mil euros, parece que os portugueses andarão mais preocupados
com com os despedimentos, com o desemprego, com o péssimo
funcionamento do SNS, com o crescimento da pandemia e com
mais uma série de problemas – que esperava, então, a senhora Cláudia da solidariedade dos portugueses, desconfiados de que muitas
vezes a “esmola” nem sequer chega aos pobres a que é dirigida?
Segundo a revista “Sábado”, Cláudia desdobrou-se em explicações e ralhou com quem menospreza os mais carentes – mas a realidade é que vivemos tempos que nos obrigam a ser menos
solidários, é hora de olharmos por nós, estamos em tempos de vacas
magras e o bife não chega para todos.
Já agora, que tal a ideia de organizar e promover um espectáculo,
por exemplo com o simpático título “Estamos Aqui Portugal”?
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DOIS TOQUES NA BOLA... E O ÁRBITRO MARCA PENÁLTI!
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No Campeonato de Lisboa da longínqua época de 1908/09, o Benfica venceu o Sporting
(2-1) com um estranho penálti. O árbitro, Merick Barley, castigou assim um pontapé de
baliza que o guarda-redes José Belo marcou com dois toques na bola. O Sporting protestou
o jogo, exigindo que gosse repetido (o Benfica aceitava a repetição), mas a reclamação
não foi aceite pela Associação de Futebol de Lisboa e os leões, em protesto, desistiram da
prova. Na foto, José Belo é o terceiro da esquerda, em pé, com a bola debaixo do braço.

PAI NATAL
GREGO
VEIO CEDO
DEMAIS
LIGA DOS CAMPEÕES

FC PORTO, 2 - OLYMPIACOS, 0

Do mesmo céu donde
brotava chuva intensa,
eis que, aos 12 minutos
de jogo, caiu no campo
um Pai Natal... grego!
Terá vindo do Olimpo?

O

FC Porto venceu por 2-0, na passada terçafeira, os gregos do Olympiacos, treinados pelo
português Pedro Martins, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, garantindo assim os
primeiros três pontos na competição.
O jovem Fábio Vieira marcou o primeiro golo da partida, aos 12 minutos, com Sérgio Oliveira, aos 85, a
ampliar a vantagem do FC Porto sobre o Olympiacos,
que contou com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Bruma e Pêpê Rodrigues.
Com esta vitória, o FC Porto está em segundo lugar
no grupo, com três pontos, os mesmos do Olympiacos,
com o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo
e Bernardo Silva a liderar o grupo com seis pontos, depois da vitória frente ao Marselha, de André VillasBoas, por 3-0, com os franceses ainda sem pontuar.
O que se pode, e deve escrever, de um jogo que teve
períodos tão distintos, com as duas equipas a comandarem, à vez, as operações no terreno de jogo? Reconheça-se que os portistas entraram bem melhor –
jogavam no seu campo, perante o seu (pouco) público

e um desaire, logo na segunda partida do grupo, teria
provavelmente deixado os portugueses fora da corrida, arrastando-os para a pouco apetecível Liga Europa, prova em que se ganha“pouco”por comparação
com a Liga dos Campeões, milionária por baptismo…
e pela realidade.
Numa noite chuvosoá, e já algo friorenta, do céu da
Invicta não caíu apenas água, foi desse mesmo céu nublado que, logo aos 12 minutos de jogo, apareceu um
inesperado Pai Natal grego, que, embora ainda longe
das festas, antecipou-se à milenar data e prendou os
Pouco público
que nem deu para
aquecer a noite
fria no Dragão...

tripeiros com oferenda inesperada – não trazia incenso
nem mirra nas mãos, mas trouxe o almejado ouro que,
de pés beijados, entregou aos avançados portistas, carentes de prendas desse tipo e mais carentes ainda dos
milhões que a UEFA tem para distribuir.
Na primeira parte o FC Porto dominou um Olympiacos triste e receoso que pouco ou nada incomodou
a sólida defesa azul e branca, comandada pelo “velhote” Pepe, bem assessorado por Zaidu e Mbemba,
um trio que começa a carburar em pleno e que foi chegando e sobrando para as tímidas incursões dos gre-

