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ENTRE NÓS

Este mês começou com a perda de um amigo e colega no
jornal. Foram dias difíceis, mas uma publicação, clientes,
gráfica e distribuidores, não se compadecem e há datas

para cumprir. Apesar das contrariedades, o Mundo continua.
Entretanto, tivemos a visita do secretário de estado das Co-

munidades Portuguesas (SECP), Paulo Cafôfo. Uma visita que
abria algumas expectativas e respostas a alguns dos muitos
problemas que afectam uma comunidade algo esquecida das
autoridades portuguesas. Não dizemos que nada foi feito. Ape-
nas que se percorreu o caminho mais fácil e que menos trabalho
e despesas dava ao Governo português.
Assim, esta visita de um novo SECP abria um leque de possí-

veis soluções, na continuação de dossiers anteriores, cujas pro-
messas pairavam no ar… e por aí ficaram. Paulo Cafôfo alegou
o pouco tempo na chefia desta pasta e declinou qualquer res-
posta, a curto prazo, aos problemas ‘mais quentes’, especial-
mente o que envolve os Consulados de Portugal no Reino Unido.
Essencialmente, disse que a resolução do problema consular
passava pelo reforço do pessoal, pela revisão salarial dos em-
pregados do quadro e a digitalização do sistema, permitindo
ao utente encaminhar os seus pedidos por um sistema online.
Mas desde quando estamos a ouvir essas promessas? Desde
António Braga (PS) em 2007… depois vieram José Cesário
(PSD), José Carneiro (PS), Berta Nunes (PS) e agora Paulo Cafôfo
(PS). A cassete é a mesma e já cansa!
Aceitamos que o problema da comunidade portuguesa no

Reino Unido é difícil… e durante anos a conversa de sermos
poucos, com números do Observatório da Emigração a indicarem
87 mil e, mais tarde, 125 mil, quando nos Consulados já estavam
inscritos cerca de 300 mil portugueses, foi extensivamente uti-
lizada. Só que agora não há como fugir, os portugueses obriga-
toriamente candidataram-se ao estatuto de emigração definitiva
(settlement status) e passaram a estar referenciados em números
totais como residentes no Reino Unido.
Da quarta maior comunidade portuguesa na Europa, passá-

mos para segunda. Dos 250 mil portugueses aqui residentes,
passámos num ápice para 400 mil, números da Embaixada em

Londres. Só que o Home Office (Mi-
nistério do Interior britânico) indi-
cava, em Setembro de 2021 um
número de 427.291 residentes
portugueses. Dizia também que
estava a examinar 15.801 candi-
daturas tardias, teria 19.570 por
concluir, recusado 6.980 e pode-
ria ter 37.034 candidaturas du-
plicadas, pelo facto de muitos pedidos provisórios terem
transitado, com os mesmos dados, para definitivos. No en-
tanto, no final deste mês teremos acesso aos dados actua-
lizados e podermos rectificar as dúvidas nalguns destes
números. Mas, não estaremos errados se dissermos que
somos entre 416.870 e 453.841.
E isto levanta o verdadeiro problema com os Consulados

Gerais de Portugal no Reino Unido. A França, que soma cerca
de 600 mil portugueses, tem 13 representações consulares,
e o Reino Unido, apenas considerando os 400 mil, tem duas.
Quando devia ter 7 a oito, isto é, mais seis das existentes.
Mesmo que fossem inicialmente menos, estas tirariam o peso
dos Consulados Gerais e tornariam o peso do custo dos uten-
tes mais leves do que deslocarem-se, como agora, a Londres
e Manchester.
Quanto às permanências consulares, estas tiram o peso dos

custos ao utente, no entanto, os trabalhadores deslocados
fazem parte do quadro dos Consulados e enquanto deslocados
tiram a capacidade à sede e aumentam as filas de espera. Ex-
plicar que muitas das permanências consulares estão esgotadas
dias após serem anunciadas e meses antes da data de execução,
deveriam ser campainhas de alerta aos ouvidos dos responsá-
veis pela governação em Portugal. Só que assim não é e obri-
gam os responsáveis pela pasta de emigração a contorcer-se
entre desculpas e imprecisões, como foi durante anos o nú-
mero de portugueses no Reino Unido. Só nos resta esperar
pela vontade política e cá estaremos na visita do Presidente
da República e PM em Junho.

DISCREPÂNCIAS&DESIGUALDADES
Esta semana foram muitas as notícias das ameaças russas de um possível ataque nuclear

ao Reino Unido e à Finlândia, passando pelos Estados Unidos e outros países ocidenntais.
Vladimir Putin e vários comandantes militares, incluindo o responsável pelo comité de de-
fesa russo, Dmitry Medvedev, explicaram que a Rússia já está, desde Março, em alerta má-
ximo para a utilização de ogivas nucleares.
As bases das ameaças passam pelas declarações publicas do primeiro-ministro britânico

na ajuda à Ucrânia, com armamento de última tecnologia, que poderia ajudar aquele país a
defender-se da invasão da Rússia e, mesmo, atacar posições militares dentro daquele país.
Segundo os líderes políticos russos, o Reino Unido e os Estados Unidos defendem a “ani-

quilação” da Rússia e querem utilizar a “guerra na Ucrânia” para o fazer, obrigando as defesas
militares russas a utilizar as suas “capacidades” nucleares. Adiantam poder usar o seu Sar-
mat/Santan II, que arrasará todo o Reino Unido em cerca de 200 minutos.
Claro que, nós os comuns cidadãos, nunca iremos perceber se esta ameaça é real ou ape-

nas propaganda militar. No entanto, temos de nos lembrar que a tal “propaganda” e pro-
vocação, antes da invasão ucraniana, acabou de se concretizar. Joe Biden, presidente dos
EUA, não se coibiu em perseguir e ameaçar Vladimir Putin, mas no momento certo reti-
rou-se da luta e afastou a possibilidade de defender a Ucrânia. Hoje os comandantes mili-
tares russos acusam Washington de estar a criar condições para o início da III Guerra
Mundial, por saber que se passará “longe da sua casa”.
Cabe aos líderes políticos

europeus tentar evitar a
todo o custo um cenário
deste calibre. Com os preços
dos combustíveis, especial-
mente o Diesel para o Reino
Unido, gás e electricidade a
dispararem devido ao em-
bargo económico a Mos-
covo, somos todos nós que
estamos a pagar as restric-
ções económicas aos produtos russos. Ninguém sabe, ou fala, de que poderemos estar a
comprá-los, no mercado paralelo ou livre, a preços mais elevados, a ser verdade que não
há produção Mundial suficiente para produzir e substituir os produtos que agora nos fazem
falta.Os líderes políticos devem usar a diplomacia e o bom senso para evitar certo ‘palavreado’
ofensivo contra a Rússia em defesa da segurança do seu povo. Porque, poderemos estar certos
de que se encurralarem os russos e não lhes deixarem outra solução para defenderem os seus
interesses, que a loucura e sentido de honra do povo russo poderá empurrá-los para a utilização
do seu poder nuclear. Neste momento estamos em risco de dois lados: a loucura de Vladimir
Putin ou os dividendos políticos que trazem o apoio e defesa da guerra na Ucrânia.
Os políticos deverão saber usar meios de dissuasão e interligação com a Ucrânia, sem todo

o folclore e propaganda publica – deixar que seja a História, mais tarde, a enaltecer e destacar
a sua intervenção. É preciso, em primeiro lugar, pensar e assegurar a defesa e segurança de
um povo ignorante do tipo de consequências poderia trazer uma guerra nuclear.

JOÃO DE NORONHA

REPRESENTAÇÕES CONSULARES

AMEAÇA OU REALIDADE?
GUERRA NUCLEAR

The European Challenge, TEC, fez 15 anos de existência no apoio à comunidade portu-
guesa em Thetford e arredores. Liderada por Susana Forte Vaz, esta organização conti-
nua a proporcionar aos portugueses aqui residentes a ponte com os mais variados
serviços oficiais e privados. Trata também do encaminhamento de casos para as enti-
dades oficiais portuguesas, no tratamento online de variada documentação. A Susana
é também professora de português para adultos. 

TEC – 15 ANOS AO SERVIÇO DOS PORTUGUESES EM THETFORD
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A rainha participou na última noite de um es-
pectáculo equestre que iniciava as celebrações
do seu Jubileu de Platina, para marcar os 70 anos
de reinado. A monarca, de 96 anos de idade, foi
aplaudida de pé quando chegou à arena do cas-
telo no Royal Windsor Horse Show.

Celebridades como Tom Cruise, Helen Mir-
ren e Katherine Jenkins apareceram na cele-
bração ao ar livre. O espectáculo esteve em
funcionamento desde a noite da passada,
quinta-feira, e é o início das comemorações do
Jubileu de Platina.

A multidão aplaudiu quando a sorridente rai-
nha chegou e entrou no camarote real, acompa-
nhada pelo conde e pela condessa de Wessex.
Pelos problemas que tem de mobilidade, a rai-
nha tinha, anteriormente, cancelado várias pre-
senças públicas recentes. Mas foi vista na
sexta-feira no show equestre, onde um dos seus

próprios cavalos foi anunciado como campeão
supremo.

O show, chamado ‘A Gallop Through History’,
contou com mais de 500 cavalos e 1.000 artistas.
Anunciado como uma “homenagem pessoal à
nossa monarquia”, a produção mostra ao pú-
blico uma sucessão de factos através de cinco
séculos de história. Tudo através de exibições mi-
litares, equestres e de dança nacionais e inter-
nacionais.

Tom Cruise anunciou o desempenho da Tropa
Real de Artilharia do Rei como “uma das exibi-
ções mais fascinantes e emocionantes”. A trupe
de tambores de aço da Força de Defesa de Trini-
dad e Tobago executou uma versão rítmica da
Dancing Queen dos Abba - que a Rainha aparen-
tou gostar. Parecendo fresca e muito bem-dis-
posta a Rainha Isabel II deu assim a abertura às
festas do seu Jubileu de Platina.

EXTRAVAGANZA EQUESTRE TEM A PRESENÇA DA RAINHA

FESTA DOS 70 ANOS DE REINADO

INFLAÇÃO JÁ VAI NOS 9% E AUMENTO DO CUSTO DE VIDA AMEAÇA ESMAGAR ORÇAMENTOS DAS FAMÍLIAS 
O governador do Banco da Inglaterra emitiu  um alerta

‘apocalíptico’ sobre o aumento de preços dos bens alimen-
tares e disse que se sente ‘indefeso’ na luta contra a infla-
ção, quando se dirigia aos parlamentares, a quem afirmou
que a guerra na Ucrânia ainda pode aprofundar mais a
crise do custo de vida.

