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T odos nós, tal como eu e a minha família,
vamos ter de enfrentar um novo desafio
que, para a maioria dos portugueses resi-
dentes o Reio Unido, poderá ser o retorno
ao limiar da pobreza, ou voltar à situação

do tempo em que decidiram emigrar.
Desafio que já os tinha acompanhado no final de

2021, quando a inflação geral disparou para 5,1% e,
segundo a imprensa local, os aumentos dos preços
nos supermercados atingiram os 15 a 20%. Mas não
é tudo, os indicadores financeiros indicam que a in-
flação geral irá brevemente subir para 6 e depois, mais
tarde, para 7% em 2022.
Mas não só aumentaram os produtos alimentares,

na generalidade todos os produtos de grande neces-
sidade sofreram subidas assinaláveis de preços. Assim
como a luz e o gás, os quais vão acusar mais aumen-
tos a partir de Abril, quando os valores dos tectos má-
ximos de venda ao consumidor subirem.
Os impostos serão outra área que não fugirá aos au-

mentos, designadamente os 1,25% da segurança so-
cial e dos combustíveis, estes últimos um ‘truque’
frequentemente usado e abusado pelos políticos.
Lembrar que os Governos introduzem uma taxa no
valor do preço dos combustíveis e, depois, cobram o
VAT (IVA). Para além do imposto ‘verde’ que subsi-
dia os projectos industriais de contenção do aqueci-
mento do Planeta. E, por fim, lembrar o auciado
aumento de 3% no imposto municipal (Council Tax).
Mas é preciso ter em conta que muitos destes aumen-

tos cruzam com os custos das unidades produtoras, ser-
viços, hospitalidade, transportes e outros. E quem
encaixa no fim todos esses custos: o consumidor. 
Há com certeza atenuantes, como o aumento de

6,6% do salário mínimo, que minora os aumentos
atrás assinalados. Depois algumas reduções na inci-
dência do Crédito Universal, ajudas a suporte das
contas de gás e eletricidade na estação mais fria e os
congelamentos sobre aumentos de impostos sobre ál-
cool e combustíveis.

Mas apesar das promessas, as medidas do Governo
são curtas e aquém das necessidades das famílias
mais pobres, que serão as mais atingidas com o au-
mento do custo de vida em 2022. A dificuldade do
Governo em ceder aos pedidos para intervir no au-
mento dos preços da energia, que podem ultrapassar
as £2000 por ano, será a machadada final para as es-
peranças de muitos de nós.
Os mais pobres poderão, a certa altura, ter de esco-

lher comer ou aquecer as suas casas.
Quem pensava que as ajudas, que ultrapassaram o

trilião de libras esterlinas, para o combate as conse-
quências da pandemia seriam atenuadas em vários e
longos anos, estava enganado. A cobrança vem aí
sobre um e todos nós, sem apelo nem agravo. Não há
milagres e o sacrifício será acumulado aos anos vi-
douros. (JN)

REGRESSO ÀS ORIGENS 
DEPOIS DA PANDEMIA

O MAIOR OBSTÁCULO PARA 2022

O jornal em papel sempre foi o
coração da empresa, o objec-
tivo principal, a nossa missão
e, por assim dizer, o nosso
ADN. Sem ele, estávamos

amputados de um ‘membro’ importante,
o veículo de todo o nosso propósito.
Aquilo que nos permitia movimentar a in-
fluência, a informação e a ligação do
nosso leitor com a sua língua, com a rea-
lidade do país onde vive, a comunidade a que pertence e a notícia
que lhe garante estar actualizado com a sua importância e papel
na sociedade britânica.
Claro que não negamos a importância da nossa edição online. Na

importância da  vasta disseminação, de chegar a pontos que o jornal
em papel não cobre, servir a geração mais nova e se encaixar com
a evolução normal e natural da nossa actividade.
Hoje é um dia histórico para nós, porque conseguimos sobreviver

ao isolamento forçado pela pandemia e ligar a equipa da edição on-
line ao projecto que todos mais ansiávamos relançar.
Este jornal tem por primordial intento chegar a todos e ser distri-

buído por todo o Reino Unido, pelo que vamos ter de nos concentrar,
de novo, nessa missão e, um a um, contactar com os cafés, mer-
cearias e restaurantes, que nos ajudaram, em 15 anos, a divulgar
“As Notícias”. 
Chegámos a ter 609 pontos de distribuição, mas hoje só conse-

guimos identificar 301. Com uma equipa de jovens, contratados para
divulgar e fazer o marketing de todas as empresas deste grupo,
vamos à procura de outros negócios portugueses (e não só) e chegar
a eles através das competentes distribuidoras da UPS e DPD.
O mais importante e difícil está conseguido. O nosso obrigado a

todos os que colaboraram neste relançamento na entrada de “As No-
tícias” no seu 16º ano de publicação.

JOÃO DE NORONHA

BOM ANO PARA TODOS... MAS VÊM AÍ DIFICULDADES!

CUSTO DE VIDA

A Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido (UKHSA) anunciou alterações às orientações para testes PCR em Inglaterra,
para garantir que existem os suficientes para funcionários de setores-chave como Educação e Saúde. A partir de 11 de Janeiro,
as pessoas sem sintomas que testem positivo, com teste de antigénio, não terão de confirmar o resultado com um PCR, mas
são colocadas em isolamento. As pessoas com sintomas terão de obter confirmação e também fazer quarentena. Isto significa
que o período de isolamento dos assintomáticos, que começava quando se confirmava o resultado do PCR, passa agora a
ser com o primeiro resultado positivo, permitindo que as pessoas regressem mais cedo ao trabalho ou à escola.
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PROJECTO DA UNIVERSIDADE EM MILTON KEINES ADIADO

Num relatório publicado pela ‘Commission on Young Lives’ (CYL), os adolescentes, retirados ou sem família,
sob os cuidados do próprio sistema de assistência social na Inglaterra para protegê-los da exploração, estão a
ser alojados em locais onde os riscos são maiores. O relatório da CYL diz que as crianças são retiradas das áreas
onde foram criadas, para viver em acomodações não regulamentadas destinadas a criminosos. O documento
continua por dizer que o sistema é “impróprio para o fim proposto” e está a pôr em perigo o número crescente
de adolescentes com mais de 16 anos aos cuidados do sistema nacional de assistência. Sobre o assunto, os mi-
nistros dizem que estão “a reformar o sistema com urgência”.
A revisão - presidida pela ex-comissária dos assuntos infantis na Inglaterra, Anne Longfield - descreve a ex-

periência dos adolescentes, que que já vêm de situações de exploração, como “sombria” e as proteções existentes
para apoiá-los como “irritantemente inadequadas”. Longfield destaca a escassez de locais residenciais adequados,
a falha na identificação daqueles tendentes a provocar risco de exploração dos menores e os recentes cortes no
financiamento a programas de intervenção. A ex-comissária pede, então, um pacote de medidas governamentais
destinadas a ajudar adolescentes em risco, incluindo a criação de um grupo de trabalho ministerial e a proibição
do uso de acomodações não regulamentadas para jovens menores de 18 anos.

De acordo com o relatório, a população em assistência social está envelhecendo e os jovens de 16 e 17 anos,
em graves necessidades, representam agora 23% das crianças atendidas. O sistema, inicialmente projetado
para apoiar crianças de menos idade, está agora a lutar para se adaptar às necessidades dos jovens mais velhos.
Alguns adolescentes mais vulneráveis   estão a ser retirados das áreas ode viviam para locais de altos índices de
criminalidade, de acordo com o relatório, onde gangues de criminosos são informadas, dentro das Câmaras Mu-
nicipais da área, quando   são transferidos e para onde, geralmente para acomodações não regulamentadas. 
“Essencialmente, podemos, muito bem, estar a entregar as crianças directamente a gangues e criminosos

implacáveis”, acrescentou ela. Longfield continua por dizer que a redefinição da assistência social às crianças exi-
giria uma “ação determinada e algum financiamento”. Acrescentou depois saber que “o número de adolescentes
vulneráveis em risco de exploração, que entram num sistema de assistência envelhecido, com necessidades
mais complexas e caras, estão a crescer. Também sabemos que isso coloca uma enorme pressão em todo o
sistema de assistência social de crianças. “
Em março de 2021, havia 80.850 crianças sob cuidados na Inglaterra, um aumento de 1% em relação

ao ano anterior.

Boris Johnson teve de enfrentar uma
bancada de deputados conservado-
res revoltados e intervenções duras e
críticas à sua participação de uma
festa nos seus escritórios, em Dow-

ning Street, que várias negou ter existido, mas
ontem redimindo-se pediu desculpas publicas
no Parlamento.
Se fosse outro político, era de acreditar que es-

taria nos seus últimos dias de reinado como pri-
meiro-ministro. Mas Johnson já provou ter
capacidade para enfrentar adversidades, faltas à
verdade e políticas de marcha atrás.
Ontem, por exemplo, alegou que achava que in-

gerir bebidas no jardim de Downing Street, em
Maio de 2020, fez parte de um evento de trabalho,
tirada que foi recebida com escárnio pelas banca-
das da oposição na Câmara dos Comuns. Keir Star-
mer classificou-a de “ridícula” e pediu a Johnson
que se demita. O presidente do ‘Commons Stan-
dards Committee’, Chris Bryant, acusou o primeiro-
ministro de parar de tratar os eleitores como
“estúpidos”.
Este pedido do líder trabalhista foi apoiado pelo

líder conservador escocês, Douglas Ross, que lide-
rou uma falange, de pelo menos 14 conservadores
de Holyrood, a pedir a Johnson que abandonasse.

E houve pedidos para a sua demissão por parte
de uma alta individualidade conservadora, William
Wragg, bem como de um dos seus ferozes criticos,
Roger Gale, que descreveu o primeiro-ministro
como um “morto ambulante” politicamente.
Um ex-ministro admitiu que um número de par-

lamentares, “de dois dígitos”, enviaram cartas de
‘desconfiança’ no primeiro-ministro ao presidente
do comité de 1922, Graham Brady - com algumas
delas enviadas após o dramático pedido de descul-
pas do primeiro-ministro na Câmara dos Comuns.
Mas com 54 cartas necessárias para desencadear

um voto de confiança, muitos conservadores dis-
seram que Johnson conseguiu “ganhar tempo” até
ao resultado de um relatório da responsável por
Whitehall, Sue Gray, sobre a as alegadas festas no
Nº10. Vários disseram que um veredicto contra no
relatório de Gray, que será publicado na próxima
semana, pode significar o fim de Johnson.
O ex-ministro, Dan Poulter, afirmou que “caso se

descubra que o primeiro-ministro sabia e/ou en-
ganou claramente o parlamento, enfrentará uma
sanção criminal – ou ambas – e a sua posição será
insustentável”.
Outro parlamentar com assento aparentemente

seguro no sul do país é de opinião que – após as
derrotas nas eleições de North Shropshire e Ches-

ham e Amersham – “nenhum assento está seguro”
enquanto Johnson permanecer no cargo.
“É uma merda!”, disse outro parlamentar, “os

meus eleitores não querem que ele se desculpe –
querem sim que ele seja honesto e trabalhador,
mas ele nunca fará isso, é claro”.
Outro parlamentar disse à imprensa que “há

muita preocupação e, francamente, a desculpa não
chega nem perto para o lavar... Há muitas reuniões
em andamento para se discutir o que fazer com
tudo isto e quando.” Roger Gale foi um dos poucos
parlamentares a falar publicamente, para dizer que
“Sinto muito, não hà festas de trabalho tipo ‘traga
uma garrafa’ até Downing Street, que eu tenha co-
nhecimento. Nem há festas de trabalho do tipo
“traga uma garrafa” anunciadas por convite do se-
cretário particular do primeiro-ministro.”
“Acho que chegou a hora de o primeiro-ministro

ir embora com dignidade pelo seu próprio pé, ou
de o Comitê de 1922 intervir.”
E o ex-assessor principal de Johnson, Dominic

Cummings, considerou a alegação de Johnson de
que achava que a reunião era um evento de traba-
lho “ridícula”.
Um ex-ministro disse que Johnson estaria livre

se Gray concluísse que participar da festa foi “um
erro de julgamento” - e acrescentou: “mas se ela
decidir que ele quebrou o código ministerial, en-
ganando a Câmara, ficará numa posição muito,
muito difícil, de fato.”

BORIS JOHNSON PRESO POR UM FIO CONTRA 
A REVOLTA DOS DEPUTADOS DO SEU PARTIDO 

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A MENORES ALOJA JOVENS EM LOCAIS VULNERÁVEIS DE RISCO

Os planos para uma nova universidade em Milton Keynes, que deveria ser inaugurada no próximo ano, foram
adiados. Situada em South East England, fica numa zona onde vivem muitas famílias portuguesas e uma opção
para duas zonas de grande população lusa, East Middlands e East Anglia. Uma oportunidade para milhares de
jovens portugueses. Pelo que se sabe, a Cranfield University, promotora desta nova unidade, teria fornecido um
currículo focado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática dada pelo nome MK:U. Mas disse que o
‘campus’ não poderia ser construído enquanto não estivesse garantido o financiamento da parte do Governo.
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Oprimeiro-ministro prometeu em 2016, como parte de sua
campanha para o referendo do Brexit, que a Grã-Bretanha
poderia suspender o IVA (determinado pela EU) sobre as
contas de energia. Mas agora, Johnson está a recusar abolir
o imposto, que foi introduzido pela primeira vez pelo bloco

em 1993. Isto acontece num momento em que os custos de energia vão
disparar na Grã-Bretanha, forçando que o tecto do preço da energia vá
subir para £2.000 (por ano) em Abril. Referimo-nos à tarifa máxima que
um fornecedor de energia pode cobrar a um consumidor. E esses custos
para o consumidor já estão a subir, quando cerca de 15 milhões de
famílias vêm as suas contas de energia aumentar 11% em Outubro.

Um grupo de 20 conservadores pediu a Johnson que retire o imposto
sobre as facturas de energia, que os consumidores têm de pagar, argu-
mentando que a Grã-Bretanha está a aumentar os preços “mais rápido
do que qualquer outro país competitivo”.

O IVA é atualmente cobrado a cinco por cento nas contas de energia.
Mas o Sr. Johnson contrapôs os argumentos dos membros de seu par-

tido. De uma maneira inexplicável porque a Grã-Bretanha agora desfruta
da “liberdade de regular nosso próprio IVA”, uma das razões para deixar
a UE. Numa conferência de imprensa na televisão em Downing Street, p
PM explica que “o argumento é que este é um instrumento contundente
e ao aboli-lo você acaba por baixar as despesas de muitas pessoas que
talvez não precisem do apoio de uma forma direta que nos estão a pedir.
Precisamos de ajudar as pessoas que ficam na pobreza por causa das su-
bidas dos custos de energia. “

Mas esta não é a única promessa do Brexit que o primeiro-ministro
parece ter virado as costas nos últimos meses. Em Outubro, quando o
ministro das Finanças, Rishi Sunak, revelou o orçamento de Outono, outra
promessa do Brexit foi quebrada. O ministro anunciou que o Reino Unido
vai “manter” a sua meta de chegar a £22 biliões de investimentos anuais
na pesquisa e desenvolvimento (P&D).