gos, ainda desnorteados pela madrugadora oferta do
seu próprio capitão, numa altura em que se aqueciam
os músculos e se estudava o adversário.
A segunda parte, porém, já não trouxe mais do
mesmo – perdidos por cem, perdidos por mil, os gregos atreveram-se, obrigaram o FC Porto a recuar, estiveram perto do empate (e também de sofrerem um
segundo golo, que acabaria por surgir já perto do fim
do encontro) e mostraram no Dragão que estão ali
para discutir o segundo lugar do grupo, já que o primeiro parece entregue ao City, que, mesmo a jogar
menos bem, lá vai levando a água ao seu moinho, deixando para o FC Porto e para o Olympiacos a discussão
da continuidade na prova e os milhões que já estão
depositados à ordem de qualquer um deles.
No fim… foram onze contra onze, ganhou, e bem,
o FC Porto com a providente ajuda de um inesperado
Pai Natal, talvez ainda confuso com o jet leg que muitos
invocam para desculpar qualquer coisinha – afinal, da
Grécia a Portugal distam pouco mais de 2500 quilómetros… e, que se saiba, os jogadores do Olympiacos
MARQUES DOS SANTOS
nem vieram a pé…
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ELEIÇÕES
NO BENFICA

LUÍS FILIPE VIEIRA... SEM SURPRESAS!

L

ALMA... ATÉ ALMEIDA!

J

oão Pedro Gonçalves Almeida, nascido nas Caldas da Rainha, tem apenas
22 anos. Desde cedo se dedicou ao ciclismo e o seu palmarés, principalmente nas camadas mais jovens, seria mais do que suficiente para preencher este curto espaço especialmente dedicado ao brilhante quarto lugar que
alcançou no Giro de Itália – fez melhor do que José Azevedo e Acácio da Silva
nesta competição, outros dois nomes consagrados do nosso ciclismo e só o saudoso Joaquim Agostinho se pode gabar de ter conseguido melhores classificações, ao obter um segundo lugar na Vuelta e uma terceira posição no Tour!
Pela primeira vez a participar numa das consideradas “grandes voltas”
(França, Itália e Espanha) João Almeida foi rei e senhor das estradas transalpinas e vestiu a cobiçada camisola rosa durante 15 das 21 etapas – soçobrou no final quando as “canetas” e a equipa
perderam forças, a grande alma deste nosso Almeida não deu para mais, embora tenha dado
para muito mais do que se previa. E a juntar à
enorme alma do Almeida, também tivemos um
Rúben (foto pequena) que foi um autêntico
guerreiro inultrapassável nas altas montanhas,
contribuindo com a sua excelente prestação para
que o nome de Portugal não seja apenas conhecido pelo futebol. Parabéns a ambos, viva Portugal, viva o desporto português. D.S.

uís Filipe Vieira foi reeleito para um sexto mandato na
presidência do Benfica, nas eleições ocorridas na
quarta-feira, as mais concorridas de sempre, anunciou
hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube,
Virgílio Duque Vieira.
O candidato da lista A, Luís Filipe Vieira, venceu as eleições
com 62,59% (471.660 votos), batendo a lista B, liderada pelo
gestor João Noronha Lopes, que conseguiu 34,71% (261.574),
e a lista D, do advogado Rui Gomes da Silva, que ficou nos
1,64% (12.341).
Luís Filipe Vieira, de 71 anos, que já é o presidente com mais
tempo na liderança do Benfica, foi reeleito para o quadriénio
2020-2024, depois de ter sido eleito pela primeira vez há 17
anos, em 2003.

Nos anteriores cinco atos eleitorais, Vieira tinha sido sempre
eleito com uma percentagem de votos acima dos 80%, com
90,47% em 2003, frente a Jaime Antunes (7,32%) e Guerra
Madaleno (0,7%), 91,74% em 2009, perante Bruno Costa Carvalho (2,71%), e 83,02% em 2012, diante Rui Rangel
(13,83%).
Nos outros dois sufrágios, em 2006 e 2016, Vieira foi candidato único, tendo acolhido, respetivamente 95,6% e 95,52%
dos votos.
As eleições de quarta-feira para a presidência do Benfica
bateram o recorde histórico das mais votadas de sempre, com
38.102 votantes, superando o registo alcançado no sufrágio
de 2012, quando 22.676 exerceram o direito de voto, num ato
em que Vieira foi desafiado por Rui Rangel.