O governador, Andrew Bailey, revelou como a inflação
dos preços de alimentos era uma ‘grande preocupação’

para o banco central, com cuidados específicos sobre o
trigo e o óleo de cozinha. Ele também alertou que um
“choque do rendimento real” está a chegar este ano, à
medida que os preços vão disparando à taxa mais rápida
em 30 anos, tornando milhões de pessoas, em termos
reais, mais pobres - e que o subsequente aumento da in-
flação afectaria as despesas das famílias, causando o au-
mento do desemprego.

A subida dos preços dos alimentos básicos já teve um
enorme impacto na produção de alimentos em todo o
Mundo e foi um dos principais impulsionadores dos preços
descontrolados que esmagam os orçamentos das famílias.

Bayley mencionou que o ministro das Finanças em Kiev
lhe contou sobre os problemas da Ucrânia no transporte
de mercadorias, um dos maiores países produtores de ali-
mentos do Mundo, enquanto a Rússia continua os seu

ataque ao país. Estima-se que a Ucrânia forneça 10% do
trigo a todo o Mundo e seja um dos maiores produtores
de óleo de girassol.

Falando perante o Comité do Tesouro da Câmara dos
Comuns, Bailey alertou que os problemas ligados ao
conflito na Ucrânia estão “a piorar”. De notar que o banco
de Inglaterra indica que a inflação poderá chegar bre-
vemente a 10%.

Toda a burocracia em volta do Brexit significa que o Reino Unido “parou de vender”
muitos produtos para os países mais pequenos da UE, de acordo com novas evidências
alarmantes do impacto, da saída da EU, no comércio. O documento destaca um “declínio
acentuado” no número de trocas comerciais que a Grã-Bretanha tem com seu mercado
mais importante – que caiu quase um terço após a entrada em vigor do acordo comercial
de Boris Johnson.

As empresas mais pequenas que tentam exportar foram atingidas pela burocracia
e pelos custos na fronteira, com o maior impacto no comércio com empresas em
países mais pequenos na UE, segundo a pesquisa. Thomas Prayer, co-autor da
mesma, chamou o declínio de trocas comerciais “notável”, dizendo que “parece que
o Reino Unido simplesmente parou de vender muitos produtos para os países mais
pequenos da UE”.

A equipe da LSE analisou as mudanças nos padrões comerciais de 1.200 linhas de pro-
dutos antes negociados, no que disse ser o estudo mais abrangente até o momento sobre
os efeitos do Brexit no comércio Reino Unido-UE. Thomas Sampson, professor associado
de economia da LSE, disse que a análise expôs os impactos ocultos do aumento da carga
burocrática – mesmo quando as exportações gerais para a UE recuperaram para níveis
pré-pandemia.

“Há muitas provas de que o crescimento futuro do comércio vem de empresas que são
pequenas hoje”, disse o professor ao Financial Times. “Se você eliminar essas relações na
exportação, pode conduzir a um menor crescimento futuro das exportações.”

William Bain, chefe de política comercial das Câmaras de Comércio Britânicas, disse:
“Inevitavelmente, são as empresas menores que não têm dinheiro, tempo ou capacidade
logística para se estabelecer na UE que estão sendo mais atingidas”.

E Martin McTague, presidente da Federação das Pequenas Empresas, pediu mais ajuda
com o aumento da burocracia, dizendo: “As pequenas empresas devem estar no centro
dos acordos de livre comércio”. O estudo sublinha evidências de grupos empresariais de
que muitas empresas mais pequenas estão a deixar de exportar por completo, em face
das barreiras alfandegárias, IVA e burocracia regulatória.

Ele considera que o Acordo de Comércio e Cooperação (TCA) não está a prejudicar se-
veramente as exportações das grandes empresas – “ou pelo menos ainda não”. O OBR
estimou que as importações e exportações totais do Reino Unido serão 15% menores no
médio prazo do que se a Grã-Bretanha tivesse permanecido parte da UE. Mas o Depar-
tamento de Comércio Internacional argumentou que o TCA permitiu que empresas no
Reino Unido “negociassem livremente” com a UE e disse que está a trabalhar para apoiar
os exportadores por meio de seu Serviço de Apoio à Exportação.

REINO UNIDO FAZ MARCHA ATRÁS
NA EXPORTAÇÃO PARA A UE

O ex-deputado conservador que renunciou depois de admitir ter visto pornografia no Parlamento disse que está a considerar a
reeleição. Neil Parish foi deputado pelo distrito eleitoral de Tiverton e Honiton em Devon por 12 anos, mas renunciou depois de
ter visto pornografia no telemóvel. O político confirmou ter acidentalmente visto o vídeo de porno na Câmara dos Comuns quando
procurava tratores, antes de fazê-lo depois deliberadamente. Após o incidente, ele disse que “estava errado, fui estúpido, perdi o
juízo” e o descreveu tudo como um “momento de loucura”, mas confirmou que se apresentaria como independente se contestasse
as próximas eleições. No entanto, à BBC disse que ainda não decidiu se vai concorrer e que “ainda está a fazer sondagens”.

POLÍTICO DO ‘PORNO’ DIZ QUE VAI CONCORRER ÀS PRÓXIMAS ELEIÇÕES
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Dezenas de milhares de funcionários públi-
cos no Reino Unido vão perder os seus empre-
gos, segundo as novas medidas no corte de
custos planeadas pelo Governo, de acordo
com o ministro Jacob Rees-Mogg, que não
negou as notícias nos órgãos de comunicação
social britânicos de que 91.000 empregos em
Whitehall iriam ser eliminados. Quando soli-
citado pela emissora Sky News, reconheceu
que a medida não era popular, mas “estamos

apenas a voltar à dimensão do serviço civil
que tínhamos em 2016.”

Entretanto, o primeiro-ministro, Boris John-
son, disse ao jornal Daily Mail: “Temos de cor-
tar as despesas do Governo para reduzir o
custo de vida”, explicando que o os serviços
públicos “incharam” durante a pandemia de
coronavírus. Confirmou, também, ao jornal
que 91.000 empregos teriam de ser cortados
– 20% de todo o serviço público – para econo-
mizar cerca de 3,5 biliões de libras esterlinas
por ano.

O Governo está a lutar para conseguir equi-
librar as contas, tendo gasto enormes somas
durante a pandemia e na luta contra a inflação
em espiral que está a impedir recuperação
económica e a pressionar ainda mais as finan-
ças públicas.

Rees-Mogg, ministro das oportunidades do
Brexit e da eficiência do governo, nas últimas
semanas fez um aviso a todos funcionários pú-
blicos que ainda trabalham em casa, apesar
do levantamento de todas as restrições ao co-
ronavírus.

Ele foi criticado por deixar notas assinadas
nas secretárias vazias em departamentos do
Governo, que diziam “desculpe, você estava
aqui. Estou ansioso de vê-lo regressar ao es-
critório muito em breve.”

Rees-Mogg disse que o serviço público teve
de crescer, nos últimos anos, para lidar com a
saída do Reino Unido da União Europeia e a
pandemia.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, ameaçou “privatizar” a
operação do departamento de emissão de Passaportes, acu-
sando a organização de grandes atrasos que colocam as férias
dos britânicos em risco. Diz-se que o primeiro-ministro está
“horrorizado” pelas repetidas violações da nova meta de 10
semanas para o processamento dos pedidos, rotulada estar a
funcionar como uma “absoluta confusão” pelos deputados.

As dificuldades, devem-se a um aumento sem precedentes
na procura, após o levantamento das restrições do Covid, es-
timando-se que 5 milhões de pessoas atrasaram a renovação
dos seus passaportes durante a pandemia.

O ministro do Interior pediu às pessoas que desejam viajar
para o exterior neste verão a renovar os seus passaportes “o
mais rápido possível”, já que um milhão de pedidos de passa-
portes foram recebidos apenas no mês passado.

JOHNSON ADMITE A “PRIVATIZAÇÃO” 
DO DEPARTAMENTO DE PASSAPORTES

91 MIL FUNCIONÁRIOS VÃO TER 
DE DEIXAR A FUNÇÃO PÚBLICA

SEGUNDO O MINISTRO JACOB REES-MOGG

Ministro Jacob 
Rees-Mogg

Publicado na maior parte da imprensa britânica e internacional, um importante aliado de Putin ameaçou
que a Rússia poderia desencadear um ataque nuclear, que poderia destruir a Grã-Bretanha em menos de quatro
minutos. Aleksey Zhuravlyov, vice-presidente do comité de defesa do Kremlin, também juntou a Finlândia, que,
a seu ver, poderia ser destruída em 10 segundos com o míssil hipersônico Satan-2 e lembrando que a acção nu-
clear poderia, também, esmagar os estados bálticos “como um amendoim”.
A arma de destruição em massa foi lançada num teste pela Rússia no mês passado, quando Putin disse que

não era como “nada (do que existe) no mundo” e deveria fazer os países opositores pensarem duas vezes antes
de interferir na sua guerra contra a Ucrânia. Desde então, a TV estatal ameaçou repetidamente usá-lo contra a
Grã-Bretanha, com um canal simulando como o ataque funcionaria e outro alegando que afundaria o Reino
Unido “no mar”.
As últimas ameaças ocorreram quando altos funcionários russos parecem frustrados com a falta de progresso

militar de Vladimir Putin na Ucrânia e enfurecidos com a demonstração de unidade ocidental contra eles. Num
grande golpe para Putin, a Finlândia entregou esta semana a candidatura para ingressar na Nato – encerrando
décadas de neutralidade militar.
Zhuravlyov disse numa entrevista que “se a Finlândia se quer juntar a este bloco, então o nosso objetivo é ab-

solutamente legítimo – questionar a existência deste estado. Isso é lógico. Para os Estados Unidos que ameaçam
o nosso estado: aqui está o Sarmat para vocês, e conduzirá a cinzas nucleares, se acharem que a Rússia não

deveria existir. E a Finlândia diz que está em sintonia com os EUA. Bem, entre na fila. Os finlandeses em geral
deveriam estar gratos à Rússia pela sua condição de Estado e pelo facto de a Finlândia existir como país.”
Questionado se a Rússia agora reposicionaria as armas nucleares na sua fronteira de 810 milhas com a Finlândia,

ele disse: “Para quê? Nós não precisamos. Podemos acertar com um Sarmat da Sibéria e até chegar ao Reino
Unido. E se atacarmos de Kaliningrado… o tempo de alcance do hipersónico é de 200 segundos – então vão
em frente, pessoal! Na fronteira finlandesa teremos armas estratégicas da classe Kinzhal, que chegará à Finlândia
em 20 segundos, ou mesmo 10 segundos.”
Acrescentou, depois, que a Rússia fortaleceria massivamente as suas forças militares no seu flanco ocidental,

alegando que a Finlândia está a ser provocada para se juntar à Nato pelos EUA e pela Grã-Bretanha. Retractando
a visão entre os radicais em torno de Putin, acrescentou: “Os Estados Unidos estão a fazer todo o possível para
que a Terceira Guerra Mundial aconteça. Mas não no seu território.”
O novo Sarmat hipersónico é a “grande besta” da Rússia como um míssil balístico intercontinental de 208 to-

neladas a 15.880 mph. Putin disse que a arma é “imparável” pelo Ocidente, “não tem comparação... no Mundo
por muito tempo”.
No entanto, os analistas acreditam que a probabilidade de a Rússia realmente lançar mísseis nucleares é ex-

tremamente baixa. Muitos acreditam que as ameaças são uma tática para impedir que o Ocidente interfira en-
quanto a invasão à Ucrânia vacila.