O governo fez uma promessa, durante a campanha do Brexit, de

aumentar os gastos com P&D para £22 bilhões. Mas prometeu fazer
isso até 2024/2025. Em vez disso, o anúncio de Sunak divulga que
a Grã-Bretanha não alcançará essa meta até pelo menos 2026/2027.
O ministro disse que vai “manter a meta de manter o investimento
em P&D em £22 bilhões. Para chegar lá, vamos atingir a meta em
2026/2027. Aplicando orçamentalmente até o final deste Parla-
mento £20 bilhões por ano em P&D.”

Mas essa meta é dois anos depois da promessa do Brexit. E não
termina aí, pois mais uma promessa do Brexit pode estar à beira do
colapso. Uma característica fundamental do acordo do Brexit era a
participação da Grã-Bretanha na Horizon Europe. É o projeto de pes-
quisa e inovação de £80 bilhões da EU, que os participantes podem

ter acesso. Mas a Grã-Bretanha teve sua participação adiada por
causa das disputas do Brexit e foi informada de que não pode voltar
a aderir até que, essas disputas, sejam resolvidas.

Liz Truss, que agora assumiu o comando como negociadora-chefe
do Brexit, estará ansiosa para chegar a um acordo com a UE e evitar
que o Artigo 16 seja acionado. Se isso acontecer, o que Lord David
Frost havia ameaçado quando estava no comando como Ministro
do Brexit, a Grã-Bretanha seria permanentemente excluída da Ho-
rizon Europe. Isso não apenas faria com que outra promessa do Bre-
xit fosse jogada no esgoto, mas também seria significativamente
prejudicial para a ciência britânica.

Michelle Mitchell, presidente-executiva da Cancer Research UK, disse
à BBC News que a recusa da UE em permitir que a Grã-Bretanha retorne
à Horizon Europe seria um “golpe significativo” na luta contra o câncer.

Ela disse: “Isso também colocará em sério risco a posição do Reino
Unido de estar na vanguarda dos esforços globais para melhorar a pre-
venção, o tratamento e o diagnóstico do câncer.

As empresas britânicas que inicialmente esperavam se beneficiar da
Horizon Europe perderam as suas esperanças. A empresa aeroespacial
britânica Orbex recebeu fundos da Horizon Europe desde o início.

Isso os ajudou a começar a trabalhar na primeira plataforma de
lançamento espacial orbital da Grã-Bretanha em meio século. Mas
agora que a associação formal da Grã-Bretanha ao projeto Horizon
Europe de £80 biliões foi suspensa, é improvável que a Orbex receba
mais fundos europeus.

Agora, podemos dizer, que o Boris Johnson conseguiu um ‘hattrick’
de traições ao Brexit e pode estar no seu último folgo no poder. Isso
tem contribuído para os baixos índices de aprovação de Johnson,
agora no seu nível mais baixo, já que seu controle do poder pode
parecer estar a dimunuir. De acordo com a última pesquisa condu-
zida pela YouGov - divulgada em 20 de Dezembro - Johnson tem
um índice geral de aprovação de 23%.

BORIS QUEBRA TRÊS PROMESSAS DA SUA
CAMPANHA PARA SAIR DA UNIÃO EUROPEIA

BREXIT: GRANDE TRAIÇÃO

BORIS
O prometido
não é devido?

RAC ACUSA BOMBAS DE GASOLINA DE TEREM COBRADO A MAIS AOS AUTOMOBILISTAS 

O‘Royall Automotive Club’ (RAC) acusa os retalhistas das bombas de
gasolina de estarem a enganar os motoristas, ao recusarem-se a repas-
sar as descidas de preços de combustível nos fornecedores. A organi-

zação de automobilistas diz que a gasolina sem chumbo foi posta a 2p por litro
mais barata, quando deveria ter caído 12p. A RAC calcula que os motoristas
foram cobrados a mais £5 milhões por dia em Dezembro, indicando que os re-
talhistas ganharam uma média de 16p por litro com a gasolina, em vez dos nor-
mais 6p. No entanto a ‘Petrol Retailers Association’ objeta, dizendo que, por sua
vez, os motoristas saíram também beneficiados com os aumentos de preço
globais nos combustíveis.

“Dezembro foi um mês péssimo para os motoristas, pois foram explorados pelos
retalhistas”, insiste o porta-voz do RAC para a área de combustíveis, Simon

Williams. No passado, disse ele, os retalhistas reduziam os preços nas bombas
sempre que os preços no abastecimento caíram. “Desta vez, eles mantiveram-se
firmes, aproveitando todas as notícias, na comunicação social, sobre os ‘preços
mais altos da energia’ e apostaram no aumento do preço do petróleo, introduzindo
preços artificialmente inflacionados”, disse Williams.

Mas Gordon Balmer, diretor executivo da Petrol Retailers Association, diz que
“os dados de preços nas bombas de Dezembro não são fiáveis,   porque são reti-
rados de transações de cartão de combustível e houve muito menos dessas
transações, por causa da redução da atividade comercial entre o Natal e Ano Novo.
Balmer diz que o mercado retalhista de combustível continua “extremamente com-
petitivo” e acrescenta que os supermercados usaram os preços de combustível
artificialmente baixos para atrair compradores para as suas lojas no Natal.”
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Cortar o período de autoisolamento de Covid para cinco dias “certamente

ajudaria”, disse um ministro da Educação, Nadhim Zahawi, que aproveitou para
negar que o governo planeie interromper o fornecimento de testes de fluxo la-
teral gratuito.  Pessoas com teste positivo de Covid precisam de se isolar por
pelo menos sete dias, mas vários setores estão enfrentando pressão com as fal-
tas de pessoal.
Zahawi disse à BBC que o país está no caminho “da pandemia à endemia”.
Ele disse que reduzir o período de autoisolamento ajudaria no absentismo

das pessoas no local de trabalho. Questionado sobre os exames, o ministro da
Educação disse que vão seguir em frente, mas disse que também há um plano
de contingência. Sobre a ideia de interromper os testes de fluxo lateral grátis,

Zahawi, o ex-ministro das Vacinas, disse não conhecer o relatório do Sunday
Times e explicou que o governo tinha encomendado 425 milhões de dispositivos
de fluxo lateral este mês.
“Não estamos a pensar  no fim dos testes de fluxo lateral grátis”, disse ele.
Os EUA reduziram recentemente a janela do auto-isolamento para cinco dias,

mas o ministro da Educação explicou que, é importante lembrar, no Reino Unido
o isolamento começa quando uma pessoa tem sintomas, enquanto nos EUA
começa quando uma pessoa tem um teste positivo.
Zahawi disse ao programa da BBC1 no ‘Sunday Morning’, que a Agência de

Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) defende que poderá haver um
aumento maior de casos, se o período for reduzido de sete para cinco dias.

O responsável de um dos hospitais mais movimentados de
Londres disse que está preocupado por vir a perder pessoal,
quando novas regras vierem exigir que todos os membros
do seu ‘staff’ sejam vacinados. A partir de Abril, a equipe
da linha de frente do NHS na Inglaterra vai precisar estar

vacinado com o Covid - ou será transferida para outras funções.
O chefe do King’s College Hospital, Clive Kay, disse que seu tra-

balho era encorajar os trabalhadores a serem vacinados – mas a rea-
lidade é que 10% de seus 14.000 pessoal ainda não foram vacinados.
Nadhim Zahawi, ministro do Governo, defendeu a política como “a
coisa certa” a fazer. Desde o início de Abril, de acordo com a lei, os
funcionários do NHS na Inglaterra que têm contacto direto com os
doentes precisam de estar vacinados contra a Covid.

Uma política semelhante já foi introduzida para funcionários que
trabalham na assistência social na Inglaterra – provocando um alerta
dos asilos para o agravar da crise de pessoal. O NHS já enfrenta uma
grave falta de pessoal estimada em 93.000 trabalhadores.

Kay falava depois de um dos seus próprios médicos desafiar o mi-
nistro de Saúde, Sajid Javid, sobre o assunto, dizendo que “não estava
feliz” por vir a ser demitido por não receber a vacina.

O médico, Steve James, um consultor de UTI (unidade de infec-
ções unrinárias) argumentou que acreditava que já tinha anticorpos
depois de ter contraído o Covid - e, em declarações à BBC, diz acre-
ditar que a vacinação deve ser uma questão de escolha pessoal.

O responsável do hospital, Clive Kay, recusou-se a responder se
achava que a nova regra era justa - embora argumentasse que a
equipe “não estava a ser forçada” a tomar a vacina, mas sim “enco-
rajada”. Mas pressionado sobre as regras, reconheceu que isso pode
significar muitas pessoas a deixarem o seu emprego atual: “Há a pos-
sibilidade, se decidirem não ser vacinados, poderem ser redistribuí-
dos. E se não encontrarmos essa oportunidade para redistribuí-los, a
consequência é que eles têm de ir [deixar o emprego].” 

“Não obrigaremos que indivíduos sejam vacinados”, disse Kay no
programa Sunday Morning. “Devemos tratá-los com gentileza, com
compaixão, devemos dar-lhes todas as oportunidades de conversar se
não quiserem a vacina ... mas, no final das contas, a escolha é deles.”

Questionado sobre quantos funcionários da linha de frente ele po-
deria perder com a mudança da lei,  Kay disse: “Estou confiante porque
já vemos vários funcionários optando pela vacinação. Não quero neste
estágio prever ou dar qualquer número.” 

A Vodafone anunciou que está a atrasar em três
semanas a reintrodução das tarifas de 
roaming na Europa, como resultado da saída 
do Reino Unido da União Europeia. Esta rede 
telefónica planeou trazer as tarifas de 
‘roaming’, após o Brexit, em 6 de Janeiro, 
seguindo a decisão de outras redes que 
planearam introduzir o custo a partir de 2022.
No entanto, a empresa anuncia que precisa de
mais tempo para os testes e que a mudança 
só irá ocorrer no final de Janeiro.
Por sua vez a EE também adiou a retomada das
suas tarifas de roaming, que estavam 
planeadas para Janeiro, até Março deste ano.
Antes do Reino Unido deixar a UE, os clientes as
empresas de telemóveis podiam usar as suas 
chamadas, mensagens de texto e 
utilização de dados dos seus planos em 
qualquer país da UE. Mas o acordo comercial com
a EU, em Dezembro de 2020, deu às operadoras
móveis a opção de reintroduzir as tarifas.
A rede Three também anunciou que introduzirá 
as tarifas de ‘roaming’ entre o Reino Unido e a 
Europa, embora a mudança esteja apenas 
planeada para Maio de 2022. Isso significa que
das maiores redes móveis no Reino Unido, só a
O2 ainda não anunciou os planos de 
reintrodução das tarifas de ‘roaming’.
A tarifa da Vodafone será de £ 1 por dia e só
se aplica quando comprado um pacote de 8
ou 15 dias. O preço normal é de £ 2 por dia
em taxas, combinando com o preço planeado
da EE e da Three.
“Fazer grandes mudanças nos sistemas de 
faturamento em redes de telefonia móvel é 
sempre arriscado”, disse Ben Wood, 
analista-chefe da CCS Insight e fundador do 
Mobile Phone Museum. A reação negativa e a
publicidade negativa para qualquer operadora
de rede que não acertar seriam imensas se um
cliente acabasse com uma conta de roaming 
exorbitante.”
“O meu palpite é que, em vez de apressar a 
mudança, os operadores estão a atrasar a 
introdução para ter a certeza absoluta de que
tudo está a funcionar.”
“Dada a situação atual da Covid, não é de crer 
que muitas pessoas venham a viajar, então as 
operadoras não estarão muito expostas a custos
inesperados de ‘roaming’.”

VODAFONE E A EE ESTÃO 
A ATRASAR POR TRÊS 
SEMANAS A INTRODUÇÃO 
DOS CUSTOS DE ‘ROAMING’ 
NA EUROPA

DIRECTOR DE HOSPITAL PREOCUPADO QUE A 
OBRIGAÇÃO À VACINAÇÃO REDUZA O PESSOAL DO NHS

CORTAR O PERÍODO DE AUTOISOLAMENTO DE 7 PARA 5 DIAS É UMA POSSIBILIDADE, MAS NADA ESTÁ DECIDIDO
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Quem isto promete é gente do partido que nos irá levar ao
paraíso certamente com mais um pacote ( são sempre pa-
cotes ) de virtuais promessas. O mesmo partido aliás que
tem compensado as empresas por cada aumento do sa-

lário mínimo com dinheiros da Segurança Social. Ou seja com os mes-
mos dinheiros que recebe dos trabalhadores e respectivos patrões
através da Taxa Social Única. Dinheiros enfim que deveriam estar es-
tritamente destinados a quem está impedido de trabalhar por doença,
por desemprego ou por velhice. 

Estima-se que em 2022 a compensação às empresas vá custar ao
Estado 100 milhões de euros, com o aumento do salário mínimo para
705 euros. Este aumento vai fazer com que também em 2022 fiquem
isentas de IRS mais 570 mil agregados familiares, que vão somar-se
ao 1,1 milhões de famílias que atualmente já não pagam IRS por es-
tarem abrangidos pelo referido mínimo de existência, ou seja, o valor
de rendimento líquido sobre o qual não incide imposto. Mas se em
impostos o Estado nada arrecada destes trabalhadores, já a Segurança
Social continuará a receber de cada empregado 11% e da respectiva
entidade patronal mais 23,75% da Taxa Social Única.

Esta arte de dar com uma mão e tirar com a outra é bem ao estilo
dos socialistas. É a chamada arte do engano, em que são especialistas.
Foi assim com o expediente das cativações para fingir junto da Europa
que tínhamos contas certas e diminuíamos o défice, enquanto eram
cativados os dinheiros para fazer face às necessidades de serviços pú-
blicos essenciais. No fim ainda houve prémio para o autor da artima-
nha, com um alto cargo no órgão sobre o qual recai a vigilância
financeira do Estado. 

Portanto a questão não é o aumento do salário mínimo ou as com-
pensações às empresas ou IPSSs que delas precisam, seja de 100 ou
de 200 milhões. O que é isso comparado com a injeção de capital feita
pelo Estado na TAP? A questão é percebermos o descarado aprovei-
tamento político que é feito justamente com as necessidades sociais,
numa engenhosa política do faz de conta. 