GILISTAS AINDA CANTARAM DE GALO...
O Sporting venceu o Gil Vicente, por 3-1, em jogo em atraso da primeira jornada da I Liga de futebol, com
os ‘leões’ a darem a volta ao marcador já dentro dos últimos 10 minutos da partida.
De facto, os gilistas, depois da boa exibição conseguida no Estádio do Dragão, vinham dispostos a fazer o
mesmo em Alvalade - entraram a pressionar forte o Sporting, ainda cantaram de galo... mas acabaram depenados pelos leões que só no final do jogo
entenderam mostrar as garras, conferindo
ao resultado a tal “justiça” de que tanto se
fala no futebol!
A jogar no estádio José Alvalade, foi o
Gil Vicente que se adiantou no marcador,
com um golo de Lucas Mineiro, aos 52
minutos, mas o Sporting deu a volta ao resultado já perto do final, com golos de Sporar, aos 82, Tiago Tomás, aos 84, e de
Pedro Gonçalves, aos 90+6.
Com esta vitória, o Sporting isola-se no
segundo lugar do campeonato, com 13
pontos, a dois do líder Benfica, enquanto
o Gil Vicente está em 12.º, com cinco.
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ESTE ANO MARCA A INVASÃO DE CARROS ELÉCTRICOS
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Este ano vai marcar definitivamente a opção pelos carros eléctricos. E para provar que a “enxurrada”de modelos eléctricos vai ser transversal a todos os segmentos, também os monovolumes, derivados de veículos comerciais, vão ter versões 100% eléctricas. Assim, para além
do quarteto resultante da parceria entre a Toyota e a PSA, da qual vão surgir as versões eléctricas da Citroën Spacetourer, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller e Toyota Proace, no próximo
ano vai chegar ainda ao mercado a Mercedes-Benz EQV, que podemos apreciar na foto.

A Bentley Motors Limited, para comemorar
o recorde na subida de Pikes Peak, produziu
uma edição limitada do Continental GT, com
vários detalhes especiais… entre os
quais se conta, naturalmente,
o seu elevado preço.

O

É BOM, É BONITO... MAS NÃO É BARATO!

Bentley Continental GT tornou-se
no carro de produção mais veloz de
sempre a percorrer os 20 km da mítica subida de Pikes Peak. O piloto
americano Rhys Millen ditou um
recorde de 10 minutos e 18,4 segundos, e
agora, para comemorar este feito, a marca
centenária decidiu criar uma edição especial. O fabricante britânico vai produzir
apenas 15 unidades e disponibiliza a emblemática cor “Radium Green”, criada pela
divisão Mulliner, bem como um interior diUns dizem que foi Fangio, outros
optam por Senna, muitos escolhem
Schumacher... mas a verdade é que
Hamilton caminha, a grande
velocidade, para se tornar
no melhor de sempre...

ferenciador. Passando para os detalhes, até
os pneus Pirelli P Zero recebem a cor verde
que se destaca nas jantes de 22 polegadas
revestidas a preto. Para além disso, as pinças de travão também recebem um tratamento especial. O Kit exterior é todo em
fibra de carbono e, caso pretenda um visual ainda mais exclusivo e extravagante,
pode recorrer à grelha opcional com o número “100”, um reconhecimento dos 100
anos da marca.
No interior, a edição limitada do Bentley

Continetal GT conjuga Alcantara e pele
Beluga. Já os pontos são em verde para
conferir um contraste vivo. No entanto os
detalhes não se ficam por aqui. De facto,
as cabeceiras estão embelezadas com a silhueta da montanha de Pikes Peak. Por
fim, cada um dos 15 veículos vai ter um
gráfico com uma secção do percurso de
Pikes Peak no tablier, contudo, cada um
terá uma diferente.
Ao nível de motorização o Continental
GT utiliza o 6.0lt W12 sem quaisquer alte-

rações. Assim, pode esperar 626 cavalos e
900 Nm de binário, algo que permite acelerar dos 0 aos 96 km/h em 3,6 segundos e
atingir uma velocidade máxima de 333
km/h. As encomendas começaram ainda
no final do ano passado~, a sua produção
ter-se-á iniciado em Agosto 2020... mas
poucos se podem orgulhar de os já terem
visto a acelerar. A marca não revelou os
preços, mas é esperado que seja um valor
bastante superior aos 277 728 euros do
Continental GT base em Portugal.

SIMPLY THE BEST!
Lewis Carl Davidson Hamilton, nascido em Stevenage, a 7 de Janeiro de 1985, é um automobilista britânico. Seis
vezes campeão mundial de Fórmula 1, nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, Hamilton é considerado um
dos maiores pilotos de todos os tempos, e um dos desportistas mais bem sucedidos da história.
Actualmente Hamilton representa a equipe Mercedes e tem o maior número de vitórias em Grandes Prémios de F1
(92, ultrapassando Michael Schumacher após ter vencido recentemente o Grande Prémio de Portugal de 2020, no dia 25
de Outubro) e é o segundo em número de títulos mundiais de F1 (6). Detém ainda outros recordes absolutos, como o de
maior número de pontos na carreira (3661), o maior número de pole positions (97), o maior número de pódios (160), o
maior número de Grand Chelem numa temporada (3) e o maior número de pontos numa temporada (413).
Além de ser comparado com os grandes pilotos de Fórmula 1, tem como ídolo o ex-piloto Ayrton Senna. Isso ficou
ainda mais evidente quando Lewis Hamilton se igualou em números de pole positionsa Ayrton Senna, no Grande Prémio
do Canadá de 2017, no qual ganhou, da parte da família de Ayrton, ainda na pista, um capacete usado por Senna na
corrida, não conseguindo conter as lágrimas. No mesmo ano, no Grande Prémio de Itália, Lewis atingiu a sua pole69, superando então a marca de Michael Schumacher (68 poles), tornando-se assim o recordista dos primeiros lugares da grelha
de partida. Parabéns, Hamilton – e se nada de anormal acontecer, esta será mais uma época para o excepcional corredor
britânico recordar. E para muitos outros esquecerem, naturalmente…
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JÁ NÃO HÁ QUEM CANTE O FADO