RÚSSIA AMEAÇA O REINO UNIDO E FINLÂNDIA COM ARMAS NUCLEARES
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A procura, pelos britânicos, de habitação em Portugal
disparou desde que foram  introduzidos, no nosso país,
acesso mais fácil ao controle de passaportes e ao trabalho
flexível. O número de pedidos para a compra de uma pro-
priedade em Portugal aumentou 24% em Abril, em com-
paração com o mesmo período do ano passado, mostram
os novos dados da ‘Rightmove’.
Ao mesmo tempo, especialistas dizem que houve uma

mudança de atitude desses potenciais compradores bri-
tânicos, que anteriormente procuravam no país uma po-
tencial casa de férias, mas agora estão cada vez mais à
procura de residência fixa no nosso país. Isto acontece de-
pois de Portugal se ter tornado o primeiro país da UE a
permitir que pessoas com passaporte britânico usem os
portões eletrónicos para passaporte, facilitando a sua en-
trada no país.
David Rowat, agente imobiliário da OliveHomes.com, diz

que “a procura dos compradores britânicos é incessante. Este
ano registou-se uma procura sem igual, com as pessoas a
desejar realizar o sonho de ter uma casa em Portugal. Uma
das maiores mudanças que vimos é a procura da perma-

nência a tempo integral ou trabalho remoto em part-time”.
“Anteriormente, a procura era de 80% para casas de fé-

rias e 20% de relocação. Isso mudou para 50/50 e muitos
dos clientes agora estão a pedir informações sobre resi-
dência e escolas.’ Acrescentou que o maior crescimento de
consultas é para moradias autónomas, novas, modernas
e orientadas para a família, sediadas em resorts como Vale
do Lobo, Quinta do Lago, Vila Sol e Vilamoura.
“Em termos de localizações, podemos ver que o Algarve

continua a ser a escolha principal, com interesse crescente
nos arredores de Lisboa – Setúbal – e Madeira”, afirma
este agente imobiliário.
“A Madeira é uma bela ilha que está a ganhar cada

vez mais destaque devido ao valor extra em compa-
ração com Portugal Continental. Os compradores bri-
tânicos continuam extremamente confiantes nas
perspectivas futuras de Portugal, em termos de inves-
timento e qualidade de vida.’
A Rightmove também revelou que as consultas de com-

pradores aumentaram 25% na última semana de Abril
em comparação com os sete dias anteriores, depois do

anúncio da autorização de entrada mais rápida em Por-
tugal para os britânicos. O site de propriedades disse que
o destino mais popular em Portugal é a ilha do Porto
Santo, no arquipélago da Madeira, com pesquisas mais
do que a triplicar em relação ao ano passado.
As buscas online aumentaram 267 por cento, o maior

salto nas procuras de qualquer área em Portugal.
Segue-se a pitoresca vila da Comporta, em Alcácer,

com as pesquisas a mais do que duplicar, com um au-
mento de 129 por cento, enquanto a cidade de Vila
Real de Santo António, no Algarve, é a terceira, com
um aumento de 82 %.
Rachel Beaton, da Rightmove, afirma que a decisão

para tornar mais fácil e rápida a entrada de britânicos em
Portugal deu mais confiança aos compradores britânicos
que estão interessados   em comprar uma casa no estran-
geiro, mas talvez ainda estejam hesitantes quanto aos di-
ferentes regulamentos de viagem ainda em vigor desde
a pandemia ou pós-Brexit.
A Rightmove recusou-se a quantificar a procura e quan-

tos compradores procuram agora comprar em Portugal.

Em Inglaterra, há dificuldade
de marcar uma consulta ur-
gente para se tratar dos den-
tes, pelo facto dos dentistas
terem fechado a inscrição de
novos pacientes do NHS, in-
forma o Healthwatch England,
órgão do NHS que representa
os doentes.

Este órgão adianta que mui-
tos dos doentes são obrigados
a viver com dor permanente
nos dentes, incapazes de falar
ou comer corretamente, por-
que não têm acesso a trata-
mento. Alertou, também, que
os mais pobres arriscam a so-
frer ainda mais, pela impossibi-
lidade de pagar consultas
privadas.

A Healthwatch England disse
que a questão estava a criar
um serviço a duas velocidades
- dividindo os ricos e os pobres
- e pediu ao governo que tome
medidas. “Há agora uma crise
cada vez mais profunda”, disse
Louise Ansari, da Healthwatch
England, “com milhões de fa-
mílias a sofrer o peso dos cus-
tos de vida crescentes, para
quem o tratamento privado,
simplesmente, não é uma
opção - e até mesmo as co-
branças do NHS podem ser um
desafio”.

O Governo explicou que está
a aumentar o investimento em
serviços para melhorar o
acesso, além da introdução da
reforma do sistema.

Segundo a maioria dos analistas económicos, o risco de recessão au-
mentou, depois da economia ter encolhido em Março e o Reino Unido
ter recuperado da pandemia. Os preços mais altos estão “a começar a
morder” as bolsas dos consumidores, dizem as estatísticas no Reino
Unido, obrigando as pessoas a gastar menos e a reduzir as viagens de
carro devido aos altos custos do combustível. O impacto da subida das
contas de energia de Abril terão, em breve, o seu impacto. 

A economia cresceu 0,8% nos primeiros três meses do ano, mas em
Março encolheu 0,1% com o corte do poder de compra. O principal im-
pulso para a economia veio em Janeiro, quando os sectores da hotela-
ria, restauração e viagens evidenciaram alguma recuperação do fim das
restrições da pandemia do coronavírus. No entanto, isso ocorreu antes
da guerra na Ucrânia e antes das famílias começarem a sentir a pressão
da alta de preços. Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics
no Reino Unido, disse que os números mais recentes “sugerem que a

economia cresceu menos do que pensávamos, mesmo antes do im-
pacto total da crise do custo de vida”.

Acrescentou depois, que o risco de recessão “simplesmente aumen-
tou”. Na passada quarta-feira, o grupo de reflexão, do Intituto Nacional
de Pesquisas Económicas e Sociais, alertou que o aperto nos rendimen-
tos das famílias fará com que o Reino Unido entre em recessão no último
semestre de 2022. Na semana passada, o Banco da Inglaterra previa que
a inflação poderia chegar a mais de 10% até o final do ano. O banco avi-
sou que o Reino Unido enfrenta uma “aceleração económica acentuada”,
com os preços a subir a um ritmo maior desde há 30 anos, impulsionados
pelo aumento dos custos de combustível, alimentos e energia.

Darren Morgan, diretor de estatísticas económicas do ONS, disse à
BBC que as pessoas já começaram a gastar menos, com as vendas do
retalho “bem abaixo das expectativas” em Março, com as pessoas a cor-
tar das “grandes compras, items não essenciais”.

DOENTES SOFREM 
POR FALTA DE ACESSO 

A DENTISTAS

GOVERNO PROMETE REFORMA

BRITÂNICOS PROCURAM CADA VEZ MAIS PORTUGAL
PARA FÉRIAS OU PARA FIXAR RESIDÊNCIA

AUMENTO DE PREÇOS TRAVA A ECONOMIA E ACELERA O RISCO DE UMA RECESSÃO

Quinta do Lago
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PORTUGAL A Comissão Europeia reviu em alta de 2,1 pontos percentuais (p.p.) a taxa de inflação para Portugal, para 4,4% este ano, mas
abaixo dos 6,1% previstos para a zona euro. De acordo com as previsões macroeconómicas de primavera o Índice Harmonizado
de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir de 0,9% em 2021 para 4,4% em 2022, antes de descer para 1,9% em 2023. A esti-
mativa da taxa de inflação para Portugal supera a previsão do Governo, que prevê 4% este ano e 1,6% em 2023. Ainda assim, e
apesar de rever em alta a previsão de 2,3% divulgada em fevereiro, a estimativa de Bruxelas para este ano coloca Portugal como
o país com a menor taxa de inflação, com a média para a zona euro a estimar-se em 6,1% e para a União Europeia em 6,8%. 

O ministro dos Negócios Estrangeiros português admitiu
hoje que a guerra da Ucrânia se alastre no tempo, embora
acreditando numa vitória ucraniana face à “derrota es-
tratégica” da Rússia, causada pelo “gravíssimo erro" do
Presidente russo com a invasão.

“Por um lado, tornou-se claro que a Rússia não tem ca-
pacidade para conquistar os seus objetivos a curto prazo
e sem custos elevadíssimos e isso é positivo, mas por outro
lado, sabemos também que a Rússia tem uma capacidade
militar que torna extremamente difícil que as forças ucra-
nianas consigam repelir, no curto prazo, forças invasoras
da Rússia e, portanto, a nossa expectativa neste momento
é que isto pode durar na medida em que nenhuma das
partes tem capacidade militar para resolver a situação
num prazo curto”, disse João Gomes Cravinho.

Falando aos jornalistas portugueses no final da reunião
informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Or-
ganização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em
Berlim, o chefe da diplomacia portuguesa disse acreditar
que a Ucrânia possa sagrar-se vencedora da guerra.

“Acredito, acredito. Quando falamos de vencer ou perder
uma guerra, não são conceitos simples, [porque] pode
haver uma situação em que um lado até tem algum ganho
territorial, mas a um custo tão elevado que, efetivamente,
constitui uma derrota e aquilo que é fundamental é que
a Rússia tenha aqui uma derrota estratégica, o que si-
gnifica que qualquer avanço que possa ter tem um custo
tão elevado que nunca o faria se soubesse de antemão o
custo”, argumentou João Gomes Cravinho.