Mas não percebemos. É cultural. Gostamos de quem sabe enganar.
Preferimos viver embalados pela intrujice. Admiramos até a habili-
dade para o fazer. Tudo se tolera porque “é de esquerda”. Gostamos
de gente que apregoa ter “ preocupações sociais” mesmo que isso
nada signifique na prática quando vemos que o grosso da verdadeira
ajuda no terreno a quem mais precisa está assegurada por quem
pouco tem a ver com política, muito menos com este modo de “ser
de esquerda”. Admiramos gente que em campanha nos fala ao cora-
ção e a seguir se ri de nós pelas costas. Os mesmos que em breve,
não me admiraria, venham recorrer à dramatização para apelar à
maioria e não só. Chegarão à chantagem, afirmando convictos que se
recusarão a governar em minoria.

SEMANA DE QUATRO DIAS
E SALÁRIO DE 900 EUROS EM 2022

O s meus 73 anos de idade já me
deviam ter ensinado, ou, pelo
menos, precavido, contra estes
chamados debates televisivos
que ocorrem nas pré-campanhas

e nas campanhas eleitorais, sejam elas
autárquicas, legislativas, do Benfica ou
do Sporting…

Mesmo assim, acicatado por uma curio-
sidade que já não devia morar nesta cabe-
cinha branca, resolvi gastar um pouco do
meu tempo para saber o que nos tinham a
dizer, a prometer e a oferecer, o Rui Rio,
do PSD, e o temível André Ventura, do
C h e g a  –  o  p r i -
meiro, diz-se por
a í ,  c a n d i d a t o  a
chefe de um go-
verno qualquer, o
segundo um exe-
crável extremista
da não menos ex-
trema-direita, essa
coisa que mete o medo que a outra ex-
trema, a esquerda, consegue diluir nos
seus discursos e no apoio que generica-
mente a comunicação social lhe concede.

Pois bem, a certa altura do debate, Rio ata-
cou André! Não houve porrada, apenas al-
gumas palavras acesas que sobressaíram do
desconhecimento que o social-democrata
tem de algumas matérias, sob o olhar pá-
vido, sereno e quase bovino de quem deve-
ria mediar a contenda – discutia-se, então, a
famigerada prisão perpétua e a castração
química de pedófilos, duas bandeiras que
Ventura vem agitando sob um coro geral de
protestos, da esquerda à direita!

Pois saibam os doutos senhores que a
prisão perpétua se aplica em vários países
da Europa, tão ou mais democráticos do
que o nosso, e certamente mais evoluídos,
mais ricos e muito mais interessados em
discutir assuntos que contribuam para a
melhoria de vida dos seus cidadãos – por
exemplo, na Inglaterra e no País de Gales
existe a figura penal da prisão perpétua…
e, nalguns casos, sem possibilidade de li-
berdade condicional, vejam lá! Na Alema-
nha também há prisão perpétua, aliás, os
germânicos têm-na como condenação ob-
rigatória em casos de assassinato!  Mais:
na Holanda, ou Países Baixos, se quise-

rem, há prisão perpétua, bem como na Es-
lováquia, na Bulgária, na Itália, na Hun-
gria e na República de Irlanda! E serão
todos estes países governados por um ban-
dido como André Ventura? Serão estes
países mais atrasados e mais humanistas
do que o nosso?

Se um assassino, de vinte e poucos anos,
lhe entrasse pela casa adentro e esfa-
queasse mortalmente a sua querida mulher
e os seus amados filhos, que pena acha o
leitor que seria a adequada a este serial kil-
ler? Os 25 anos que em Portugal se sen-
tenciam como pena máxima, dos quais o

assassino prova-
velmente cumpri-
ria apenas metade,
para, por volta dos
tr inta e  poucos
anos andar por aí
à solta, de faca na
mão ou de pistola
em punho à caça

de outra família desprevenida? Não brin-
quemos com coisas sérias, sejamos cor-
rectos na aplicação das penas… mas,
acima de tudo, sejamos duros com os cri-
mes duros, coerentes com a gravidade das
situações.

Mas o Rio e o André também falaram da
pedofilia e dos pedófilos. E sabem os
meus amigos quantos países europeus pre-
vêem a castração química? A Áustria – de
forma voluntária, com o consentimento do
visado – a Suécia, através de tratamentos
voluntários ou compulsórios, a Dina-
marca, a Alemanha, o Reino Unido e a
França, embora em cada um destes países
haja interpretações diferentes para cada
caso, mas em alguns deles a castração
pode ser obrigatória, se bem que decidida
e acompanhada por médicos especialistas.

Vou fazer os possíveis por me alhear,
por completo, de toda esta gentalha que
fala do que não sabe e não fala do que de-
veria saber. Debatem leve, levemente…
sorriso daqui, ataque dali, mas já não me
convencem – prefiro gastar o meu tempo,
que já vai escaceando, a ver documentá-
rios sérios e bem feitos, onde estes dois
temas de que atrás falo são discutidos e
debatidos com a seriedade que a caça ao
voto não permite!

DEBATEM LEVE, LEVEMENTE...
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O secretário-geral do PS afirmou hoje que assumirá as suas
responsabilidades se vencer com maioria relativa e que não fará
como o antigo primeiro-ministro Cavaco Silva que, em 1991,
disse que só aceitaria governar com maioria absoluta.
Esta posição foi transmitida por António Costa na parte final

do debate que esta noite travou com a coordenadora do Bloco
de Esquerda, Catarina Martins, depois de questionado pelo jor-
nalista João Adelino Faria sobre o que fará se perder as
eleições, ou se vencer com maioria relativa, tal como em 2019.
"Já disse que saio se perder as eleições, porque isso significa

um voto de desconfiança dos portugueses. Caso contrário, estou
cá para assumir as minhas responsabilidades”, declarou o líder
socialista, após ser interrogado se baterá com a porta se não
tiver maioria absoluta.
Questionado novamente sobre o que fará se o PS não tiver

maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de 30 de
janeiro, António Costa respondeu: “Não, não bato [com a
porta]”.
“Eu não faço essa chantagem, eu não sou o professor Cavaco

[Silva], o professor Cavaco é que disse: ou me dão maioria ab-
soluta ou me vou embora. O que eu digo é que obviamente
quem é primeiro-ministro seis anos, se ao fim de seis anos
perde as eleições, tem de tirar uma ilação, é um voto de descon-
fiança dos nossos cidadãos”, respondeu.
Segundo o líder socialista, em 30 de janeiro, “os portugueses

decidirão” como se vai governar o país.
“O que me compete dizer é que, nestas condições, com par-

tidos como o Bloco [de Esquerda], nós, de facto, precisamos
de uma solução de estabilidade, que o Bloco não oferece. E
para isso a solução é termos uma maioria estável do PS", disse,
num momento em que a coordenadora bloquista já não dis-
punha de tempo para contrapor.

COSTA RECUSA IMITAR CAVACO
E DIZ QUE NÃO BATE COM A PORTA
SE NÃO TIVER MAIORIA ABSOLUTA

Jerónimo de Sousa vai ser submetido a uma operação urgente na quarta-feira e vai falhar a campanha das eleições leg-
islativas enquanto estiver a recuperar, sendo substituído por João Ferreira e João Oliveira. De acordo com um comunicado
divulgado pelo partido, o dirigente comunista vai ser submetido “uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea
(à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”. Segundo apurou a CNN Portugal, esta
condição já tinha sido detetada em exames, mas os médicos consideraram que era necessário operar com urgência.
Jerónimo de Sousa vai ficar fora da campanha eleitoral durante dez dias, ou seja, até ao final da próxima semana. 

JERÓNIMO DE SOUSA VAI SER OPERADO DE URGÊNCIA

Opresidente do PSD, Rui Rio, definiu no passado sábado,
uma economia mais robusta e a qualidade dos
serviços públicos como as principais prioridades do
seu programa político para o país após as eleições leg-
islativas de 30 de janeiro.

Em declarações após reunir em Matosinhos com a Associação
de Restaurantes de Matosinhos, a Associação Portuguesa de Hote-
laria, Restauração e Turismo e a Associação Nacional de Restau-
rantes, o líder social-democrata, falou sobre quais devem ser as
primeiras medidas caso o PSD venha a ser governo em Portugal.

"Como macropolítica, penso que aquilo que é o principal anseio
dos portugueses é sermos capazes de construir uma economia que
produza melhores empregos, que pague melhores salários, porque
um melhor emprego tem de ter um melhor salário. Tem de ter out-
ras coisas, mas logo à cabeça um melhor salário, não há melhor
emprego com salário mais baixo", começou por dizer Rui Rio.

E acrescentou: "Temos de conseguir que o salário médio suba
de forma a termos um nível de vida equivalente ao que tem a
média da Europa. Não quero comparar ao Norte da Europa ou à
Alemanha, mas tenho de comparar a países que, por exemplo,
vêm da antiga União Soviética, pobres, que entraram muito mais
tarde que nós e que, entretanto, já nos ultrapassaram (...) estando
nós desde 1986 na Comunidade Económica Europeia".

Enfatizando, por isso, que a primeira prioridade "tem de ser
uma economia mais robusta capaz de dar um melhor nível de
vida e capaz de gerar mais receita para que também os serviços
públicos sejam melhores", fez aqui a ponte para o que considera
dever ser a segunda maior preocupação governativa.

"Os serviços públicos são a segunda grande prioridade e que se
degradaram imenso com a governação do PS, desde atos simples,
como tirar a carta de condução, o cartão do cidadão ou pedir a re-
forma, a atos mais complicados, designadamente, o Serviço Na-
cional de Saúde, para já não falar na Justiça, que é uma questão
de soberania, mas que também é um serviço público, da respon-
sabilidade do Estado".

Sem perder a oportunidade de lançar críticas ao governo so-
cialista, Rui Rio defendeu "serviços públicos de qualidade, de
acordo com os impostos que as pessoas pagam, porque as pessoas
pagam muitos impostos".

"Noutra ótica, [as pessoas] pagam mais ainda quando vimos a
qualidade dos serviços que recebem, que é baixa", assinalou.

À espera do PS
O presidente do PSD disse ainda esperar que nos próximos dias

o PS explique como atuará seja qual for o desfecho das eleições
legislativas, considerando que nenhum partido deve olhar apenas
"para o seu umbigo".

O líder social-democrata insistiu na necessidade de haver um

acordo que permite governar o país em caso de falhar uma maioria
absoluta no escrutínio de 30 de janeiro.

Manifestando-se "disponível para não deixar cair o país na in-
governabilidade" no caso de o PSD não ganhar as próximas
eleições legislativas, o líder social-democrata disse esperar que os
outros "contribuam para a governabilidade" se for ele a ganhar
as eleições.

"Penso que esta é a postura em democracia. Não entender isto
quase ao fim de 50 anos de democracia é não entender como fun-
cionam as coisas. Só pode ganhar um, não podem ganhar todos.
E aqueles que não ganham, na minha opinião, tem de ajudar à
governabilidade porque a Constituição só permite que haja
eleições daqui por seis meses e não podemos andar sempre em
eleições só porque os partidos só olham para o seu umbigo", ad-
vertiu.

Concordando que "não vale tudo para ser primeiro-ministro",
Rui Rio fez a apologia da negociação, mas com razoabilidade.

"Se formos negociar espero que os outros tragam medidas sen-
satas para a negociação, senão é uma fraude", disse.

Questionado sobre se acha que o PS tem essa abertura para ne-
gociar, começou por responder que "parece que não" e adiou para
os próximos dias essa definição.

"Vamos ver nos próximos dias se o PS acaba por explicar o que
fará em cada uma das circunstâncias. Eu já disse o que farei. Em
2015, o PS não explicou o que faria, perdeu as eleições e depois
acabou por fazer uma coligação à esquerda, o que é legítimo. Não
foi é claro do ponto de vista político", criticou o dirigente do PSD.

RUI RIO DEFINE PRIORIDADES DO SEU PARTIDO

ECONOMIA MAIS ROBUSTA E MAIOR
QUALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS
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De acordo com a informação atualizada pela DGS, a partir de 01 de fevereiro, passará a haver, na União Europeia, um prazo de
validade com indicação do esquema vacinal primário: 1/1 (para vacinas de dose única ou para quem recuperou da infeção) e 2/2
(para vacinas de duas doses).

“Os certificados de vacinação que atestem a conclusão do esquema vacinal primário serão aceites até 270 dias (nove meses)
após a data de administração da dose que completou o esquema vacinal primário”, indica a informação atualizada pela autoridade
de saúde, acrescentando que “os certificados de vacinação que atestem a administração de doses de reforço não estarão sujeitos
a um período de aceitação”.

Uma vez que as regras relativas à utilização do certificado de vacinação variam entre países, a DGS recomenda ao viajante, antes
de viajar, a verificação das regras de entrada em vigor no país de destino através do portal Re-open EU e dos sítios web das respetivas
autoridades do país. Em Portugal, só são admitidos os certificados de vacinação que atestem o esquema vacinal completo do re-
spetivo titular, há pelo menos 14 dias, com as vacinas da Janssen, Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax) ou AstraZeneca
(Vaxzevria). A informação da DGS explica ainda que a dose de reforço administrada após esquema vacinal primário de duas doses é
apresentada no certificado como esquema 3/3, após esquema vacinal primário de uma dose é apresentada como esquema 2/1 e nos
recuperados da infeção aparece como esquema 3/1. Acrescenta que é possível aceder ao certificado de vacinação com indicação da
dose de reforço 14 dias após a data da administração e que durante este período pode ser usado o certificado de vacinação anterior.

“Em Portugal foram já emitidos cerca de 13.750.000 certifi-
cados, dos quais cerca de 450.000 são certificados de recuper-
ação [da infeção], 1.200.000 são certificados de testagem com
resultado negativo e aproximadamente 12.100.000 correspon-
dem a certificados de vacinação”, adiantaram os SPMS à Lusa.

A mesma fonte referiu ainda que foram também disponibi-
lizados cerca de 600.000 certificados digitais incluindo já a dose
de reforço da imunização contra o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o Ministério da Saúde, a informação sobre a dose
de reforço só está disponível no certificado 14 dias após a sua
administração, razão pela qual só após este período deverá ser
solicitado o documento atualizado através da aplicação móvel
SNS 24 ou do portal do SNS 24.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em
16 de junho de 2021 e entraram em vigor em toda a União Eu-

ropeia em 01 de julho, com o objetivo de facilitar a livre circu-
lação dos cidadãos nos Estados-membros de forma segura du-
rante a pandemia.

O documento é obrigatório para entrar em restaurantes, es-
tabelecimentos turísticos e alojamento local, espetáculos cul-
turais, eventos com lugares marcados e ginásios.