Do Bairro Alto à Madragoa
Cantou Camões, cantou Pessoa
Cantou poetas e doutores
Chorou tristezas, sorriu amores
Cantou Portugal, cantou-nos a nós
Colou o nosso fado à sua voz

Na Ribeira vendeu limões
Bebeu ginjas na Mariquinhas
Assou chouriços, comeu sardinhas
Conheceu reis e aldrabões
Cantou nos longos serões
À luz de gastas velinhas
Foi mãe negra, proibida
Foi povo, lavou no rio
Teve fome, sentiu frio
Embarcou num barco negro
Numa viagem sem medo
Viveu uma vida vivida

Foi por vontade de Deus
Que a morte a veio buscar
Estava escrito, lá nos céus
E estava assente no destino
que o Fado iria chorar
Por ficar mais pequenino

Despediu-se, sem lamentos
Foi-se embora, sem vaidades
Lá vai ela com os ventos
Que já nos trazem saudades

S

As guitarras estão caladas
O xaile negro pendurado
As violas bem guardadas
Já não há quem cante o Fado
Daniel Santos
e Amália fosse viva teria comemorado, no passado mês de Julho, 100 anos de
vida. Infelizmente para nós, para a cultura portuguesa e para o Fado em particular,
a extraordinária intérprete e compositora deixou-nos no dia 6 de Outubro de
1999, aos 79 anos de idade – mas deixou-nos também vasta obra musical, e
não só, que perdurará para sempre!
Rainha do Fado, diva da canção, Amália terá sido uma das maiores embaixadoras deste Portugal
que tanto a amou. Nascida pobre, não terá morrido rica, embora tenha levado consigo um pedaço
de todos os Portugueses e deste País que tão bem cantou. Filha de um músico amador, correeiro
e sapateiro de profissão, que demandara a capital, sem sucesso, em busca de uma vida melhor,
Amália não teve quaisquer hipóteses de estudar para além dos 12 anos, virando-se, então para o
ofício de bordadeira – mas já nessa altura a jovem se mostrava uma cantora promissora, interpretando, “a pedido de várias famílias”, algumas modas e os apaixonados tangos de Gardel.
Aos 14 anos decide voltar a viver com os pais que haviam regressado a Lisboa. Na capital trabalha como bordadeira, engomadeira e tarefeira, aos 15 anos vende fruta no Cais da Rocha, in-

tegra-se na Marcha Popular de Alcântara e inscreve-se num concurso de caça de talentos, no qual
acabaria por não participar pois todos os outros concorrentes se recusavam a competir com ela!
Casa-se, em 1940, com um guitarrista, já depois de ter recusado actuar no Retiro da Severa, e
participa pela primeira vez no teatro de revista, onde conheceria Frederico Valério, compositor de
muitos dos seus fados, como também o foram Ary dos Santos, David Mourão-Ferreira, Vinicius de
Morais, Alain Oulman, Pedro Homem de Melo e tantos outros... Daí em diante foi sempre a subir
– vai cantar a Madrid, entra na opereta Rosa Cantadeira, ao lado de Hermínia Silva e vai actuar no
Rio de Janeiro, iniciando assim uma internacionalização que jamais pararia.
O resto é História, profusamente publicada e registada e bem conhecida pelos quatro cantos
do Mundo – Amália cantou em Paris, Londres, Trieste, Berna, Dublin, Nova Iorque, Roma, Tóquio,
Moscovo, Cidade do México… enfim, se muitas das grandes capitais mundiais tiveram a oportunidade de ouvir a sua belíssima voz e se muitos tiveram o privilégio de com ela conviver, estamos
certos de que todos jamais esquecerão esta mulher que foi cantadeira e esta cantadeira que sempre soube ser mulher. Com M grande, naturalmente…