De acordo com o ministro português, “também é der-
rota estratégica se a Rússia não consegue alterar as fron-
teiras por via da força”.

“É, creio que para todos, muito visível que houve aqui
um gravíssimo erro" do Presidente russo, Vladimir Putin,
disse o ministro, acrescentando: "Um erro de cálculo e tam-
bém na metodologia escolhida para resolver as dificuldades
com a vizinhança, e esse erro paga-se muito caro".

Reforçando que “a Rússia está a caminho de uma dura
derrota estratégica”, o chefe da diplomacia portuguesa

adiantou que, depois disso, a NATO “voltará a falar” com
Moscovo, “num quadro em que se tornou evidente que
não se pode voltar a repetir este tipo de comportamento
internacional”.

Assim, a Aliança Atlântica pretende “estabelecer um
diálogo com a Rússia”, mas sem “permitir absolutamente
qualquer ganho de causa, qualquer tipo de expansão ter-
ritorial, qualquer tipo de vantagem conquistada pela força”
e visando ainda salvaguardar “condições para que os vi-
zinhos da Rússia se sintam absolutamente seguros”, con-
cluiu João Gomes Cravinho.

Na sequência da guerra na Ucrânia, dois países eu-
ropeus vizinhos da Rússia, a Finlândia e a Suécia, iniciaram
um debate sobre a adesão à NATO, que, a concretizar-se,
significará o abandono da histórica posição de não-alin-
hamento.

As autoridades de Helsínquia já confirmaram esta in-
tenção, hoje de manhã.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar
na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a
ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser
muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões
de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do
país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da co-
munidade internacional, que respondeu com o envio de
armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções
económicas e políticas a Moscovo.

MNE ADMITE QUE GUERRA DA UCRÂNIA SE ARRASTE
MAS PREVÊ A “DERROTA ESTRATÉGICA” DA RÚSSIA

BRUXELAS REVÊ EM ALTA INFLAÇÃO EM PORTUGAL PARA 4,4%

O Presidente da República
disse, na abertura do XXII Con-
gresso Internacional de Direito
Registal, que é preciso “responder
a reptos com soluções inovado-
ras”, procurando um “equilíbrio
entre segurança e eficácia”.

“O mundo, os países, as so-
ciedades e cada um de nós, todos
estamos a mudar – e mudar a
ritmo acelerado –, e importa
saber responder a reptos que vão
surgindo com soluções inovado-
ras, num equilíbrio, e nós juristas
sabemos isso, entre segurança e
eficácia”, afirmou Marcelo Rebelo
de Sousa através de mensagem
gravada. O Congresso Interna-
cional de Direito Registal está a
decorrer na Alfândega do Porto
até quarta-feira.

“A globalização como tema
transversal do congresso não
podia ser mais oportuna, porque
suscita uma multiplicidade de
antigas e novas situações que im-
põem respostas adequadas a
estas realidades, respostas pen-
sadas, amadurecidas, mas rápi-
das, para não perderem a
eficácia”, considerou o chefe de
Estado.

Para o presidente da República,
o Direito Registal “é fundamental
para a segurança e certeza do
relacionamento jurídico, entre
pessoas, comunidades, Estados,
num quadro global.

PR QUER EQUILÍBRIO ENTRE
“SEGURANÇA E EFICÁCIA”

NOS REGISTOS

O PCP condenou, esta segunda-feira, "o ex-
plícito empenho do Governo português" no
apoio manifestado à candidatura da Finlândia
e da Suécia à NATO, argumentando que a
adesão destes dois países "representa um
sério agravamento da tensão" na Europa.

"O PCP deplora o explícito empenho do Go-
verno português neste novo alargamento da
Organização do Tratado do Atlântico Norte
(NATO) e na escalada da confrontação, uma
clara expressão de submissão aos interesses
dos Estados Unidos da América (EUA)", susten-
tou o PCP num comunicado.

O partido advoga que desde a integração de

Portugal na NATO, em julho de 1949, a aliança
foi utilizada para "dar suporte à ditadura
fascista" e fez "soar ameaças à jovem demo-
cracia portuguesa" durante o 25 de Abril.

A concretizar-se, a adesão de Helsínquia e
Estocolmo representará um "salto qualitativo"
na presença do "bloco político-militar junto às
fronteiras da Federação Russa, um dos fatores
que está na origem do agravamento da situ-
ação na Europa e da atual guerra na Ucrânia",
garantem os comunistas.

O partido acusa também a NATO de pro-
mover "forças hostis" contra a Rússia, "in-
cluindo forças abertamente fascistas que

idolatram colaboracionistas com os nazis du-
rante a II Guerra Mundial".

A primeira-ministra sueca, Magdalena Ander-
sson, anunciou que o país vai candidatar-se à
adesão à NATO, colocando fim a uma política
de neutralidade com 200 anos. No domingo, o
Presidente finlandês, Sauli Niinistö, anunciou a
intenção do país de aderir a esta aliança.

Estocolmo e Helsínquia já tinham anunciado
a intenção de aderir à NATO, na sequência da
invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro,
que aumentou os receios destes países sobre
uma possível intenção de Moscovo de ex-
pandir a ofensiva militar para outros países.

COMUNISTAS CONDENAM EMPENHO DO GOVERNO PORTUGUÊS NA ADESÃO DA FINLÂNDIA E SUÉCIA À NATO

João Gomes 
Cravinho





MAIO 2022PÁGINA 12 PORTUGAL

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro propõe
que se equacione a introdução do mecanismo de IRS negativo,
quando não for possível aumentar os salários mais baixos, e
a semana de quatro dias entre as políticas de natalidade.
A proposta de estratégia global “Acreditar”, hoje divulgada,

percorre em 66 páginas todas as áreas da governação, defen-
dendo, por exemplo, a criação de novas agências públicas:
uma vocacionada para a estratégia anticorrupção, que o an-
tigo líder parlamentar quer “no centro da ação política, e outra
para as migrações, focada num programa nacional de atração
e retenção de talento em Portugal.
Na área económica, Luís Montenegro diz não ser aceitável

que em Portugal “20% das pessoas que trabalham sejam po-
bres” e considera que “o aumento do salário mínimo, dentro do
que é compaginável com as condições económicas, e a eventual
criação de um IRS negativo, são bastante relevantes para subir
o nível de salários das famílias de menores rendimentos”.
Ou seja, quando não fosse possível aumentar os salários mais

baixos, esses trabalhadores - que atualmente pagam zero de
IRS - receberiam um reembolso relativo a esse imposto.
“O PSD estará na primeira linha na defesa de um esforço sen-

sato e sustentável de melhoria dos salários, designadamente
para a classe média, no nosso país”, refere também a moção.
A criação de uma taxa máxima de IRS de 15% para os jo-

vens até 35 anos é outra das propostas que Luís Montenegro
tem defendido nesta campanha interna e que está vertida na
sua proposta de estratégia global, coordenada pelo presidente
do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido, o econo-
mista Joaquim Sarmento.
No capítulo das políticas de natalidade, o candidato de-

fende, entre outras medidas, “benefícios fiscais para famílias
com mais filhos, uma rede nacional gratuita de creches e be-
nefícios fiscais para empresas que criem creches para os seus
funcionários”, mas também uma maior conciliação familiar e
profissional.
“O PSD tem abertura para discutir, sobretudo a nível euro-

peu, a semana laboral de quatro dias, avaliando modelos di-
ferenciados por setores e atividades”, refere o texto.
Na educação, insiste-se na necessidade de voltar a fazer

deste setor “um verdadeiro elevador social” e a importância
de “valorizar a profissão do professor, ao nível de toda a sua

carreira” e a reintrodução do ensino vocacional em articulação
com o ensino profissional.
Na saúde, a moção de Luís Montenegro considera o SNS

“absolutamente fundamental”, mas que “infelizmente tem
sido mal gerido”, dizendo ser “indispensável” dar um médico
de família a cada português e englobar o setor social e os pri-
vados num Sistema Nacional de Saúde.
Luís Montenegro defende, por outro lado, “uma transfor-

mação estrutural do mercado laboral”, “reduzindo a sua rigi-
dez e dualidade, mas ao mesmo tempo promovendo
segurança e estabilidade no emprego, bem como uma agenda
para o trabalho digno”.
Também negativo é o diagnóstico feito sobre a administra-

ção pública, que se diz ser hoje “um gigante pouco eficiente,
por regra mal gerido e onde quer funcionários, quer utentes,
se sentem defraudados e pouco motivados”.
Nesta área, o candidato propõe “uma profunda reforma e

melhoria das carreiras e das condições remuneratórias (in-
cluindo prémios de desempenho)”.
Na Defesa, a moção considera que a reforma das Forças Ar-

madas passa por “melhorar substancialmente as condições
remuneratórias e da contratação”, bem como a modernização
dos equipamentos militares. Sem detalhar, o candidato de-
fende que “não é possível, nem realista, nem razoável, adiar
mais a reforma da segurança social”, considerando que deba-
ter o sistema público de pensões “é uma questão de honesti-
dade, seriedade política e respeito pelos portugueses”.
Na área do sistema político, a moção apenas refere que o

PSD “pugnará por uma reforma”, sem detalhar, e defende a
necessidade de garantir “uma responsabilização total dos ti-
tulares de cargos políticos e altos cargos públicos”.
Na moção, Luís Montenegro, que foi líder parlamentar du-

rante a presidência de Pedro Passos Coelho, salienta “o pro-
fundo orgulho” na história do PSD, incluindo em todos os seus
primeiros-ministros.
“Ao contrário de outros, não nos envergonhamos, nem pre-

cisamos de pedir desculpa aos portugueses por terríveis erros
históricos”, refere.  Na moção, não se referem nunca as expres-
sões “eutanásia” ou “regionalização”, defendendo-se, por vá-
rias vezes, “a dignidade da pessoa humana” e o
aprofundamento do processo de descentralização.

MONTENEGRO QUER IRS 
NEGATIVO E SEMANA DE
QUATRO DIAS ESTUDADA

O antigo banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na prisão
de Westville, em Durban, África do Sul. A Polícia Judiciária e a advo-
gada June Stacey Marks confirmaram a morte do ex-banqueiro, que
se terá suicidado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) afirmou ter tomado
"conhecimento formal esta manhã da notícia do falecimento de João
Rendeiro".

"A rede diplomática e consular na África do Sul está a acompanhar
a situação e em contacto com as autoridades sul-africanas, a procu-
rar mais informações sobre o que tenha ocorrido. Como em qual-
quer situação que envolve um cidadão nacional, será prestado o
apoio habitual nestes casos", referiu fonte do MNE.