A covid-19 provocou 5.494.101 mortes em todo o mundo
desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.161 pessoas
e foram contabilizados 1.693.398 casos de infeção, segundo a
última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro
da China.

COVID-19
MAIS DE 13,7 MILHÕES DE CERTIFICADOS 

DIGITAIS JÁ FORAM EMITIDOS EM PORTUGAL

CERTIFICADOS DE VACINAÇÃO JÁ INTEGRAM
DOSE DE REFORÇO E 9 MESES DE VALIDADE

A ministra da Saúde afirmou que os hospitais de Lisboa e Vale
do Tejo, têm equilibrado a atividade programada com a resposta
aos doentes de covid-19.

“Até agora, na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é a que
tem mais pressão, estamos a conseguir garantir algum equi-
líbrio entre a atividade assistencial normal e a resposta à covid-
19”, adiantou Marta Temido, após uma reunião no hospital de
Vila Franca de Xira. Segundo a governante, a região de Lisboa e
Vale do Tejo tem cerca de 700 doentes internados em enfermaria
por covid-19, quando há um ano eram quase 3.000.

“São duas realidades muito distintas. Embora haja pressão,

é uma pressão muito diferente”, salientou Marta Temido, ao
avançar ainda que, dos 15.500 doentes internados em todos os
hospitais do país, 1.564 são por covid-19, dos quais 44 com
menos de 18 anos, o que representa 2,8%.

A ministra referiu ainda que o Hospital de Vila Franca de Xira
é um dos que “tem sido mais pressionado em todo o país”.

“Sabemos que alguma fragilidade dos cuidados de saúde
primários acaba por levar a que muitos doentes, que sentem a
preocupação com o seu estado de saúde, venham aos serviços
hospitalares. Isso traz uma pressão acrescida, temos de lidar com
ela e nos preparar para enfrentá-la nos próximos dias”, afirmou.

HOSPITAIS DE LISBOA TÊM EQUILIBRADO 
A ACTIVIDADE NORMAL, GARANTE MINISTRA

No primeiro dia de canais abertos para denúncias de abusos sexuais
na igreja católica portuguesa, hoje, a linha telefónica “esteve quase
sempre preenchida” e ao final da tarde já tinham sido validados
“cerca de 50 testemunhos”.
O coordenador da Comissão Independente para o Estudo de Abusos

Sexuais na Igreja Católica Portuguesa, o pedopsiquiatra Pedro
Strecht, disse, numa resposta escrita enviada à Lusa, que “a linha
telefónica esteve quase sempre preenchida” no primeiro dia aberto à
recolha de denúncias e testemunhos através dos diversos canais aber-
tos para o efeito.
“Por inquérito online ou preenchido em telefonema foram já vali-

dados cerca de 50 testemunhos”, disse Pedro Strecht, sublinhando,
numa declaração por volta das 18:30, que a linha telefónica só
encerra pelas 20:00, deixando antever que o número possa ser supe-
rior.
A comissão que vai investigar abusos sexuais na igreja católica em

Portugal começou hoje a receber denúncias de vítimas, de casos ocor-
ridos desde 1950, que podem ser remetidos às autoridades e investi-
gados se os crimes ainda não tiverem prescrito.
A comissão recebe testemunhos de vítimas que o queiram fazer, ou

de terceiros que queiram denunciar casos que conheçam, sendo que
o grupo de trabalho tem mecanismos instalados para triar falsos teste-
munhos que possam surgir, disse Pedro Strecht.
As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do

preenchimento de um inquérito online no site https://darvozaosilen-
cio.org, que adota o lema e objetivo da comissão no seu endereço,
mas também do número de telefone +351917110000, disponível
entre as 10:00 e as 20:00 diariamente, mas que não pretende ser nem
uma “linha SOS, nem de apoio psicológico”, como frisou Filipa
Tavares, assistente social com experiência em acompanhamento de
crianças e famílias, que integra a comissão.
Os testemunhos podem também chegar por email – geral@darvoza-

osilencio.org – por escrito, enviadas para um apartado que vai estar
disponível no site da comissão ou presencialmente, mediante marcação
prévia de entrevista.
A comissão pretende recolher testemunhos e denúncias de pessoas

que tenham sofrido abusos na infância e adolescência, até aos 18 anos.
O trabalho desta comissão independente vai decorrer ao longo

deste ano, até 31 de dezembro, num espaço físico “descaracterizado”
e “autónomo” da Igreja, estando prevista a apresentação de um re-
latório em dezembro. O financiamento dos trabalhos será assegurado
pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), mas estará aberto a
eventuais contribuições de outras instituições, que serão divulgadas
“mais à frente” deste processo, segundo Pedro Strecht.
No final dos seus trabalhos, a comissão vai elaborar um relatório,

a ser entregue à CEP, que decidirá que ações tomar.
Em conferência de imprensa na terça-feira, que decorreu na Fun-

dação Calouste Gulbenkian (Lisboa), foi apresentada publicamente
a composição da comissão, que, para além do coordenador, integra
o psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça Álvaro La-
borinho Lúcio, a socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida,
a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e a cineasta
Catarina Vasconcelos.

PRIMEIRO DIA DE DENÚNCIAS 
RECOLHE 50 TESTEMUNHOS 

ABUSOS SEXUAIS NA IGREJA



PORTUGAL: A MAGIC PLACE...

The Alentejo stretches across
two - thirds of central and
southern Portugal and takes in
undulating prairies, endless
olive trees, cork trees, wheat

fields, white-washed houses, Roman
ruins, charming towns, and an all-em-
bracing tranquillity. Our romantic hotels
in the Alentejo tend to follow the same
pattern of peaceful simplicity. The Por-
tuguese endearingly poke fun at the
Alentejo for its slow way of life, but it is
also admired for its cuisine, songs and
handicrafts as well as a philosophy of
life that takes each day as it comes.
Where to sleep
The Alentejo offers a wide variety of

lovely hotels and country inns. They
range from coastal boutique hotels,
romantic country inns in the interior.
Try the beautiful Costa Vicentina with
its untouched beaches or a stay in
one of the white villages of the Alen-
tejo. Whatever your reasons to travel
to the Alentejo, be it a romantic get-
away or the thrill of staying at a bou-

tique hotel, Secret places will help you
find the perfect spot.
Activities
The Alentejo is great for you to rent

a car, hit the road and travel from one
intriguing village and town to the next.
You will certainly notice how

sparsely populated the region is. It is
worth remembering, however, that it
can get very warm in the summer,

particularly in the interior.
Monuments at the old city of Évora

cohabit in a lovely historic centre with
places like  the Temple of Diana, dating
back to the 2nd century, the Loios Con-
vent (15th century) and the cathedral
(13th century). To the north, good-look-
ing houses surround Castelo de Vide
and Marvão. To the northeast are the
beautiful white towns of Estremoz and

Vila Viçosa, with their extraordinary
marble facades.
Gastronomy
The cuisine from the Alentejo is

greatly appreciated in Portugal. One of
the best-known local dishes is the suc-
culent carne de Porco à Alentejana:
cubes of fried marinated pork, mixed
with clams, and coated with tomato
sauce, olive oil, onions, and parsley. Try
also the Sopa à Alentejana - eggs
poached in watery bread with coriander
and garlic. The ‘ensopado de Borrego’
is another very typical dish, preferred by
locals. Other specialties include rabbit
and hare as well as kid and lamb stews.
The cheeses from Nisa, Serpa and
Évora are great for an evening snack.
Egg based sweets are the best option
for dessert.
The Alentejo also produces some of

the best wines in Portugal. It is worth
trying the wines of Borba, Redondo,
Moura, and Reguengos. Both whites
and reds carry a high content of alcohol,
and the fruity type.

HOW IT LOOKS

Away from the busy coastal resorts, Portugal is a timeless and magical place. To the north and
east, there are wild mountains and sparkling lakes; to the south and west, there are dusty olive
groves, secret beaches and hidden caves; and everywhere you will find rustic villages, standing
stones, magical woodland and hilltop castles. So head inland from the airports on one of these
three weekend itineraries and discover a country where shepherds bake bread, villagers make
wine, honey and olive oil, and the hospitality is perennial. (Next month edition)
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      You can reach Troia via Alcácer do
Sal or by ferry from Setúbal,
crossing the River Sado estuary.
On arrival, the Troia peninsula
offers much to be explored. You

can play golf, have surfing lessons, walk
along the beach or watch the dolphins.
You can also wander about to discover the
region’s cultural heritage, such as the Car-
rasqueira village on stilts and the Troia
Roman Ruins which actually reveal how
the area was already rich in natural re-
sources two thousand years ago.
After Troia, Comporta is a much-appre-

ciated spot for a family beach outing and
has some good restaurants. This is a

paddy field area, so rice-based dishes are
an unmissable specialty.
Until Sines, the coast is an unbroken

strip of sand, with pleasant beaches such
as Pinheirinho and Galé.
In Melides and Santo André, depending

on your wishes and preferences, you may
choose between the sea beaches and the
lagoons. These are great places for canoe-
ing and windsurfing.
Sines is one of the most important cities

on the Alentejo coast and is an industrial
port and a cape as well, making it a natu-
ral stopping point for visitors to the re-

gion. A traditional fishing port, it was here
where Vasco da Gama, the great naviga-
tor, was born. Who knows, his travels
may have inspired the Festival Músicas

do Mundo, the world music festival that
is held here annually in early summer.

From Sines to Zambujeira do Mar…
From the port of Sines, the natural

sandy paradise changes and the smooth
bays alternate with more scenic beaches
with rock formations. Among these,
the São Torpes, Morgável and Vale »»»

The Alentejo coast stretches from the mouth of the River Sado to Zambujeira do Mar and will surprise you for being such a well-
preserved coastal area, with small havens of sun and beach, hospitable people, and good cuisine.

VISIT ALENTEJO PROVINCE BEACHES
AND THE PLACE WHERE VASCO DA GAMA WAS BORN

Zambujeira
do Mar

Tróia

Sines
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«««« Figueiros beaches deserve a longer
stop with the family. The great wealth of
the subaquatic landscape of this area is
also much appreciated for diving. Along
the tracks to the beach, you will find small
places to eat fish in little villages over-
looking the sea, like Porto Covo, a pictur-
esque fishing village that welcomes you
to a pretty square surrounded by low
houses. The beach is very convivial and
from its small port, with its colourful
boats, you can reach the island of
Pessegueiro opposite, visible out to sea.
Continue to Vila Nova de Milfontes, at the

mouth of the River Mira. We suggest ex-
ploring around the ocean beach and the river
by boat or canoe, with friends. You can even
go up river to Odemira.
Almograve, amongst the cliffs and red

dunes, is a sanctuary and one of the most
appreciated beaches for surfing and body
boarding. You can walk through the coun-
tryside to the beach from the town, past mil-
lion-year-old dunes and rock formations.

Further south, the Sardão Cape is a
wild spot, but also a breath-taking look-
out point over the jagged coast. It is the
only place in the world where the white
stork nests on the cliffs. This inspiring

tour continues to Zambujeira do Mar,
with other beaches to be discovered.
Here, like along the whole coast, surfers
will find perfect waves to refine their
style and have fun.
But the Alentejo coastline is not only

beaches. To the south of Sines, you enter
the Parque Natural do Sudoeste Alente-
jano e Costa Vicentina (Southwestern
Alentejo and Vicentina Coast Natural
Park), abounding in hiking and mountain
bike trails to choose from. The various
marked trails along the 450km which
make up the Vicentina Route, between
Santiago do Cacém and São Vicente
Cape, are a good way to get to know the
region, meet the everyday life of its res-
idents and have other experiences of the
local customs and traditions.

Porto Covo

ALENTEJO BEACHES

Aljezur

Riding by
the sea

Fishing

Surf
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A“Guarda Costeira dos EUA repatriou há dias 39 migrantes cubanos detidos depois de terem sido intercetados enquanto viajavam
em “frágeis embarcações” ao largo das Florida Keys. A Guarda Costeira repatriou os 39 cubanos depois de serem detidos “devido a
preocupações com a segurança da vida no mar”. E onde estão essas fotos que partem corações, fotos de crianças esfaimadas e ra-
nhosas, de pais e mães em desespero? Estou mortinho por ver o feroz Luís Costa Ribas a dar esta notícia, vou estar atento à CNN…
mas acho que não vou ter direito a nada, se fosse no tempo do Trump por certo a CNN e os outros canais cá da terra abririam com
mais esta selvajaria do presidente que até mandou construir um muro que começou a erguer-se no mandato de Clinton, em 1994!

AGORA É QUE ISTO VAI AQUECER!

O jornal “As Notícias”, através de fonte ofi-
cial que nos solicitou sigilo absoluto,
garantiu-nos que estará para breve a
estreia do reality-show “BIG BROTHER-
MAFIOSOS”, programa que vai reunir

cerca de 13 concorrentes e que promete arrasar por
completo esta  concorrência que nada de novo cria.
Em conversa amena com a editora do novo pro-

grama, ficámos a saber que o principal problema com
que a sua estação televisiva se debate neste momento
é o excesso de pretendentes que anseiam participar
no mesmo, pelo que a escolha dos concorrentes será
obrigatoriamente demorada e criteriosa, pois para
fazer mais do mesmo estarão cá “os outros”, sem ideias
e sem personalidades carismáticas que levem os te-
lespectadores a ter os seus aparelhos de televisão li-
gados 24 horas por dia!
No entanto, e dada a nossa insistência, a editora que

promete estar a construir um “programa de arrasar”,
sempre nos adiantou alguma coisa, que aqui damos
a conhecer, em primeiríssima mão, aos nossos estima-
dos leitores.
Fique já a saber, caro amigo e leitor, que haverá, no

mínimo, 13 concorrentes, assim distribuídos: quatro
políticos, dois banqueiros, três presidentes de clubes,
um jogador de futebol, um cigano, um preto e um pit-
bull, este último uma exigência do partido PAN, que
se insurgiu contra a participação exclusiva de humanos
num programa que cães e gatos vêem com muita
atenção, vários uivos e latidos e uma ou outra arra-
nhadela, que deve ser interpretada como afago amis-
toso de um felino que não se contenta em escavancar
móveis e sofás, partir loiça e sacar as postas de pescada
que estavam a temperar sobre a bancada da cozinha.
Em breve resenha, aqui vão, ainda incógnitos, os

currículos dos 13 concorrentes:
POLÍTICO 1.O mais mediático político que Portugal

alguma vez teve, primeiro entre os seus pares, mafioso
renomado que se diz vitimado por tudo e por todos,
homem palavroso cujo único pecado for ter aceitado
milhões de um amigo chegado, embora seja acusado

de mais de meia centena de crimes, todos eles envol-
vendo o vil metal que todos gostamos de ouvir tilintar,
de preferência nos nossos bolsos.