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três
meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro tinha sido, então,
presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe
decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa,
colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de
Westville. Antes, no dia 14 de dezembro, Rendeiro tinha garantido
ao jornalistas, no final de um audiência em tribunal, que nunca seria
extraditado. "Eu não vou regressar a Portugal", garantiu.

O ex-banqueiro havia sido condenado em três processos distintos
relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como
provado que tinha retirado do banco 13,61 milhões de euros. Das
três condenações, apenas uma já tinha transitado em julgado, não
admitindo mais recursos e João Rendeiro teria de cumprir uma pena
de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro tinha ainda sido condenado a 10 anos de prisão
num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro
processo, sendo que estas duas sentenças ainda não tinham transi-
tado em julgado.

BANQUEIRO JOÃO RENDEIRO 
ENCONTRADO MORTO NA PRISÃO 

ESTAVA PRESO NA ÁFRICA DO SUL

O secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, afirmou
que o mecanismo de atualização das pensões "será utilizado" no próximo
ano para fazer face o aumento da inflação que o Governo estima que seja
conjuntural. Esta posição foi assumida pelo governante durante a audição
à equipa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no
âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para
2022 (OE2022) à qual a ministra Ana Mendes Godinho não pode com-
parecer por ter testado positivo à covid-19, segundo foi indicado.

Em resposta ao deputado do PSD Nuno Carvalho, que questionou o
Governo sobre uma proposta dos social-democratas que contempla um
mecanismo de atualização de pensões que garantiria um mínimo de
aumento até às pensões de 3,5 Indexantes de Apoios Sociais, Gabriel
Bastos precisou que a atualização e valorização das pensões mais baixas
"tem sido a política seguida pelos governos do PS" e que este ano tal
atualização vai abranger as pensões até 2,5 IAS (o equivalente a 880,4
euros por mês).

"Como temos feito e como a lei prevê, é que a atualização das pen-
sões e os mecanismos de atualização regular das pensões já contem-
plam e refletem a inflação registada no ano anterior", disse o secretário
de Estado, acrescentando que "esse mesmo mecanismo será utilizado
já no próximo ano para fazer face a este aumento da inflação que julg-
amos que será conjuntural".

MECANISMO DE ACTUALIZAÇÃO 
DE PENSÕES SERÁ USADO NO PRÓXIMO ANO
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Sócrates e Costa, Costa e Sócrates, tão amigos que eles eram, lembram-se?
Só que agora, e de repente, o pouco verniz que ainda lhes restaria nas unhas
quebrou-se por completo, mostrando à saciedade – e à sociedade também

– de que são feitas tais criaturas que os portugueses elegeram para primeiro-mi-
nistro, conferindo a ambos uma inexplicável maioria absoluta de que ambos têm
dado provas evidentes de não as merecerem…

Enfim, os portugueses são assim, dizia-me, há dias, pessoa mais velha e avisada
do que eu – se não fossem aqueles militares que estavam fartos de combater e
morrer numa guerra que não era deles, provavelmente ainda hoje continuaríamos
sob o jugo de um ditador qualquer, adiantou esse meu amigo. Diz-se, por este Por-
tugal bizarro, que o povo é sereno… mas eu acho que este povo não é sereno, é
manso, bovinamente manso, rematou o meu amigo, ao mesmo tempo que escor-
ropichava a última gota da bica, com cheirinho, que encomendara minutos antes.

E quem sou eu para o desmentir, sequer para argumentar sobre a evidente man-
sidão deste povo a que pertenço mas que nem sempre admiro e que amiúde critico
pelo “deixa andar” com que encara as aldrabices a que o sujeitam no trabalho, na
saúde ou nos impostos que nos levam couro e cabelo?

Mas voltemos à aldrabices de Sócrates, referidas desta forma pelo amigo (da
onça) António Costa ao jornalista Joaquim Vieira: “Nunca quis [Sócrates] ter uma
conversa cara a cara comigo” […] Depois do que vi já, entretanto, e que o próprio
Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [ao PS] – Costa
referia-se à badalada, e nunca provada, choruda herança que Sócrates dizia ter
recebido de sua mãe e que evocava para justificar muitos dos seus exorbitantes
gastos pessoais, já que os milhares “emprestados” pelo amigo Santos Silva seriam
insuficientes para satisfazer as vaidades do antigo primeiro-ministro.

É claro que Sócrates reagiu. Vimo-lo, com o seu habitual ar angélico, nas tele-
visões que lhe deram tempo de antena, a classificar as palavras de Costa como
“velhacas acusações”. Mas disse mais: “Eu nunca menti a ninguém. Pelo
contrário: vi-me obrigado pela instrução do processo Marquês a provar tudo aquilo
que eu estou a dizer, através das escrituras que entreguei e que provam as heranças
da minha mãe […]  Veja ao que me vi obrigado, à humilhação que me foi infli-
gida”, lamentou-se, choroso, o político mais acusado deste país onde grassam a
corrupção, a cunha, os favores, a mentira e a aldrabice!

Sócrates e Costa, Costa e Sócrates – com “amigos” destes será que alguém
se deve preocupar com os inimigos?

AMIGOS... DA ONÇA

Este ano o Dia da Mãe, que se come-
mora, agora, no primeiro domingo de
Maio, coincidiu com o Dia do trabalha-
dor – daí não veio grande mal ao

mundo, mas tal só aconteceu porque essa data
andou a saltar de dia para dia, com a própria
Igreja como principal responsável pelas mudan-
ças que levaram a que se dei-
xasse de comemorar o Dia da
Mãe a 8 de Dezembro porque
esse dia deveria ser consagrado
exclusivamente a Nossa Se-
nhora da Conceição.

Para mim, velho e conservador,
pouco me importa a data que a
Igreja católica escolheu, para
mim o Dia da Mãe é todos os
dias – nela penso diariamente e,
não sei se será da velhice, mas
parece que o meu coração se
sente cada vez mais pequeno
para albergar a enorme saudade
que sinto por ela...

Certa vez, um dia depois da data que se tem
como aceite, talvez assoberbado por uma sau-
dade ainda maior, dediquei-lhe este texto que
aqui reproduzo e que apenas pretende repre-
sentar uma pequena homenagem à minha que-
rida mãe Carlota – que carinhosamente tratava
por Caló – e a todas as mães deste mundo onde,
infelizmente, os valores e o reconhecimento por
quem nos deu o ser parecem desvanecer-se no
tempo e no espaço.

Eis o texto: Não sei onde estás, Caló, e também
ainda não sei porque te foste tão cedo. Apenas

sei que estarás em paz, aquela paz que soubeste
conquistar através do amor que distribuíste, do
trabalho que fizeste, do profissionalismo que de-
monstraste, da mãe que sempre soubeste ser, da
mulher digna e honrada que foste – e embora
não saiba onde estás nem porque te levaram,
sinto-te a meu lado, ouço-te e vejo-te, amiúde te

recordo e jamais te esqueço…
Ontem, Caló, comemorou-se

mais um Dia da Mae, um dia teu
e de muitas outras como tu, um
dia longo de 52 semanas, de 12
meses, de 365 sóis e tantas ou-
tras luas, um dia que não se es-
gota nas mensagens que se
escreveram, nas flores que se
cheiraram, nas recordações que
se lembraram e nas saudades
que se sentiram – ontem, Caló,
foi o teu dia, único e imorre-
doiro, amargo pela tua ausên-
cia, alegre pela nossa vivência,
um dia calmo como tu, um dia

em que me pareceu ouvir a tua gargalhada sin-
cera e sonora ou o teu raspanete envergonhado,
um dia em que vislumbrei, nos teus olhos, chis-
pas de amor e orgulho pelos três filhos que tão
bem soubeste criar e educar.

Ontem, Caló, foi o teu dia! Mas hoje, Caló, é o
nosso dia, o dia em que te presto a homenagem
que mereces e o reconhecimento pelo que de
mim fizeste; ontem, Caló, foi o Dia da Mãe, de
todas as mãess de todo o mundo – mas hoje,
Caló, este dia é só meu e teu, só nosso, porque
só nós é que sabemos porquê…

TODOS OS DIAS DEVIAM SER DIA DA MÃE

O primeiro-ministro considerou “inconcebível” a ideia de ilegalização do PCP por suposto apoio
à Rússia, sendo contra a criação de “um clima de caça às bruxas” em Portugal. Estas posições
foram transmitidas por António Costa depois de confrontado com a posição do presidente da As-
sociação de Refugiados Ucranianos em Portugal.
“Mas da divergência política com o PCP passar para a ilegalização do PCP, é algo absolutamente

inconcebível num Estado de Direito democrático, num regime democrático consolidado, onde o
PCP deu um contributo importante para que este regime de democracia exista”, sublinhou. 
É curiosa esta visão que António Costa tem da Democracia – o PCP, que não passa de um par-

tido da extrema-esquerda, tem direito à sua existência e a propalar a sua anquilosada ideologia,
ao contrário do Chega, o partido da extrema-direita que comunistas, bloquistas e socialistas que-
riam ilegalizar, promovendo, até, uma petição pública para varrer da face da terra o Chega! Numa
Democracia consolidada, como refere o senhor Costa, há lugar para todos os partidos e para todas
as ideologias – se houve caça às bruxas esta foi feita pela extrema esquerda com quem Costa
andou quatro anos de braço dado.  Sejamos honestos, senhores democratas de meia tigela...

ILEGALIZAR O PCP É “INCONCEBÍVEL”... MAS PODE EXTINGUIR-SE O CHEGA?
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This month we are going to sug-
gest a unique holiday in Portu-
gal, in a dream region, Castelo
de Paiva, where you can mix
the themes mentioned in the

title, but also add other activities such
as Sigh seeing, river boat trips or boat
hiring, canoeing, fishing, waking trails,
cycling, beautiful river beaches, swim-
ming, and horse riding. Castelo de Paiva
is a town with a strong connection with
Nature where one can wander through

mountains and rivers and where old vil-
lages keep their secrets and crafts. Due
to its location and natural wealth, diffe-
rent people have settled here, since the
Paleolithic period, as shown by the nu-
merous Megalithic or Roman monu-
ments that are still standing. The
landscape camouflages a strong heri-
tage of structural memories from mine-
ral extraction and displays, with
splendor, endless rows of vines. The
gastronomy and the wine mark the fes-

tive calendar and invite you to visit, es-
pecially in the summer, when the va-
rious river beaches and high mountain
ranges vibrate with activity.

From the various mountain ranges
with memorable views, you will be able
to easily reach the following peaks: Hill
of Saint Adrião: Hill of Saint Gens: Hill of
Saint Domingos.  

From the various places of historical
interest built and discovered in Castelo
de Paiva, we highlight the following,

WHERE MOUNTAINS, RIVERS AND VILLAGES 
MINGLE WITH PALEOLITHICS, MEGALITHICS 

AND ROMAN MONUMENTIS BETWEEN RIVERS, 
GREEN TREES AND VINES... 

WHAT TO DO AND VISIT

CASTELO DE PAIVA

Horse Riding

Portugal has broken ranks to become the first EU country to defy Brexit, by treating British holidays on its borders
as EU citizens. The Portuguese government has opened its e-gates to British travellers, enabling them to be fast-
tracked without having to queue for hours for manual checks, as previously required under Brexit. Britons will
no longer be treated as “third country” visitors as demanded under Brexit, will not need to fill ‘passenger locator
form’ and they will have a special e-gate channel. The UK is Portugal’s largest overseas tourism market, with ap-
proximately 484,000 “room nights” visited by Britons in January and February alone, the most of any country. 

BRITISH TREATED AS EU CITIZENS AT PORTUGUESE BORDERS 
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which you will be able to easily visit:  Pa-
rish Church of Real: built in 1737 it has
beautiful paintings and a unique Baro-
que splendor. Ancient Grave of Boa-
vista: Considered as one of the most
unique from Medieval times, in Portu-
gal, because it displays a typology diffe-
rent from that of the other funerary
monuments, since it is the only one that
does not have an arch. Serrada Portal:
With a Mannerist style, this span portal
from the old Manor of Bulhões de
Santa Cruz das Serradas em Paiva, from
the 16th century, it has a square
shield. Pit of the Moorish: Two rectan-
gular graves carved in a granite block,

dating from the period between the 9th
and 11th centuries. Catapeixe View-
point: Stone balcony on the side of the
N224 road from where you can con-
template the Douro and Paiva rivers, as
well as the island of Castelo. Raiva Pil-
lory: Monument from the 16th century
that marks the independence of the
honour of Raiva in relation to the mu-
nicipality of Castelo de Paiva, a situa-
tion in which it remained until the first
decades of the 19th century.  Monu-
ment to the Miner: Next to the disa-
bled mining complex in Germunde,
this bronze statue depicts the miners
with all their work clothes.   »»»

Canoing Love Island

Boat Hire
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«««  Already distinguished as one of
the clearest and beautiful rivers in Eu-
rope, the Paiva river meanders through
cliffs and hills oscillating between
brave paths that challenge rafting and
canoing enthusiasts and forgotten fo-
rest beaches, with sand and shade,
where immersion in nature is total and
the waters are warm. Visit the village
of Várzea , the beach of Retorta. If you
go upstream, you will start climbing
the cliffs and discover the ancient Mill
Bridge of Melo, the old connection of
millers and travelers, between Castelo
de Paiva and Cinfães.

The Wine fair
The Wine Fair is the annual festivity

that brings the most number of visi-
tors to the town of Castelo e Paiva. On
the first weekend of July, the historic
town center turns into an electric tor-
rent of people who for four days, glass
in hand, taste the Wines of the best
local producers to the sound of street
folk groups and concerts. 

Green Trails
It is a project to get to know the in-

terior of Castelo de Paiva and its na-
tural beauties in a profound way, by
cycling along unusual trails that lead
to genuine villages and places. Trail of
the Vines: with 12 km of length, it pri-
vileges the vineyards and the forest
areas, contemplating the valley of the
Sardoura river, in an idyllic contact
with nature, enhancing the proximity

with the rural world. Miner Trail: 31
km long, this route cuts through the
Pejão mining region along the old
paths that the miners used to walk to
work and also passing through some
of the itineraries of the old railway lo-
comotives.

19th Century Fair
Organized by ADEP (Association for

the Study and Defense of the Historical
and Cultural Heritage of Castelo de
Paiva), this annual fair (usually on the
second Sunday in October) takes place
at the end of the harvest season in the

beautiful Linden Trees Park. It aims to
recreate a past time through the crafts
that were part of the rural experience
two centuries ago. Folklore, gastro-
nomy, crafts and traditional games are
the basis of its activities.

Island of Loves and Castelo beach
Located at the mouth of Paiva

river and shrouded in legends of tunnels
and nobles, the Island of Loves is one of
the nature ex libris of the region. Furt-
her down you can visit two of the most
beautiful and oldest villages on the
Douro riverside, in Castelo de Paiva:
Gondarém and Midões.

Next to the Entre-os-Rios bridge in
Sardoura, this recently revitalized pier
has an almost infinite view of the Douro
and Tâmega rivers. 

Choupal Beach and Arda River
At the mouth of the Arda river, in the

shade of imposing poplar trees, the vast
beach invites you to sunbathe and take
a dip in the Douro. A fresh and inviting
leisure area, served by traditional res-
taurants serving delicacies all day long
with a breathtakingly view. 

And many other attractions you can
comprehend from the local TOURIST
BOARD: Telephone: +351 255 699 405.
E-mail: pit.castelopaiva@portoenorte.pt

Take our advice and visit this magi-
cal and entertaining Portuguese Re-
gion and fill your camera with
fantastis easy pictures… just click and
let the local scenery do the rest! 

CASTELO DE PAIVA

Walkways

Rifting

Fishing





PÁGINA 20 MAIO 2022

COMUNIDADES

“Portugal é muito maior que as distân-
cias físicas que tem, porque se estende por
onde vivem os portugueses”, foram as pa-
lavras do Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, na sua
intervenção aos meios de comunicação so-
cial presentes na Embaixada, durante a sua
visita a Londres.  Explicou depois, que veio
para contactos com o Consulado em Lon-
dres, com os conselheiros das comunidades
portuguesas e, também, com o movi-
mento associativo.
A seu ver “este trabalho é fundamental,

porque num país como o Reino Unido, a
questão do Brexit, como o da pandemia,
afectaram sobremaneira a nossa comuni-
dade. Não há outro país que tivesse esta
conjugação de condicionamentos que limi-
taram a vida dos portugueses e portugue-
sas. Por isso, a nossa atenção é redobrada
nas políticas a implementar, seja a nível do
Consulado, seja em termos da SECP”.
Falou sobre os encontros com alguns au-

tarcas que destacaram o contributo dos
portugueses para o crescimento do país “e
esse reconhecimento não é só da sua im-
portância para o crescimento económico,
mas também da sua tolerância cultural, ou
mesmo multicultural, aqui no Reino Unido,
um papel que nos orgulha”  e reconhece
que os portugueses conseguem fazer a
ponte com as várias comunidades aqui re-

sidentes e “este, quanto a mim, é um factor
que nos diferencia.”
A seu ver, Portugal pode não ter “um ca-

pital em dinheiro, em petróleo, em ouro ou

diamantes, mas tem este capital humano
que é preciso realçar e ter em atenção”.
Depois falando dos problemas dos

serviços consulares, diz ser “uma ques-

tão fundamental para o tipo de serviço
que prestamos às comunidades. Os ci-
dadãos que não residem no nosso país
têm de se sentir como cidadãos de
pleno direito e terem acesso em tempo
razoável, tempo útil, comparativamente
ao que acontece em Portugal”.
Sobre o assunto explicou que “há um

grande esforço feito aqui no Consulado de
Londres, não só na melhoria do espaço,
com maior conforto e atendimento às pes-
soas e isto  é muito importante. Quando vi-
sitei o Consulado e falei com cada um dos
funcionários quis saber aquilo que fazem.
Mas apesar do empenho da Cônsul Geral
há que aceitar que há problemas e a nossa
preocupação é melhorar o serviço que pres-
tamos. Mas, sobretudo, o Consulado de

Londres teve problemas com o Brexit e a
pandemia que afectaram o seu desem-
penho. É preciso dizer que temos aqui um
Consulado que mais emite passaportes e
o segundo, depois de Paris, a emitir car-
tões de cidadão. A seguir ao Brexit au-
mentou o volume de trabalho consular e
a solicitação de documentação que agra-
vou e entupiu os serviços”. 
Deu depois as linhas mestras da acção

da SECP: o “reforço dos recursos huma-
nos, para reparar esta situação devido ao
Brexit, que implicaram um grande es-
forço dos recursos humanos e a necessi-
dade de um aumento de funcionárias
face àquele que é o mapa do pessoal do
quadro actual aqui no Consulado”.
“Temos também em preparação”, conti-

nuou Paulo Cafôfo, “uma nova ferramenta,
a do e-consul para a realização online de
actos consulares, que não requerem a pre-
sença física do Consulado, tal como o evisa
– emissão de vistos sem a necessidade de
deslocação ao Consulado. AIsto são projec-
tos no sentido de melhorar o serviço, ti-
rando algum peso no Consulado em actos
que passarão ser feitos sem a sua interven-
ção”.  Explicou também que esses serviços
estarão a “operar em pleno  até 2025”.
Falando sobre as polémicas surgidas res-

peitantes aos trabalhadores consulares, o
SECP disse que “a função dos empregados

“EMIGRANTES TORNAM PORTUGAL MUITO MAIOR”
PAULO CAFÔFO, SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Paulo Cafôfo 
e as Associações 
Portuguesas
no Reino Unido

Com o Embaixador 
e a cônsul geral 
em Londres

No clube madeirense 
“O Cultural”, em Londres

No passado dia 11 de Maio, o embaixador de Portugal, Nuno Brito, recen-
temente chegado a Londres, recebeu, na sua residência oficial, os jorna-
listas portugueses residentes em Londres. Num encontro informal
discutiram-se vários assuntos ligados às relações luso/britânicas, Europa
e comunidade portuguesa. Estiveram presentes, representantes da SIC,
Lusa, Expresso, BBC, AP, As Noticias, The Telegraph online e Lusos.

EMBAIXADOR RECEBEU JORNALISTAS LUSOS RESIDENTES EM LONDRES



MAIO 2022 PÁGINA 21COMUNIDADES

A recente reeleição de Emmanuel Macron como Presidente da República francesa foi uma boa
notícia para a Europa e em minha opinião, apesar ter apoiado na primeira volta um outro can-
didato, também para a França porque, com a sua vitória, foi possível fazer frente à candidata
de extrema-direita e às suas ideias populistas. Ao mesmo tempo, entendo que foi também
uma boa notícia para Portugal e para os portugueses que residem não apenas naquele país,
mas também noutros países europeus.

É importante, no entanto sublinhar, tal como é realçado por alguns politólogos que anali-
saram este escrutínio, que o resultado destas eleições são a consequência de uma mobilização
útil de vários setores políticos franceses contra a candidata de extrema-direita.