POLÍTICO 2. Homem pequenino, habituado a
matar velhotas lá pelas terras de Cabral, embora esteja
a cumprir pena de prisão por pequenos crimes tais
como burla qualificada e branqueamento de capitais,
vai poder participar no programa graças a uma pre-
cária, de tempo indefinido, concedida pelos amigos
que odeiam o André Ventura e a sua obsessão pela
pena de prisão perpétua.

POLÍTICO 3. Mais conhecido pelos corninhos que
exibiu no Parlamento e pela sua apetência à rede eléc-
trica, afirma-se inocente dos crimes que o acusam. Diz
que nunca mexia em dinheiro, mas hoje sabe-se que,
afinal, mexia e mexia mesmo com milhões, vamos ver
o que terá para alegar em sua defesa indefensável.

POLÍTICO 4.Olhos esgazeados, sempre com aquele
ar de quem tem problemas no estômago, diz-se que
é parcialmente responsável, pelo menos, pela morte
de um ucraniano e pelo atropelamento mortal de um
trabalhador que cuidava das autoestradas.  Saiu do
governo quase empurrado, com medalha ao pescoço
em vez de trela e açaimo.

BANQUEIRO 1. Dizem que era o dono disto tudo –

fez e desfez bancos, mais parecia um carpinteiro des-
conhecedor da profissão. Diz que está doente e que
não se lembra de muita coisa que terá feito – pudera,
já lhe terá perdido a conta, tantas são as falcatruas que
lhe são imputadas. Entretanto, mesmo enfermo, lá vai
passeando por este Portugal que terá deixado um
pouco mais pobre (e podre) do que era.

BANQUEIRO 2. Lá longe, espera por um milagre
que não o obrigue a regressar a casa, uma casa já vazia
de quadros e de cofres, vazia também da mulher (e
comparsa) que terá abandonado numa história mal
contada que nem convencerá o juiz Ivo Rosa.

PRESIDENTE DE CLUBE 1.Não está em casa a en-
cher pneus, passeia-se pelo País com o ar mais natural
deste mundo. Jura a pés e mãos juntos que nunca fez
nada de errado, a sua única e grande asneira foi ter
contratado o Jorge Jesus – quanto aos negócios e às
negociatas, foi tudo limpinho, limpinho, a culpa deste
vexame por que está a passar deve-se ao hacker Rui
Pinto, o gajo até é do Porto... 

PRESIDENTE DE CLUBE 2. Espertalhão, há quase
40 anos que anda a cantar de galo. Especialista em
fruta da época, nunca se engasgou com os vários ca-
roços com que têm tentado cortar-lhe o pio – é um
homem do Norte, carago, sempre rodeado de Abeís,

Macacos e outros rufias, ninguém lhe faz a folha, ele
é que goza com o pagode, a mão da Justiça parece
mole demais para lhe afagar o pêlo. Está de pedra no
lugar que ocupa, a cal virá um pouco mais tarde…

PRESIDENTE DE CLUBE 3. Em Londres, a viver à
grande e à inglesa, passa a mão pela luzidia careca e
ri-se destes portugueses pacóvios. Já esteve preso mas
teve arte e engenho para fugir a nova prisão – se o Ju-
lien Assange está lá há uma carrada de anos sem o
conseguirem extraditar, não há que ter medo… e a
Justiça portuguesa, todos o sabemos, vale o que vale!

JOGADOR DE FUTEBOL 1. Herói nacional, o melhor
do mundo e arredores, não se livra de algumas man-
chas no seu currículo – quis fugir ao fisco espanhol, foi
agarrado, pagou muitos milhões e não bufou e ainda
levou quatro anos de prisão (Al Capone foi preso por
muito menos!). É condecorado, tal como o Otelo e ou-
tros mafiosos  que este pobre país pariu. Abre e fecha
noticiários, em Portugal faz o que quer… e o que lhe
deixam fazer.

CIGANO. Diz-se amigo do André Ventura e tem a
consciência de que há ciganos que não interessam a
ninguém! Tem Mercedes à porta mas não vive do di-
nheiro do Estado… foram muitos relógios, muita rou-
pinha que teve de vender e muito ouro que herdou
dos avós e dos pais. Para ele, o André até é bom rapaz,
se ele tivesse uma filha de 13 anitos, pois até teria
muito gosto em ser sogro do Ventura…

PRETO. É activista, amigo do Mamadou Ba, da
Joacine, das manas Mortágua e da Catarina Mar-
tins. Não faz nada a não ser cartazes para manifes-
tações! Diz que não é preto, é afro-português,
gosta da música (?) do Valete mas diz que na vida
só lhe têm saído duques! O seu ícone era o Idi
Amin, um “negro incompreendido” que poderia ter
tornado o Uganda o país mais rico de África. Tem
consulta marcada, no São José, na especialidade
de psiquiatria.

PITBULL.A pedido do PAN, lá vamos ter um pit-
bull… mas com estes mafiosos todos juntos, já co-
meço a ter pena do cachorro!!!                       Má Língua

AI, SE TAL ACONTECESSE NO TEMPO DO ODIADO TRUMP...

José Castelo Branco, no programa ‘Dois às 10’ e questionado sobre o seu relacionamento com Betty Grafstein, realçou a enorme cumplicidade que existe entre os
dois: “Sinto que é uma missão, porque apesar da nossa diferença brutal de idade - é uma diferença de quase 40 anos, a Betty fez 93 anos - as pessoas perguntam:
casou por dinheiro? Por amor de Deus, uma pessoa que está casada há 25 anos, dorme na mesma cama por dinheiro? Casou por sexo? Não muito obrigado, nem quero
ouvir falar numa coisa dessas porque sei viver na minha castidade, lindamente […] “Optei por essa linha e estou lindamente. Não quero dizer que de vez em quando não
tenha assim uma tentação, uns calores, mas depois rezo”, completou. Duvidamos que Deus ouça essas suas preces sexuais e percebemos como dever ser difícil fazer
sexo com múmias… mas enfim, há que acreditar na criatura – os padres também rezam e muitos não são nenhuns santinhos, não é verdade? 

O CASTO JOSÉ CASTELO BRANCO DIZ QUE REZA QUANDO SENTE CALORES!
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AS NOTÍCIAS: Como estamos na fase
de reinício das Permanências Consulares,
já são conhecidas as datas marcadas
para a sua concretização?

CRISTINA PUCARINHO: “O calendário
de Presenças Consulares (PC) que o
Consulado Geral em Londres se propõe

realizar em 2022 encontra-se já publici-
tado na página institucional do Posto
(Presenças Consulares - Consulado
Geral de Portugal em Londres).” -
http://www.portugalemlondres.org/pr
esenccedilas-consulares.html 

AN: Dadas as circunstâncias actuais,

dos atrasos face a crise provocada pela
pandemia, qual é a melhor maneira para
um cidadão português, aqui residente,
assegurar um rápido acesso às marca-
ções no Consulado?

CP: As marcações para a generalidade
dos atos consulares, incluindo pedidos

de cartão de cidadão e de passaporte,
continuam a ser realizadas exclusiva-
mente pelo Centro de Atendimento
Consular para o Reino Unido (CAC-RU),
sediado em Lisboa, através de contacto
telefónico ou do preenchimento do for-
mulário de contacto eletrónico (Marca-

Na comunidade portuguesa residente no Reino Unido, não conhecemos uma função
mais difícil do que ser Cônsul-Geral de Portugal em Londres. Conta-se que, nos
anos setenta, as enormes filas de pessoas à porta desta instituição, em Knights-
bridge, Londres, a partir das 3 horas da manhã, levou a que o  armazém Harrods

tivesse feito inúmeras queixas, provocando a mudança do Consulado para a actual morada.
Mas os tempos mudaram e o regime de marcações passou a ser o novo quebra-cabeças

para os portugueses. Problema que foi atenuado ao longo de muitos anos, mas que ressurgiu
durante o tempo de pandemia. Hoje a remodelação das instalações e a contractação de novo
pessoal, a introdução das Permanências Consulares e a nomeação de Cônsules altamente ex-
perientes, em fim de carreira, veio trazer a esperança de que tudo ia pelo melhor caminho.
Cristina Cerqueira Pucarinho, a presente Cônsul-Geral de Portugal em Londres, tem sido

confrontada com um período conturbado, numa altura em que o Consulado se confrontava

com importantes mudanças, falamos no Brexit, o Estatuto de Residência (Settlement Status)
e a Pandemia. Por falta de uma organização representando os mais de 400 mil portugueses
aqui residentes, foi a Embaixada e o Consulado Geral de Portugal em Londres que os repre-
sentaram, negociaram e resolveram os problemas daí emergentes. Nesta edição, que marca
os 15 anos de existência de As Notícias e a entrada no 16º ano de publicação, estivemos
com Cristina Pucarinho para conhecer o ponto da situação dos assuntos que mais preocu-
pam os portugueses residentes no Reino Unido, depois da descompressão nas regras res-
trictivas do Covid-19.
Cristina Pucarinho é diplomata há 30 anos e, na sua carreira, para além da normal ascen-

são na diplomacia portuguesa, tinha sido representante permanente-adjunta na Missão de
Portugal na ONU e está classificada como ministra plenipotenciária, que lhe poderia ter dado
um lugar como embaixadora, mas actua como Cônsul-Geral de Portugal em Londres.

CRISTINA PUCARINHO
CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL EM LONDRES

PORTUGAL ESTÁ 
PREPARADO PARA 
AJUDAR OS QUE
QUEIRAM REGRESSAR

Cristina Pucarinho
com os representantes
do nosso jornal

O movimento ‘Também somos portugueses’, surgido em Londres, formalizou a sua transformação em as-
sociação cívica internacional. Nascido em 2018 de uma petição que “deu origem ao recenseamento auto-
mático dos portugueses no estrangeiro”, luta agora para conseguir o voto digital, o tratamento igualitário
para todo os portugueses e permitir cidadãos portugueses, a residentes no estrangeiro, acompanhar ac-
tivamente a vida social e política no seu país de origem, conseguir uma justa representatividade dos
cidadãos portugueses, em particular os residentes fora de Portugal, no sistema político português.

MOVIMENTO “TAMBÉM SOMOS PORTUGUESES” TORNA-SE ASSOCIAÇÃO 
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ções - Consulado Geral de Portugal em
Londres). Apenas as marcações para
actos notariais são feitas no Portal das
Comunidades. Para efeitos de marca-
ções o CAC-RU prioriza situações com-
provadamente urgentes.

AN: Dado aos problemas causados
pela Pandemia e pelo Brexit, vivem-se
momentos difíceis no Reino Unido. Mui-
tos portugueses querem voltar, mas não
sabem como. O que é e o que oferece o
Programa Regressar?

CP: O Programa Regressar é uma ini-
ciativa do Governo português que visa
proporcionar aos emigrantes, bem
como aos seus descendentes e outros
familiares, melhores condições para o
regresso a Portugal. Trata-se de um pro-
grama integrado que envolve medidas
concretas em todas as áreas governati-
vas, incluindo, entre outras, um regime
fiscal mais favorável para quem re-

gressa, um apoio financeiro para os
emigrantes ou familiares de emigrantes
que vão trabalhar para Portugal e uma
linha de crédito para apoio ao investi-
mento empresarial e a criação de novos
negócios em território nacional. 

No website do Programa Regressar
(www.programaregressar.gov.pt) está
disponível informação exaustiva sobre
as medidas de apoio em vigor, podendo
ser obtidos esclarecimentos a quaisquer
dúvidas junto do Ponto de Contacto
para o Regresso do Emigrante (PCRE).

AN: Muitos estudantes portugueses e
luso-descendentes procuram universida-
des e meios académicos para continuar
os seus estudos caso regressem. O que é
que Portugal lhes oferece neste aspeto?

CP: As instituições de ensino superior
público portuguesas reservam atual-

mente 7% da totalidade das vagas para
candidatos provenientes das comunida-
des portuguesas no estrangeiro, tradu-
zindo-se em cerca de 3500 vagas, em 34
universidades e institutos politécnicos
públicos, abrangendo mais de 1.000
cursos. No corrente ano letivo
2021/2022 aos lusodescendentes de
nacionalidade portuguesa e residentes
no estrangeiro com, pelo menos, um as-
cendente de nacionalidade portuguesa
originária até ao 2.º grau na linha reta
que não tenha perdido essa nacionali-
dade passaram a ser também elegíveis.
O acesso aos estabelecimentos privados
de ensino superior contempla igual-
mente regras que permitem a candida-
tura de emigrantes e familiares que com
eles residam, bem como de candidatos
lusodescendentes.

AN: Muitos emigrantes olham para
Portugal com uma visão de regresso.

Mas desejam criar um meio de vida e
que lhes assegure o futuro no retorno. O
que é o Programa Nacional de Apoio ao
Investidor da Diáspora (PNAID)? 

CP: O PNAID é um programa dirigido
a emigrantes portugueses e lusodescen-
dentes que queiram investir ou alargar
a sua atividade económica em Portugal,
bem como a empresários nacionais que
queiram internacionalizar os seus negó-
cios através da diáspora. Este programa
tem como objetivos reforçar o apoio ao
regresso de portugueses e lusodescen-
dentes ao território nacional, contribuir
para a fixação de pessoas e empresas
nos territórios do interior, auxiliar o in-
vestimento da diáspora em Portugal e
fazer da diáspora um fator de promoção
da internacionalização da economia
portuguesa.

Cristina Pucarinho
com os representantes
do nosso jornal

O programa eleitoral do PS para as legislativas de 30 de Janeiro quer reforçar a rede diplomática por-
tuguesa, “concluindo a abertura das novas embaixadas nos continentes africano e asiático e projetando a
abertura de novas embaixadas e postos consulares”.
No entanto, o plano é omisso quanto à grande necessidade de criar postos consulares no Reino Unido,

a segunda maior comunidade portuguesa na Europa com cerca de 411 mil pessoas e dois Consulados que,
face a França, a maior com 600 mil, tem 15 representações consulares. Na razão proporcional directa, o
Reino Unido deveria ter 10 representações consulares e tem duas, mais uma cônsul honorária na Irlanda
do Norte. Diz também o PS, em tempos de eleições, querer “criar um plano de ação cultural específico
para as comunidades portuguesas”, que assenta na renovação e modernização da Rede de Ensino Português
no Estrangeiro, “reduzindo os encargos das famílias, melhorando o uso das tecnologias digitais e de edu-
cação a distância, prosseguindo a integração curricular nos sistemas de ensino locais e assegurando maiores
níveis de certificação das competências adquiridas”.
Relativamente às comunidades portuguesas, o PS deseja “incentivar o regresso de emigrantes e luso-

descendentes, executando e reforçando o Programa Regressar, com vista à promoção do regresso de emi-
grantes e lusodescendentes a Portugal, criando e alargando apoios específicos para os próprios e para os
seus familiares, designadamente na habitação, educação, proteção social e acesso prioritário a políticas
ativas de emprego e formação”.