Esta reeleição, por muitos considerada como um verdadeiro alívio, permite manter a
ambição do projeto europeu e evitar o bloqueio da máquina europeia o que teria conse-
quências negativas para todos nós.

Conhecendo a importância da França no seio da União Europeia (EU), a vitória de Macron foi acolhida, pela maioria dos Estados
Membros da EU, como uma excelente notícia. Isso mesmo foi o que se verificou em Portugal, onde tanto o Governo como o
Presidente da República, manifestaram o seu entusiasmo face a este resultado e às expectativas de que vai permitir uma boa coo-
peração no seio da União Europeia.

A eleição de Emmanuel Macron foi também uma boa notícia para a comunidade portuguesa residente em França, que durante
a campanha eleitoral, através de vários dos seus líderes de influência, tinha manifestado a importância de evitar uma vitória da
extrema-direita. A nossa comunidade contruiu a sua vida num país que lhes permitiu ter uma segunda oportunidade e, como tal,
reconhece a importância dos valores associados à democracia. É sempre importante ter presente de onde viemos e o que construímos
no país que nos acolheu. Infelizmente, alguns dos nossos compatriotas continuam a aderir a teses populistas, mas isso será, even-
tualmente, tema para um artigo futuro.

Esta comunidade franco-portuguesa não assistiu apenas ao desenrolar do ato eleitoral, mas participou de forma ativa e
efetiva no mesmo. Num país onde esta comunidade é estimada em cerca de 1 milhão e 400 mil indivíduos, dos quais quase
dois terços possuem também nacionalidade francesa, ela assumiu, neste ato eleitoral, uma importância que se pode con-
siderar já muito significativa.

É importante sublinhar que foram muitos os membros desta comunidade que se envolveram na campanha eleitoral dos diversos
candidatos “da extrema-esquerda à extrema-direita”. Num país onde há já mais de oito mil autarcas de origem portuguesa é normal
este envolvimento que acaba por ser a demonstração prática da afirmação política da nossa comunidade em terras gaulesas.

Esta afirmação política não é exclusiva a França. Com efeito, também em países temos hoje portugueses ou luso-descendentes
com cargos políticas, como é o caso da Suíça onde temos vários luso-eleitos e mesmo Presidentes de Câmara Municipal, do Lu-
xemburgo onde existem vários autarcas e uma Deputada ao Parlamento Europeu de origem portuguesa, da Alemanha onde
temos uma deputada eleita no Parlamento Nacional e também do Reino Unido onde existem Presidentes de Câmara oriundos
da nossa comunidade.

Se tal como eu referi em Portugal e na Europa se suspirou de alívio com o resultado das eleições presidenciais francesas, é bom
referir e deixar bem vincado que para esse resultado contribuiu também o eleitorado franco-português que pela sua vivência
própria encarna e acredita no projeto europeu.

É por tudo isto que tenho apelado desde sempre às nossas comunidades residentes no estrangeiro a participarem na vida política e
cívica dos países de acolhimento pois, essa participação permite não só defender os seus próprios interesses, mas, e como se viu neste
caso concreto, defender uma Europa democrática, uma Europa justa e forte e assim, também defender os interesses de Portugal.

A participação política e cívica do país de acolhimento não colide minimamente com a participação nas eleições em Portugal e
é do conhecimento geral que aqueles que mais se interessam pela vida política nos países onde vivem, são também aqueles que
mais se implicam na participação política em Portugal.

O melhor exemplo desta dupla participação é o caso da estrutura do Partido Social Democrata onde milito que é o PSD Paris. A
maioria dos militantes deste órgão estão envolvidos na vida política portuguesa, mas, ao mesmo tempo pertencem e participam
em estruturas políticas locais. 

Nesta eleição presidencial francesa, onde a realidade local ganha uma enorme importância, estes militantes dividiram-
se no apoio à primeira volta entre as candidaturas dos candidatos do Partido irmão, membro do Partido Popular Europeu, e
em Emmanuel Macron.

Fazer política nas comunidades portuguesas é algo de extraordinário pois é possível estar implicado na vida política de dois
países, mas, ter a possibilidade de ajudar Portugal através das mais variadas formas.

Infelizmente, em Portugal não se dá a devida importância a esta realidade nem ao papel dos luso-eleitos na afirmação externa
do país e na defesa dos interesses das nossas comunidades a residir no estrangeiro.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS FRANCESAS
MAIS UM EXEMPLO DA AFIRMAÇÃO 

POLÍTICA DAS NOSSAS COMUNIDADES

CARLOS GONÇALVES
EX-DEPUTADO DO PSD PARA A EMIGRAÇÃO

Em entrevista o Secretário de Estados das Comunidades Portuguesas
(SECP), Paulo Cafôfo, diz querer efectuar as eleições para o Conselho
das Comunidades Portuguesas (CCP) “quanto antes” e valorizar aquele
órgão que diz ter “um papel essencial nas comunidades”.

“Há aqui uma urgência em que se regularize todo o processo eleitoral,
até por uma questão de legitimidade dos próprios conselheiros e de
normalização das suas funções”, disse Paulo Cafôfo, referindo que estas
eleições terão de se realizar durante este ano.

Para as próximas eleições do CCP estava prevista a realização de um
projeto piloto de voto eletrónico, mas Paulo Cafôfo considera que estas
são duas realidades que poderão não ser simultâneas.

Por outro lado, O SECP manifestou-se preocupado com o impacto da
pandemia de covid-19, que levou à paralisação de muitas associações,
das quais “muitas delas poderão não abrir”.

“Isso seria mais uma machadada no movimento associativo. O que
nos compete é criar as condições para que tal não aconteça. Aliás,
mesmo durante a pandemia, houve um apoio extraordinário desta se-
cretaria de Estado às associações já com esse objetivo. É uma preocu-
pação que já existia no passado e vai continuar a existir no presente”.

Para ajudar este movimento associativo a sobreviver e a ser dinami-
zado, o Governo está a rever a lei de apoio, “torná-la mais simples, para
favorecer e facilitar as candidaturas” aos apoios.

“Os próprios consulados estão já com a indicação para darem o apoio
às candidaturas, para terem um apoio na sua elaboração antes de
serem submetidas”, acrescentou.

dos Consulados, como empregados do Es-
tado português, tem de ser uma profissão
digna. Há, por isso, uma urgência fazermos
uma revisão da tabela salarial”.

Mas no passado, o aumento de pessoal
nos Consulados no Reino Unido estive-
ram longe de resolver os problemas dos
serviços consulares. França, com cerca de
600 mil portugueses, em comparação
com os 420 mil confirmados no Reino
Unido, usufrui de uma rede consular de
13 representações consulares. Quisemos
saber se havia uma estratégia para nive-
lar essas representações, novos Consula-
dos ou antenas consulares e retirar o peso

sobre o Consulado de Londres. Já que os
aumentos de pessoal consular, no pas-
sado, não resolveram, como reconhece a
SECP, os problemas de acesso a marca-
ções no consulado. 

A resposta de Paulo Cafôfo foi vaga e
disse que “não há uma só solução, mas so-
luções integradas para resolver este pro-
blema”.  E voltou a dizer que “a questão do
aumento de funcionários é muito impor-
tante e essa resposta tem de ser dada, in-
dependente de outro tipo de respostas”
que venham a seguir. Fica, assim, adiada
a resposta ao problema que mais afecta
esta comunidade há mais de 40 anos. 

SECP QUER REGULARIZAR ELEIÇÕES DO CONSELHO 
DAS COMUNIDADES E VALORIZAR ESTE ÓRGÃO 

Na Associação
“A Família”,
em Londres
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@ SWAFFHAM 
RACEWAY KARTING 
Saturday 25th June 2022
PROGRAMA:
Música ao vivo; Barbecue-
Churrasco-Sardinhas-Ribbs; 
Funfair; Candifrost; Gelados;
Carboot Sales.
Downham Road, Swaffham 
Contacts: 07368 456745
E-mail: Swaffhamracetrack@gmail.com
SPONSORS: Netos; Raceview;
As Notícias.

LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO
DOMINGO, 22 DE MAIO 2022
CARAVELA RESTAURANTE
145/149 BATTERSEA HIGHT STREET
COM ALBERTO AFONSO

FESTIVAL DE VERÃO
MÚSICA E GASTRONOMIA
DOMINGO 12 DE JUNHO 2022
68, ST. JULES STREET – LONDRES
COM PUXOFOLE, FRED 
CASTRO E JOHNNY ABREU

FESTA DE VERÃO
WATFORD PORTUGUESE 
ASSOCIATION
SÁBADO 18 DE JUNHO 2022
VICARAGE ROAD, WATFORD
COM FRED CASTRO, JOÃO
PAULO, NÚRIA E RUBEN AGUIAR

FESTIVAIS
DE VERÃO

Joe e Carla Barreto são figuras pu-
blicas bem conhecidas em Thetford.
Não só pelos projectos que se têm
envolvido, uns dirigidos à comuni-
dade portuguesa e, mais recente-
mente, aos jovens. Este novo
projecto não será, necessariamente
e exclusivamente, para jovens, mas
é sobretudo uma acção dirigida à for-
mação de marceneiros, que apren-

derão a trabalhar com máquinas
electricas e com ferramentas ma-
nuais para métodos com séculos de
existência, no intuito de fabricarem

peças de mobiliário e outras, assim
como para a construção naval de re-
creio.

Os cursos serão anunciados breve-
mente e constarão de dois diplomas,
um para graduados a 6 meses e ou-
tros para uma graduação superior a
3 anos. Ambos os cursos são certifi-
cados por Colleges e Universidades
britânicas, que deram o seu apoio a
esta iniciativa.

Todos os cursos são gratuitos e de
25 horas por semana. A matéria a
ensinar pretende ligar a marcenaria
artesanal com a industrial (robótica e
automatizada) com programação

computorizada. Todos os matérias e
madeiras são recicláveis e todos os
desperdícios de produção reusados
ou encaminhados para outras indús-
trias. Por exemplo, os restos da ma-
deira são entregues aos mais idosos
para as suas lareiras.

Todo o material e máquinas usadas
estão à disposição de quem queira uti-
lizá-los para uso próprio. Aos sábados
a oficina abre para esse fim.

Uma ideia que dá os primeiros pas-
sos, mas que se prepara para poder
ser um meio de formar e especializar
jovens da região e prepará-los para
o mercado de trabalho.