O Partido Social Democrático (PSD), depois de ter afastado dois dos mais caris-
máticos deputados pela emigração, e ex-secretários de Estado das Comunidades,
José Cesário e Carlos Gonçalves, apresenta o seu programa para os portugueses
residentes no estrangeiro e um novo quadro de candidatos que inclui Maria Ester
Vargas, Victor Alves Gomes, Pedro Xavier e Carolina Pessanha.
Pretende assim o PSD, desenvolver um programa de dinamização e valorização

do movimento associativo português no estrangeiro; pugnar pela valorização e
participação da mulher na vida social das comunidades; lançar uma programa de
incentivos e de apoio a empreendedores que invistam em novos projectos empresariais em Portugal; Alterar a le-
gislação eleitoral de forma a garantir métodos de participação mais simples e acessíveis, inclusive o voto electrónico;
Adaptar a rede consular à distribuição geográfica dos portugueses no estrangeiro, defendendo as permanências
consulares onde as mesmas se justifiquem; Estimular o contacto directo/digital com a rede criada pelo PSD (dias-
pora@psd.pt); Reforçar as competências do Instituto Camões; Valorizar o Conselho das Comunidades Portuguesas;
Promover uma política de maior qualidade e exigência do ensino de português no estrangeiro; criar uma rede de
quadros portugueses no estrangeiro, que possa contribuir para a inovação e desenvolvimento de Portugal.

PS FALA EM CONSOLIDAR REDE DIPLOMÁTICA, 
MAS NA REALIDADE NÃO É ISSO QUE ACONTECE

PSD LANÇA CAMPANHA ELEITORAL PARA 
AS COMUNIDADES PORTUGUESAS NO ESTRANGEIRO

PEDRO XAVIER, DO REINO UNIDO, NA LISTA DO PSD

Pedro
Xavier

Estas eleições trazem-nos o adeus forçado a Berta Nunes, que geriu a SECP
através de tempos muito difíceis e férteis em crises, como as confusões na Vene-
zuela, a pandemia, o Brexit e o constante movimento da emigração portuguesa.
Aqui, no Reino Unido, não esqueceu de dinamizar as Permanências Consulares,

expandir o Consulado de Portugal em Londres, contractar pessoal para todas as
representações consulares aqui presentes, organizar sessões de divulgação e in-
formação útil para tempos de pandemia e Brexit, dar apoio à comunicação social, fomentar o investimento
da diáspora em Portugal, planear o apoio aos portugueses que querem voltar e, entre muitas outras acções,
o apoio a jovens portugueses e lusodescendentes que quisessem estudar em Portugal. Soube pegar em
dossiers que vinham do passado e dar-lhes seguimento e fez uma gestão da sua presença sem causar ‘ba-
rulho’, o resultado para quem fez a sua missão sem grandes polémicas.
Agora é o adeus, até breve. Ou um adeus agradecido pelo trabalho interrompido pela decisão das novas

eleições legislativas em Portugal.

O ADEUS E O AGRADECIMENTO A BERTA NUNES

Berta
Nunes
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Os números do total dos por-
tugueses a viver no Reino
Unido, podem ser, de alguma
maneira, confusos, já que

temos de considerar as candidaturas
aprovadas, cerca de 411.490, até Junho
de 2021, 6.980 recusadas, 19.570 que
estão por concluir, as 15.801 tardias e re-
tirar 8% de candidaturas duplicadas.
Uma confusão saudável, porque nos dá

um total de portugueses a residir no Reino
Unido: 416.807. Doutra forma já é possível
saber onde residem os portugueses.
Noventa por cento vivem em Inglaterra,
cerca de 200 mil em Londres, 30 mil em Nor-
folk, cerca de 10 mil na Escócia, 11 mil na Ir-
landa do Norte, 7,000 no País de Gales e o
resto espalhados por toda a Inglaterra.
Número total que já nos põe como a se-

gunda maior comunidade portuguesa na Eu-
ropa, atrás da França que, segundo o nosso
colega Luso Jornal, serão 600 mil. Se bem
que este número não esteja confirmado, pela
mesma impossibilidade que tínhamos em
saber a quantidade de portugueses resi-
dentes no Reino Unido antes do Estatuto de
Residência permanente (Settlement Status).
Mas toda a informação que estamos a dar,

são números provisórios, já que até Setembro
de 2021 haviam mais de 230.000 cidadãos

da UE que se inscreveram para morar e tra-
balhar no Reino Unido depois do final do
prazo em Junho, sugerem novos números.
Os cidadãos da UE e suas famílias tinham

até 30 de Junho para se inscrever neste es-
quema e continuar a morar e trabalhar no
Reino Unido, depois da livre circulação de
pessoas ter terminado após o período de
transição do Brexit.
Um total de 236.840 pedidos foram rece-

bidos após o prazo e até o final de Outubro,
de acordo com números provisórios do
Home Office (Ministério do Interior).
Desde o lançamento do esquema em

Março de 2019, mais de seis milhões de
candidaturas (6.287.700) foram recebidas.
Mais de três milhões (3.068.700) desses

receberam o estudo de residência, per-
mitindo-lhes uma licença permanente para
viver no Reino Unido. Os números confir-
mam a pesquisa da Universidade de Oxford
que diz que o número de cidadãos da UE na
Grã-Bretanha podem ser mais 400.000 do
que o número do Serviço Nacional de Es-
tatística (Office for National Statistics).
Outros 2,4 milhões (2.460.900) ficaram

com o estatuto de residência provisória, o
que significa que precisam de se inscrever
novamente no estatuto definitivo depois de
viver no país por cinco anos.

O Ministério do Interior disse que 8%
dos pedidos eram ‘repetidos', sugerindo
que cerca de 5,5 milhões de pessoas se
inscreveram no esquema antes do prazo
acabar.
Cerca de 180.500 solicitações foram recu-

sadas, 103.900 foram retiradas ou anuladas
e 94.000 foram consideradas inválidas -
porque o Ministério do Interior decidiu não
eram elegíveis para se inscrever ou não
forneceram provas suficientes de residência.
Os pedidos recebidos após 30 de Junho

incluirão uma mistura de envios atrasados,
de familiares e pedidos para passar do sta-
tus pré-estabelecido para o permanente,
disse o departamento do Governo.

Não se sabe quantas pessoas no Reino
Unido são elegíveis para o esquema, mas
podem permanecer no país sem documentos.
Qualquer pessoa que ainda não tenha apli-
cado, perde definitivamente o seu estatuto
de residência legal após o prazo. Isso pode
impedi-los de conseguir um novo emprego
ou mudar de casa até que seu status seja
confirmado.
Há motivos razoáveis limitados para a

apresentação de solicitações tardias, in-
clusive quando os pais, tutores ou câ-
maras municipais não solicitaram em
nome de uma criança; aqueles com
condições médicas graves que os impedi-
ram de se inscrever a tempo; ou por
'razões convincentes ou humanitárias' à
luz da pandemia de coronavírus.
O Governo disse que não há limite para a

apresentação de candidaturas tardias e in-
sistiu que aqueles que se candidataram den-
tro do prazo, mas que ainda não receberam
uma decisão, terão os seus direitos exis-
tentes protegidos, sujeito ao resultado do pe-
dido e a qualquer recurso.
Mas aqueles que não se inscreverem e

continuarem a morar no Reino Unido sem
conseguir provar o seu estatuto de residên-
cia foram avisados de que podem enfrentar
ações de repatriação.

SOMOS MAIS DE 420 MIL PORTUGUESES A RESIDIR NO REINO UNIDO 
ENTRE OS QUAIS 90% EM INGLATERRA, 50% EM LONDRES E 3O MIL EM NORFOLK

SEGUNDO O HOME OFFICE (MINISTÉRIO DO INTERIOR)

Cristina Pucarinho
e Paulo Pisco, do PS
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A despedida de 2021 deixa um amargo de boca e uma ameaça velada: e se nada mudar no dia 30 de Janeiro? Ou se mudar tão in-
cipientemente que logo antecipemos que não pode senão haver um remake destas eleições daqui a dois anos? Alterar nunca foi o
mesmo que mudar.  Ou se torna Portugal prioritário na “agenda” ou não se torna. Não conheço outro critério para avaliar da bondade
de um projecto político nacional. O que é outra maneira de perguntar quem vai, sim ou não, pôr de uma vez por todas o país a
crescer, adubando a economia e revitalizando o tecido empresarial? Quem será capaz, contra ventos e marés que logo se agitarão
de emagrecer drasticamente o Estado? 

O CÚMULO DA IMPREVISIBILIDADE

MARIA JOÃO AVILEZ
(Observador)

Depois de quase um ano de
entrada em vigor do Bre-
xit, o Reino Unido e a

União Europeia ainda se encon-
tram em “guerras” económicas e
políticas, internas e externas, dei-
xando em maus lençóis a Escócia
e a Irlanda do Norte, nomeada-
mente com a Escócia a querer
ficar na União Europeia e com a
Irlanda do Norte a estar “ligada” à República da Irlanda,
podendo dificultar assim a entrada e saída de cidadãos
bem como as relações comerciais entre os dois países. 

O primeiro-ministro Boris Johnson falou na possibili-
dade de criar um Reino Unido mais global, apontando a
relações mais fortes com países como os EUA, Austrália,
Índia e Coreia do Sul. 

No entanto, serão as consequências positivas para o
Reino Unido? O plano de Boris Johnson está a sofrer al-
guns reveses, nomeadamente quando olhamos para pra-
teleiras de supermercados vazias, para a dificuldade das
empresas em contratar dados os obstáculos burocráticos,
quando reparamos que existe escassez de camionistas,
quando nos deparamos com novos impostos e novas tari-
fas impostas pela União Europeia, e quando percebemos
que existem tensões diplomáticas, nomeadamente com a
situação da Irlanda do Norte. 

Brexit? Porquê? Como ficará o Reino em termos co-
merciais, de segurança e de migrações?

Bem, podemos recuar a 2013 quando o então primeiro-
ministro David Cameron prometeu um referendo sobre o
Brexit, podendo os cidadãos optar por permanecer ou sair
da União Europeia. David Cameron estaria confiante que
os cidadãos quereriam ficar na UE mas, mais uma vez,
como acontece agora com Boris Johnson, o tiro saiu pela
colatra. 

Quando, em 2016, chegou o momento da votação, toda
a Europa estaria a ser assolada por uma crise de refugia-
dos, consequência dos conflitos no Médio Oriente, no-
meadamente no Afeganistão, Síria e Iraque, tendo um
impacto significativo no tema das migrações, nomeada-
mente nas políticas a adotar. 

52% dos eleitores votaram pela saída da UE e, no en-
tanto, não teriam pensado nas repercussões económicas
que isso traria ao Reino Unido, nomeadamente com o
facto de a Europa ser o mercado de exportação mais im-
portante para o país. Já estamos em 2022...e agora?

BREXIT VS UE
QUE FUTURO?

Aguardamos com atenção os desenvolvimentos
das relações da Rússia com os EUA, a Europa e a
NATO. Existem razões para alguma preocupação
devido a posições extremadas que assentam prin-
cipalmente em possíveis erros de calculo por falta

de conhecimento da situação real no terreno e das possíveis
consequências trágicas e catastróficas para a segurança eu-
ropeia e mundial. Tem vindo também a verificar-se que outros
actores com peso e significado diferente em termos interna-
cionais não serão propriamente meros espectadores no de-
senrolar dos acontecimentos e terão igualmente uma palavra
a dizer, com particular destaque para a China.
O prazo para as negociações apontado pela própria Rússia foi

meados de Janeiro, e apesar da Rússia ter sido muito transpa-
rente ao apresentar publicamente as suas propostas não dei-
xando espaço de manobra para as diversões informativas a que
os políticos ocidentais já nos habituaram, não deixou de ser
clara também a sua posição de que existem ma-
térias que não são negociáveis, e por isso mesmo
existe mesmo quem fale em ultimato russo.
A análise concreta da situação concreta não

permite chegar a essa conclusão, mas parece
que chegámos a um ponto em que os dirigentes
russos se cansaram de esperar pelas boas inten-
ções declaradas pelos ocidentais pelo menos
em palavras, mas sem nenhuma correspondên-
cia com a realidade prática consubstanciada em
inúmeros e claros actos de hostilidade ostensiva
e muitas vezes desnecessária. Existem ainda muitos que vêm
a Rússia da mesma maneira que viam anteriormente, parece
não terem percebido que hoje a Rússia é um pais capitalista
com uma economia de mercado e que os anos da guerra fria
já passaram faz algum tempo. É também essencial perceber
que o descalabro que atingiu a Rússia nos anos 90 após a des-
truição da URSS, é hoje parte do passado e que mal ou bem
a Rússia conseguiu reerguer-se e ser hoje uma realidade que
não pode nem deve ser ignorada.
A questão Ucraniana parece ser a questão fulcral com

toda a complexidade que traz em si. No entanto seria redu-
cionista e pouco assertivo pensar que o problema de segu-
rança tal como o coloca a Rússia se refere única e
exclusivamente à questão Ucraniana, seria ilusório pensar
dessa forma. Apesar disso é claro que a questão continua
por resolver e não creio que os russos permitam quaisquer
veleidades aos nazis ucranianos, concretamente sobre as
populações russas na Ucrânia Oriental. Em termos militares
o expansionismo da NATO com a tentativa clara de recrutar
novos estados membros parece estar na base deste estado
de conflitualidade. A colocação de mísseis e outro equipa-

mento militar em países vizinhos da Rússia certamente
também não ajuda se o objectivo for desanuviar o clima de
tensão existente. Por outo lado, as hostilidades económicas
e políticas não podem ficar fora da equação e têm obrigado
a que sejam tomadas medidas que impeçam os EUA e os
seus aliados de poderem tomar medidas (económicas, po-
líticas e militares) que possam prejudicar ou ameaçar a so-
berania de outros estados, muitas vezes em completo
desrespeito pelo direito e as normas internacionais. Tudo
indica que a era do domínio americano indiscutível está a
esgotar-se a passos rápidos e de que não haverá retrocesso
apesar do processo poder ainda ser mais ou menos longo e
mais ou menos penoso, dependendo de variáveis dificil-
mente previsíveis na situação actual. Alguns indicadores
permitem apesar disso ver as grandes linhas mestras de um
futuro um tanto ou quanto incerto, agravado por políticas
climáticas, energéticas e até sanitárias equivocadas que têm

agravado a vida de vários países, das suas
economias e populações, deixando a todos
num estado completo de insegurança.
É da maior importância que se evitem erros

de análise que possam causar desequilíbrios
cujas consequências serão extremamente di-
fíceis de reverter. Será necessário haver al-
guma contenção nas palavras e seriedade nas
negociações, criando um novo paradigma em
termos de segurança e contenção militar. O
secretário-geral da NATO o norueguês Jens

Stoltenberg é o exemplo claro daquilo que não deve ser, fe-
lizmente e como todos sabem, ele não manda e as suas pa-
lavras para além de não serem escutadas tem o valor que
têm. Quem manda está do outro lado do Atlântico.
Parece razoável e credível, constatar que a segurança é

mútua: se todos se sentirem seguros, então todos estarão
seguros; se alguém se sentir inseguro, então ninguém es-
tará seguro.
Temos visto ultimamente que tanto a Rússia como a

China têm respondido a algumas medidas americanas com
algumas contra medidas, apesar disso pode dizer-se que
nada de substancial até ao momento. Ora bem, creio que o
que está agora na mesa das futuras conversações e nego-
ciações é uma inflexão deste tipo de “apaziguamento” em
relação à agressividade americana, com alterações signifi-
cativas nas políticas económicas e militares caso os ameri-
canos não se mostrem disponíveis para falar com seriedade.
Os meios existentes permitem inúmeras formas de pres-

são, tanto de um lado como do outro. Espero que o bom
senso impere, mas infelizmente não estou certo que assim
seja.

NOVIDADES EM 2022
E ALGUMAS VELHAS FALÁCIAS

LUÍS CORREIA

JOSÉ BANDEIRA
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XUTOS&PONTAPÉS

PAUL INCE
Ex-jogador do Manchester United
Paul Ince considera que McTominay devia ter

sido o escolhido para usar braçadeira na ausência
de Harry Maguire. O Manchester United voltou a
desiludir ao ser derrotado em casa pelo Wolver-
hampton (0-1), e não faltam críticas ao desempe-
nho dos jogadores, nomeadamente ao papel de
Cristiano Ronaldo, que foi capitão na ausência do
lesionado Harry Maguire. Paul Ince, antigo inter-
nacional inglês que passou pelo United, criticou a
opção de Ralf Rangnick e desvendou o jogador que
escolheria para usar a braçadeira.

“Se a braçadeira tem de ser entregue alguém,
eu se fosse o Rangnick escolheria o McTominay. Na
minha opinião, o capitão deve ser escolhido me-
diante o rendimento e aquilo que faz em campo.
Ele tem 25 anos e seria uma boa aprendizagem
para ele. Agora, porquê dar ao Ronaldo quando
toda a gente fala do facto de ele abandonar o
campo sempre que perde e não aplaudir os adep-
tos? Trata-se de ser um exemplo e eu creio que era
justo dar ao McTominay, pela forma como ele tem
jogado”, atirou Ince, na antena da Sky Sports.

TREVOR SINCLAIR
Antigo jogador do Manchester City
“O Manchester City livrou-se de boa ao não con-

tratar Cristiano Ronaldo. […] Ele tem que saber
qual é a função dele. É um jogador de futebol e
foi contratado por um clube de futebol. Ele tem de
ficar calado porque às vezes essa é a melhor coisa
a fazer. Está a causar muitos problemas ao clube.
[…] Para mim, uma das razões pelas quais ele não
preferiu o Manchester City, e certamente não se trata

de ganhar troféus, porque ele teria ganhado muitos
títulos lá, mas sim porque não queria ser o segundo
violino em relação a Pep Guardiola. Sabendo-se que
podia ir para o Manchester United e sentir que podia
intimidar Ole Solksjaer», referiu.

«Ele só quer fazer o que ele quer por ele e não o
que é melhor para o clube.”

ROD STEWART
Cantor e adepto do Manchester United
Rod Stewart não gostou de ver Cristiano Ronaldo

assumir uma postura de liderança após ser substi-
tuído num jogo recente do Manchester United
frente aos Young Boys, a contar para a Liga dos
Campeões. O português foi visto junto à linha a gri-
tar para dentro de campo depois de ser substituído,
colocando em causa, na opinião de alguns, a au-
toridade do treinador.

“Ele tem que parar com isso, é muito desrespei-
toso”, afirma o artista, que considera que CR7 po-
derá ter faltado ao respeito a Ole Gunnar Solskjær
- técnico do clube.  

GARY NEVILLE
Antigo jogador do Manchester United
Cristiano Ronaldo  fez uma partida discreta

no empate do Manchester United contra o New-
castle, pelo Campeonato Inglês. Mas foi a postura
do português após o apito final que incomodou o
ex-jogador e atual comentarista Gary Neville.

No programa “Monday Night Football”, Gary Ne-
ville criticou o camisa 7 por “fugir” para o vestiário
ao invés de ir saudar os torcedores presentes no St.
James Park.

Gary Neville também criticou as posturas de CR7

e Bruno Fernandes com os companheiros de
equipe. “São os dois jogadores mais experientes. É
devastador para os jogadores mais jovens quando
os dois melhores jogadores olham para os demais
como se não fossem suficientemente bons”…

JAMIE CARRAGHER
Ex-jogador do Liverpool
Para Jamie Carragher, antigo ídolo do Liverpool, o

internacional português contribuiu para os problemas
do Manchester United de ser “um grupo de indivíduos”.

“Eles continuam a ser um grupo de indivíduos em
vez de uma equipa. Cristiano Ronaldo acrescentou esse
problema em vez de consertar”, disse Carragher ao The
Telegraph. “É por isso que, apesar de uma equipa bri-
lhante, ainda não estão ao nível dos outros três [Man-
chester City, Liverpool e Chelsea]”, acrescentou.

IMPRENSA INGLESA
Ronaldo insatisfeito em Manchester
Segundo adianta o tabloide britânico  Daily

Star, Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester
United no final da temporada. Ronaldo terá avi-
sado de que se o treinador escolhido não tiver o
potencial para reabilitar o Manchester United irá
sair do clube. Recorde-se que o astro português
tem contrato até 2023.

JONATHAN WILSON
Jornalista do “Guardian”
“Ele tem de jogar porque é o Cristiano Ronaldo.

Ele não oferece praticamente nada na fase defen-
siva porque é o Cristiano Ronaldo. Ele não tem mo-
bilidade suficiente para jogar como os antigos
avançados do Solskjaer que jogavam contra equi-

pas de elevado nível. Os golos dele, como aquele
contra a Atalanta, podem trazer resultados, mas
apenas escondem as rachaduras enquanto causam
o desmoronamento da parede. […] Este é o joga-
dor que nos últimos três anos custou o emprego a
Max Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Qualquer
equipa onde ele jogue torna-se, inevitavelmente,
o FC Ronaldo e, independentemente do que isso
possa significar em venda de camisolas e de im-
pacto nas redes sociais, isso não é propício para
jogar o tipo de futebol certo que ganha títulos”. 

BOLA DE OURO 2021
Ronaldo ficou em sexto lugar
Cristiano Ronaldo ficou em sexto lugar na edição

da Bola de Ouro 2021 ganha por Lionel Messi. CR7
ficou fora da final dos últimos três nomeados pela
segunda vez na história do troféu - a última tinha
sido em 2010, quando Messi venceu e o pódio ficou
completo com Iniesta e Xavi .

À frente do português ficaram Lewandowski,
Jorginho, Benzema e Kanté. Ronaldo nem sequer
foi à atribuição dos prémios… 

FORA DO PRÉMIO THE BEST
Lewandowski, Messi e Salah são os candidatos
A FIFA já divulgou o nome dos três finalistas do

«The Best», troféu que consagra o melhor do
mundo em 2021. Robert Lewandowski, Lionel
Messi e Mohamed Salah são os candidatos ao trono
do planeta-futebol, o que significa que Cristiano
Ronaldo está fora desta derradeira triagem. 

No dia 17 de janeiro, durante a gala que decor-
rerá no quartel-general da FIFA, serão divulgados
os vencedores de todos os prémios a atribuir. 

Falar, ou escrever, sobre Cristiano Ronaldo, é tarefa delicada, principalmente entre portugueses.
Em Portugal poucas ou nenhumas críticas se ouvem ao jogador. Parece haver um consenso
geral e uma hipocrisia total em esconderem-se algumas das suas atitudes e dos seus jogos
“menos conseguidos”, ninguém se atreve a comentar que em determinado jogo Ronaldo nada
produziu… ou até que se comportou mal. Mas basta que o madeirense marque um golito
no jogo a seguir, lá vêm as parangonas a elevar aos céus a criatura, quando, afinal, ele apenas
está a fazer o seu trabalho, chorudamente pago. Ultimamente as coisas não lhe têm corrido
bem em Manchester, mas aqui, em Inglaterra, ainda há quem tenha a frontalidade de dizer
o que pensa sobre Ronaldo e outros e por isso reproduzimos neste espaço algumas das críticas
que lhe foram feitas, sem medos ou receios porque neste jornal sentimos a obrigação de in-
formar, goste-se, ou não, de tudo o que editamos. Afinal, somos apenas jornalistas...

DEPOIS DA BONANÇA
VEIO A TEMPESTADE!

RONALDO INSATISFEITO EM MANCHESTER
Em poucos meses, 
passou-se da alegria
do regressso de Ronaldo
a Manchester às críticas
pelo seu fraco rendimento
ao serviço dos red devils

GOESES CONTRA ESTÁTUA DE RONALDO
Uma estátua de Cristiano Ronaldo causou alvoroço no estado de Goa, no sul da Índia, onde
os moradores acusam as autoridades de insensibilidade por homenagear um astro des-
portivo da antiga potência colonial. Vários manifestantes com bandeiras pretas reuniram-
se no local depois de a estátua ter sido inaugurada, há duas semanas, na cidade de
Calangute. Micky Fernandes, um ex-jogador internacional originário de Goa, disse que esta
escolha foi “dolorosa” e que tem sido vivida como uma “ressaca” do domínio português.
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HÁ SEMPRE UMA
PRIMEIRA VEZ...
Foram 17 jornadas sem conhecer o sabor da 
derrota nas competições domésticas, o que 
é um feito de registar neste nosso pobre
futebol, onde todos ralham e ninguém 
parece ter razão! Inesperadamente, os leões 

foram aos Açores e de lá regressaram
com a inesperda azia que outros já 
experimentaram noutras alturas...

Embora evidentemente desactualizada no
tempo e no espaço, esta nossa página dedi-
cada à primeira derrota do Sporting na
nossa Liga  justifica o relevo que entende-
mos dedicar-lhe, quanto mais não seja por

ter sido consumada no terreno do penúltimo classifi-
cado. Mas não se pense que neste jogo houve apenas
sorte e azar a definirem vencedores e vencidos. 

Pelo contrário, as equipas jogaram de igual para
igual – e o Sporting, que foi o primeiro a colorir o mar-
cador, nunca se sentiu confortável perante a aguerrida
formação açoriana, que também veste de encarnado
e branco e tem uma águia no emblema, mas que nada
teve a ver com a paupérrima exibição que o Benfica re-
centemente nos ofereceu contra este mesmo Sporting
que acaba de provar não ser uma equipa invencível e
que outros amargos de boca certamente experimen-
tará ao longo da competição.

Invencível… só mesmo o Hulk da banda dese-
nhada e do cinema – no futebol, como noutras mo-
dalidades, nada é garantido, basta uma exibição

menos conseguida para adversários, jornalistas e co-
mentadores começarem a tirar ilações de um simples
jogo onde podem acontecer três resultados possíveis.
Desta vez, a derrota coube aos leões, que, por acaso, já

haviam tremido no jogo frente ao Portimonense,
dando mostras de alguma fragilidade que não se vis-
lumbrava no início da época – Rúben Amorim tem sido
incansável nos avisos à sua equipa, ainda nada está

ganho como nada está ainda perdido, muitos outros
jogos virão em que os leões voltarão a pôr as garras de
fora, ferindo de morte as águias e os dragões que tam-
bém não se dão por vencidos e prometem animar esta
liga que estava a tornar-se um pouco insossa, com  de-
masiado ruído à sua volta e sem gente competente a
tormar-lhe as rédeas!

Golos,... quem marcou, quem falhou e quem foi o
melhor em campo? Isso já todos sabemos, quase uma
semana após este primeiro desaire sportinguista –
mas não deixa de ser incompreensível como, ainda a
meio da segunda parte, e com o resultado em 2-2, o
Sporting optou por um jogo sem nexo, limitando-se a
despejar bolas sobre a área açoriana esperando que
Coates, mais uma vez, resolvesse sozinho o que a
equipa não conseguia obter no seu todo…

O Santa Clara não fez qualquer milagre, como a
ausência de Rúben Amorim no banco não justifica
tudo – o Sporting perdeu bem, os açorianos ga-
nharam ainda melhor!!!         

Marques dos Santos

Despejar bolas para 
a área à espera do

habitual “milagre” de 
Coates não resultou...

Paulinho voltou
a ser o “patinho
feio” ao falhar
um golo no
final do jogo

Triunfo histórico: Primeiro que tudo acho que fizemos uma grande exibição, não é fácil jogar contra o Sporting,
têm muita qualidade, e é a primeira vez que perde neste campeonato. Quero realçar os cinco elementos da equipa
técnica, acreditaram em nós. Esta vitória é para os adeptos e também para eles. União do grupo: Esta equipa
técnica é a que mais conhece os jogadores que aqui estão, então realmente dedico-lhes esta vitória e a todos os
adeptos. Estamos juntos até ao fim.Vitória que motiva para o resto da época? Sim, acredito que sim. É importante
começar o ano assim, ainda mais com uma reviravolta, mérito do grupo que merece.

LINCOLN, DO SANTA CLARA: FIZEMOS UMA GRANDE EXIBIÇÃO

SANTA CLARA, 3 - SPORTING, 2
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MORRER NA PRAIA
ESTORIL, 2 - FC PORTO, 3

Quando, aos 90 minutos, o filho pródigo entendeu oferecer a seu pai uma
prenda de Natal atrasada, logo se percebeu que os canarinhos já não teriam
asas para voar mais longe. Depois de terem ferrado duas bicadas valentes
no dragão que cedo pretendeu engaiolar os passarinhos da Linha, apostados

em repetir a façanha das águias açorianas que antes haviam cortado as 
garras a um leão que já ostentava vaidosa juba e que afiançava continuar o seu

reinado de rei da selva, coroado há um ano, as pequenas aves estorilistas
acabariam por morrer na praia, já sem forças mas ainda com grande carácter...

OEstoril Praia acabou por morrer na dita, morto por um fu-
rioso dragão que veio do Norte, chispando labaredas de
fogo que acabaram por ser suficientes para chamuscar
os pobres canarinhos que queriam voar alto e alcançar
o céu com que sonhavam. Porém, insensível a covides

e outros males, os jurássicos nortenhos cedo carregaram sobre
a gaiola das pequenas aves, bem guardada por um guarda-
redes quase intransponível que foi adiando, enquanto teve en-
genho e arte, as arremetidas daquela gente que não se
deslocara ao Estoril para jogar nas slots machines, mas sim no
Totobola onde haviam colocado a respectiva cruzinha no 2.
E não é que lhes saiu o prémio? Prémio pela tenacidade de-

monstrada em campo, prémio também pela crença e pela qua-
lidade de que usaram e abusaram, nomeadamente um tal Diaz,
colombiano que não precisou de coca, marijuana ou metanfeta-
minas para trocar os olhos e as voltas aos defensores estorilistas
que não foram nada “betinhos” em cascar nos adversários e em
lhes fazer a vida negra, dando-se ao luxo de terem chegado ao
intervalo a vencer por dois a zero – poucos se gabarão do
mesmo, todos sabemos e vemos como os homens do Norte, ca-
rago, comem relva, árbitros e adversários até conseguirem os
seus intentos – as vitórias que nem sempre merecem mas que
bastam vezes conseguem!
Infelizmente para os canarinhos os jogos têm 90 minutos…

mais uns pozinhos consoante o cronómetro de quem apita – e
foi precisamente nesse derradeiro tempo útil que a casa ama-
rela ruiu, desta vez as bancadas aguentaram-se e não houve
grandes escândalos a reportar, embora os comentadores tele-
visivos, como é seu hábito, lá acabarão por descortinar uma
mão que não foi mão, um pé que não foi em riste, ou um em-
purrão que não passou de carga de ombro!
Glória aos vencedores e honra aos vencidos, ambos lutaram

pelos três pontos, ambos deram o litro e o quilolitro, ambos
mostraram como um jogo de futebol pode ser entusiasmante,
aqui e ali jogado com pouco discernimento e muito nervo-
sismo à mistura – mas quem quer saber disso? E quanto à
justiça ou injustiça do resultado, os “cientistas” da bola que
gastem saliva a tratar do assunto, cá por mim dou-me como
satisfeito depois de assistir, com prazer, a um bom jogo de fu-
tebol. Ao fim e ao cabo, é disso que eu e o meu povo gosta-
mos... o resto é paleio de pequeno ecrã!  Marques dos Santos

Um colombiano
bastou para 
arrasar a defesa
estorilista...
Há Diaz assim...



JANEIRO 2022PÁGINA 26

      

UM CHEIRINHO
A CEBOLINHA
E UM GOLAÇO
DE GRIMALDO

BENFICA, 2 - PAÇOS DE FERREIRA, O

Se, ao intervalo, os encarnados já vencessem por quatro 
a zero, ninguém se espantaria, tantas foram as oportunidades
que os avançados encarnados tiveram para marcar. Mas foi a 
expulsão de Denise Júnior, segundos antes do descanso, que
acelerou a vitória dos comandados por Nélson Veríssimo, 
num jogo em que sobressaíram a mobilidade de Éverton 
“Cebolinha” e o golaço do defesa Grimaldo... Um “Cebolinha” mais solto, 

com menos preocupações
defensivas, produziu jogadas

de belo efeito que os seus
colegas mais avançados

acabariam por desperdiçar...

Se há resultados enganadores no futebol, esteserá um deles. Quem não tenha visto o jogo
certamente pensará que o Benfica terá encon-
trado grandes dificuldades em bater esta for-

mação arrumadinha, mas pouco ambiciosa, que veio
da capital do móvel tentar aproveitar a “crise” encar-
nada que jornais e televisões têm vendido a granel,
sabe-se lá com que intuitos escondidos… aos olhos
de toda a gente!
De facto, o Benfica só não conseguiu a goleada por-

que os seus avançados estiveram em “noite não” –
Rafa, Sefevoric e Gonçalo Ramos falharam que se far-
taram e não conseguiram ultrapassar a boa exibição
do guardião dos pacenses, que foi adiando a derrota
até quando lhe foi possível. Aliás, por vezes os encar-
nados terão saído prejudicados por terem jogadores
em excesso dentro da área adversária, que mais ser-
viam de defesas, contribuindo para que a bola não
conseguisse ultrapassar o emaranhado de pernas que
povoavam a área dos homens de Moreira de Cónegos.
Mas não se pense que muito coisa terá mudado

neste Benfica pós-Jesus – a defesa viu-se ultrapassada
por duas ou três vezes, e se o Paços tivesse sido mais

arrojado, provavelmente outro galo cantaria! Curiosa-
mente, foi no reinício da contenda que os visitantes se
mostraram mais afoitos. Nessa altura, e como já vem

sendo hábito, o Benfica descansava sobre o magro 1-
0 e punha-se a jeito (quantas vezes já vimos este filme)
para consentir o empate, que esteve à beira de acon-

tecer mas que foi salvo pela excelente intervenção de
Helton Leite na única defesa de risco que terá feito em
todo o encontro! Ainda há ali muita coisa para desbas-
tar, e contra adversários de outra categoria talvez os
adeptos tivessem saído da Luz com cara de poucos
amigos, vergados sob a exibição de um glorioso que
parece viver à sombra de glórias antigas que não mais
voltarão.
Referências especiais para Éverton Cebolinha, irre-

quieto e batalhador – enquanto teve pernas para tal –
para Grimaldo, que marcou um golaço digno dos mais
renomados pontas-de-lança, e para Otamendi, um de-
fesa demasiado e desnecessariamente duro, que bem
poderia ter visto o cartão vermelho antes mesmo de o
brasileiro Denise Júnior ensaiar aquele golpe de karaté
que o enviou mais cedo para os balneários.
Temos um novo Benfica? Ainda é cedo para nos

aventurarmos em apostas, o tempo dirá se há melho-
rias naquela equipa que ainda parece não ter arcaboiço
para se imiscuir na discussão do título - só Deus saberá
a resposta, até porque Jesus já não conta para este
campeonato, foi pregar para outra freguesia. 

Marques dos Santos

Grimaldo marcou 
um golaço e jogou com 

uma alegria que terá 
contagiado alguns 
dos seus colegas...
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OVision EQXX representa, precisamente, essa visão do que po-
derão vir a ser os automóveis elétricos da Mercedes. Entre as
soluções base apresentadas, a Mercedes-Benz focou-se na efi-
ciência de todo o conjunto, conseguindo o máximo a partir do
menos. Por isso, a marca germânica avança já com uma auto-

nomia acima dos 1000 km (ou seja, permitindo ligar Paris a Berlim),
considerando apenas uma carga da bateria com cerca de 100 kWh de
capacidade. A bateria acaba por ser um dos principais segredos, ao ser
50% mais pequena e 30% mais leve do que a atualmente utilizada no
Mercedes EQS, comprovando a elevadíssima densidade da mesma.
Outro dos pontos fortes do Vision EQXX é a apuradíssima aerodinâ-

mica, com um cd de apenas 0.17 (melhor do que a aerodinâmica de uma
bola de futebol americano...), a permitir que esta berlina de quatro portas
apresente um consumo médio anunciado inferior a 10 kWh/100 km, ou
seja, abaixo ao de todos os modelos elétricos atualmente homologados
e em produção – e o equivalente, por exemplo, ao consumo energético
de uma TV LED de 50’’ durante 100 horas.
Muitas das soluções presentes neste «concept» são inspiradas nos en-

sinamentos obtidos na Fórmula 1, desde a aerodinâmica à leveza dos
materiais empregues na carroçaria e na estrutura, com a Mercedes-Benz
a anunciar um peso não superior a 1750 kg. O tejadilho integra um painel
solar que pode contribuir com até 25 km adicionais à autonomia.

Paralelamente a todas as tecnologias que possam con-
tribuir para a máxima eficiência do conjunto, o EQXX
acrescenta ainda uma vertente de sustentabilidade ao fazer
uso de materiais reciclados e de outros revestimentos que
não são de origem animal.
O interface e a tecnologia multimédia no habitáculo tam-

bém abre portas a um novo e vanguardista mundo digital,
com o recurso a «tablier» literalmente forrado com ecrã de
47,5’’, a toda a largura do interior, com uma resolução grá-
fica de 8K, atingindo 7680x660 pixels. O sistema de nave-
gação, desenvolvido em conjunto com a NAVIS, aplica já
a tecnologia 3D a tempo real, com a representação de uma
vista área obtida a 10 metros de altura.

A Mercedes-Benz está verdadeiramente focada
em obter a máxima eficiência dentro do casulo
dos veículos elétricos do futuro – quiçá, aquela 
que será a fórmula para dominar o segmento 
da eletrificação e conseguir desmistificar 
algumas das atuais limitações da tecnologia. 

MERCEDES
VISION

EQXX

UM ELÉCTRICO COM 1000 KM DE AUTONOMIA

Os números recolhidos pela ACAP reve-
lam uma queda de 32,7 por cento no
número de veículos novos matricula-

dos, quando comparado com o último ano
pré-pandemia (2019). Sendo que, só em de-
zembro, a descida foi de 28 por cento.

Os números relativos aos automóveis novos
matriculados ao longo do ano de 2021 con-
firmam o panorama negativo por que passa
o sector automóvel, no nosso País. Ainda que,
com promessas de recuperação, fruto de uma
subida de 1,9 por cento nas 180.277 unidades
transaccionadas, face a 2020.

Falando, especificamente, dos automóveis
ligeiros de passageiros, os quais representa-
ram 146.637 da totalidade das novas matrí-
culas, uma queda de 34,5 por cento face aos
números de 2019, mas também uma subida
ligeira de 0,8 por cento, face a 2020. Sendo
que, só em dezembro de 2021, a queda foi de
28,9% face ao mês homólogo de 2019 e de
11,5% relativamente ao mesmo mês de 2020.

Apesar destas quedas, destaque para o
crescimento acentuado na procura por veícu-
los ligeiros de passageiros movidos a outro
tipo de energia que não e exclusivamente, os
combustíveis fósseis, como é o caso dos elé-
tricos (EV) ou dos híbridos plug-in (PHEV). Os
EV, com uma subida de 69,3 por cento (13.260
veículos) face a 2020, enquanto os PHEV, a su-
birem 32 por cento (15.660) face ao ano tran-
sacto.

Passando aos veículos ligeiros de mercado-
rias, os números acumulados relativos a 2021
mostram um decréscimo de 25,1 por cento
(28.790 unidades matriculadas) face a 2019,
mas também uma subida de 4,4 por cento
face ao ano de 2020. 

Veículos pesados escapam à razia
A terminar, os veículos pesados, que, em

2021, foram os únicos a registar um ano quase
totalmente positivo,  terminando com um
total de 4.850 unidades matriculadas, mais
21,3 por cento que em 2020. Com dezembro
a representar, igualmente e graças aos 444
veículos matriculados, uma subida de 2,5 por
cento face a 2019 e de 21,6 por cento face a
2020. Os pesados foram o único segmento do
mercado que registou um crescimento
(quase) pleno.

MERCADO AUTOMÓVEL
CAIU 32,7% EM 2021

Michael Schumacher cumpriu no dia 3 deste mês o seu 53.º aniversário e, para assinalar a data, o filho, Mick, publicou
nas redes sociais uma emotiva mensagem. O jovem piloto da Haas partilhou uma imagem em criança, ao colo do
antigo campeão mundial de Fórmula 1, com a legenda: “Parabéns, pai. Dias como este foram importantes para o
crescimento da minha paixão pelo desporto automóvel e ainda a afetam até hoje. Sou grato por todas as experiências
que me proporcionaste e estou empolgado para fazer novas no futuro”. O estado de saúde de Michael Schumacher
é mantido em segredo por família e amigos, desde o acidente sofrido em dezembro de 2013, enquanto esquiava.

MICK SCHUMACHER PARTILHA FOTO E MENSAGEM COM O PAI



 

UM ANO DE SAUDADE
CARLOS DO CHARME
Não vou gastar mais elogios sobre o homem, o enorme fadista e o grande 
artista que foi Carlos do Carmo – já todos, cada um à sua maneira, lhe 
prestaram a homenagem e o respeito devidos por toda uma vida dedicada 
ao fado, à canção, à música. Lamentavelmente, porém, logo após a sua morte,
ocorrida a 1 de Janeiro do ano passado, registaram-se algumas tentativas de 
certa esquerda que estupidamente se vangloriava com o facto de Carlos do 
Carmo ter sido “um deles”, um homem de luta que cantou Ary dos Santos 
e outros poetas “não alinhados”, embora tenha cantado também letras de outros 
autores como Vasco Graça Moura.
Ele próprio se assumiu como homem de esquerda, logo após o 25 de Abril, como 
se pode recordar numa entrevista que deu, em 2008, ao Diário de Notícias: 
“A democracia era recente e a tomada de posições era mal interpretada. Mas as 
pessoas têm de tomar uma posição e eu tomei-a. Não terá sido com certeza a mais 
cómoda, a mais simpática. Mas até aconteceu uma coisa simpática comigo: quanto 
mais me bateram, mais reforcei a minha posição. Dentro da linha clássica do que se 
chama a esquerda, sou um homem de esquerda e espero morrer assim. E foi este lado
mais polémico da minha história que levou a que o meu público se dividisse, entre pessoas 
que me agrediam e pessoas que me apoiavam”.
Há artistas, como Carlos do Carmo, que não podem, nem devem, ser apropriados por 
partidos ou ideologias. Carlos do Carmo era acima de tudo um cantor de Portugal, muito 
especialmente da Lisboa que ele adorava – e eu, que tanto gostava de o ouvir, que me 
considero um homem às direitas, e de direita, não tenho qualquer repúdio em juntar a minha
voz aos lamentos que ainda se ouvem pela perda deste homem que tanto fez pelo fado e pelos 
fadistas que certamente lhe continuarão a obra.
Conheci-o, de raspão, numa visita que fez à TV Guia, provavelmente em finais dos 
anos 80. Nessa tarde, Carlos do Carmo a todos cumprimentou, a todos dirigiu 
breves palavras, a todos que com ele se cruzaram apertou a mão naquele seu
jeito de gentleman, naquela postura cordial que tinha para 
com as pessoas, naquela afabilidade tão genuína que o
caracterizava – com Carlos do Carmo também terá partido 
o Carlos do Charme, foi-se o cantor de excepção e o 
homem de eleição a quem tive a honra de 
“apertar o bacalhau” num fugaz momento 
que agora recordo nesta hora 
de saudade.
DANIEL SANTOS