CURSOS GRATUITOS DE MARCENARIA COM 
DIPLOMAS A INICIAR JUNTO DE THETFORD

INSPIRE FOCUS WOODWORKS

Tabuleiro
de madeira

Oficina de
moldes digital

Luís Melo é um jovem português emigrado em em Londres desde 2012 e em 2021 aderiu,
como membro, à All4Integrity - uma organização sem fins lucrativos, criada por portugueses
que vivem fora de Portugal, nos 4 cantos do mundo.

A missão da All4Integrity é promover o desenvolvimento de uma cultura de integridade e a cria-
ção de um Sistema Nacional de Integridade em Portugal, para libertar o nosso país da corrupção.

Algumas das mais conhecidas iniciativas desta organização são a RedEscolas (que visa pro-
mover uma cultura de integridade nos jovens) e o Prémio Tágides (patrocinado pela Presi-
dência da República, e que visa premiar aqueles que nos inspiram no combate à
corrupção).Luís Melo foi recentemente nomeado Embaixador da All4Integrity para o UK.
Conta-nos que “uma das minhas tarefas é dar a conhecer o nosso projecto e plataforma aos
Portugueses que vivem no Reino Unido”.

Neste sentido, o nosso jornal irá publicar, brevemente, um artigo sobre esta instituição e a
todos os que quiserem conhecer uma pouco mais sobre a All4integrity devem seguir o link:
https://www.all4integrity.org

PORTUGUÊS É O NOVO EMBAIXADOR DA ALL4INTEGRITY NO REINO UNIDO

Luís Melo
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Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP) concluíram que a imunoterapia, também co-
nhecida como vacina antialérgica, pode prevenir a progressão da
doença alérgica e diminuir em 25% o risco das crianças desenvol-
verem asma.

André Moreira, investigador do ISPUP, esclarece que o estudo,
publicado na revista científica Allergy, pretende avaliar se as va-
cinas antialérgicas são eficazes na prevenção do desenvolvimento
de asma em indivíduos com sensibilidade a alergénios presentes
no ar, como o pólen e os ácaros. 

Para avaliarem a eficácia das vacinas, os investigadores reali-
zaram uma meta-análise de 18 estudos, previamente publicados,
que somavam uma população de 325.826 pessoas avaliadas. A
compilação dos dados abrangidos pela meta-análise revelou uma
“diminuição de 25% no risco de desenvolver asma após a reali-
zação de imunoterapia contra a alergia ao pólen e aos ácaros”. 

A imunoterapia é usada há mais de 100 anos no tratamento
da doença alérgica, consistindo na administração de doses con-
troladas de extratos de alergénios “de modo a reeducar o sistema
imune no sentido da tolerância”. 

Apesar do benefício deste tratamento ser “conhecido”, desco-
nhecia-se se o mesmo melhorava a história natural da doença, o

que, salientou o investigador, “ficou comprovado”.  André Moreira
disse ainda que a investigação solidifica a hipótese de uma “solu-
ção terapêutica a longo prazo para as alergias e para a asma”, po-
tenciando assim a prevenção da doença alérgica. 

Intitulada ‘Allergen immunotherapy for asthma prevention: A
systematic review and meta-analysis of randomized and non-
randomized controlled studies’, a investigação tem como primeira
autora Mariana Farraia, investigadora no Laboratório de Epide-
miologia das doenças alérgicas do Laboratório Associado para a
Investigação Populacional Translacional e Integrativa (ITR), coor-
denado pelo ISPUP. 

A 4 de Junho deste ano, a Parsuk (Portuguese Association of Researchers and Students
in the UK), em Londres, vai levar a cabo o seu encontro anual Luso 2022. Este evento tem
por intenção versar temas sobre a comunidade científica, cultura e comunicação.

Estes temas, segunda a Parsuk, “exploram as as potencialidades da comunidade cien-
tífica e da ciência feita em comunidade; Dão visibilidade aos percursos alternativos fora
da academia. Exploram como a ciência e a cultura se impactam mutuamente; abordam
a conexão entre arte e ciência, com exposições e discussões.

Exploraram, também, “como a comunicação é parte da profissão do investigador e im-
pacta a sociedade ao seu redor; discute como a comunicação em ciência pode capacitar
cidadãos para o consumo crítico de informação”.

Se é o seu interesse, contacte a organização pelo link: https://www.parsuk.pt/luso2022

O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Mar-
tins, salientou, numa conferência promovida por esta organização e a
Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social), no Par-
lamento, que os eleitores recenseados residentes no estrangeiro são 1,5
milhões e deveriam ter maior peso nas decisões políticas. Depois referiu-
se ao facto de o sistema eleitoral português limitar a representação das
comunidades a quatro deputados num total de 230, apesar do referido
número de recenseados pelos círculos da Europa e Fora da Europa.

O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas referiu-se
depois aos titulares dos três principais órgãos de soberania em Portugal,
referindo que “temos um Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, e um primeiro-ministro, António Costa, com fortes ligações às
comunidades. E agora um presidente da Assembleia da República, Au-
gusto Santos Silva, eleito pelas comunidades”,

De notar, que os membros do Conselho das Comunidades Portugue-
sas exercem a sua função, sem eleições, muito para além do período
previsto pela lei para o seu mandato. Um facto que se tem repetido por
dezenas de anos e que ilustra bem a importância que tem, para os Go-
vernos e políticos portugueses, o papel das comunidades portuguesas
no estrangeiro e daquela instituição.

Explicar também, que continuam a existir graves problemas com a in-
capacidade dos Consulados em fornecerem atempadamente os seus
serviços administrativos, a falta do ensino de português para os filhos
dos emigrantes, a representação fiscal e muitos outros em fila de es-
pera, há anos, para serem resolvidos.

E não esquecer o episódio da repetição das eleições legislativas na
Europa. Segundo os assistentes sociais aos portugueses “são muitos os
indícios de abandono e desobrigação, por parte das entidades políticas
em Portugal. Por isso, muito tem de mudar para motivar os portugueses
no estrangeiro!”

O PS e o PSD aceitam a ne-
cessidade de se instituir o
voto electrónico presencial
nos círculos eleitorais da emi-
gração, considerando que
essa modalidade é mais ade-
quada do que o sistema ac-
tual de votação.

Numa conferência promo-
vida pela SEDES, o deputado
do PSD António Maló de
Abreu – eleito pelo círculo
eleitoral Fora da Europa – de-
fendeu que “o voto electró-
nico não é pior, de maneira
nenhuma, do que o voto por
correspondência”.

“O futuro é o voto electró-
nico e não é só para as comu-
nidades, é para todos! Mas
avancemos para o das comuni-
dades, porque esse segura-
mente é melhor, do meu ponto
de vista – podendo ter ainda al-
gumas falhas – do que o voto
como está a ser feito”, frisou.

O deputado social-demo-

crata defendeu a necessidade
de se avançar “para um es-
tudo rápido, aprofundado,
que dê segurança” e “res-
ponda a um conjunto de salva-
guardas” no que se refere ao
voto electrónico, apelando a
que se “avance rapidamente”
para essa modalidade.

Intervindo depois, a deputada
socialista Berta Nunes mostrou-
se “satisfeita” pelo facto de o
PSD se mostrar “absolutamente
a favor do voto electrónico”,
afirmando que esperava que
“houvesse mais problemas” no

que se refere à convergência
sobre essa matéria.

“O voto electrónico presen-
cial, no caso das comunidades,
ainda é mais importante do
que aqui em Portugal. Porque
estamos a imaginar, em vez de
estarmos a enviar todos os
votos aqui para serem conta-
dos num grande espaço com
não sei quantas mesas, se
houvesse o voto electrónico
presencial (…) chegavam cá os
votos contados no mesmo dia
e não havia esta confusão
toda”, frisou.

PS E PSD DE ACORDO QUANTO 
AO VOTO ELECTRÓNICO PRESENCIAL 

NOS CÍRCULOS DA EMIGRAÇÃO

Berta Nunes, do PS António Maló, do PSD

PARSUK PROMOVE ENCONTRO LUSO 2022

ELEITORES RECENSEADOS NO ESTRANGEIRO
DEVEM TER VOZ ACTIVA NAS DECISÕES POLÍTICAS

CONSELHO DAS COMUNIDADES ALERTA

INVESTIGADORA PORTUGUESA APRESENTA 
ESTUDO DE VACINA CONTRA AS ALERGIAS

A investigadora Mariana Farraia
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OPINIÃO
Depois de tantas peripécias comunistas em Portugal,
desde o famoso voto contra o discurso do Presidente
ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na Assembleia da
República, até à rejeição de estarem presentes no dia
do discurso, eis que nos chega mais uma jóia: refugia-
dos ucranianos recebidos no Município de Setúbal
por pessoas ligadas a Vladimir Putin e ao Kremlin. Ora,
como todos sabemos (ou deveríamos saber), a Câ-
mara Municipal de Setúbal é liderada por André Mar-
tins, eleito pela Coligação Democrática Unitária
(CDU), uma coligação Partido Comunista Português

(PCP) e Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV). 
Quem são, então, os pró-Putin no Município de Setúbal? 
Ora, uma das pessoas encarregues de receber refugiados ucranianos é Yulia

Khashina, mulher de Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do
Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos (também ele presente
em Setúbal na receção aos refugiados). Os dois, tiveram acesso a centenas
de informações pessoais de cida-
dãos ucranianos: documentos
de identificação, moradas, fami-
liares na Ucrânia...

Contratada pela autarquia de
Setúbal, Yulia Khashina tinha o
papel de jurista. No entanto, o
seu marido, Igor Khashin, não
tinha nem tem qualquer ligação ao
Município, não existindo qualquer
motivo para a sua presença na re-
ceção aos refugiados ucranianos (a
não ser pelos possíveis interesses
russos na recolha de informações). 

Igor Khashin é presidente da As-
sociação dos Emigrantes de Leste
(Edinstvo), tendo-se instalado na
cidade de Setúbal em 2005 e, jun-
tamente com a sua mulher, Yulia
Khashina, terão recebido inúme-
ros refugiados ucranianos no âm-
bito da Linha de Apoio aos
Refugiados da Câmara Municipal
de Setúbal. Ora, ser emigrante de
Leste é bastante vago e, neste
caso, preocupante, pois a Rússia,
país de Leste, está neste momento
a invadir, atacar, torturar e matar
cidadãos de outro país de Leste, a Ucrânia. Será importante destacar que,
neste contexto, o Leste se encontra dividido e, por isso mesmo, se torna pro-
blemático quando cidadãos pró-Putin acolhem e “apoiam” cidadãos vindos
da Ucrânia, quando a Câmara de Setúbal é liderada por um comunista, cujo
partido tem sido contestado e criticado pelas posições que tem tomado sobre

a invasão da Rússia à Ucrânia, e quando durante décadas o PCP tem sido pró-
ximo do Kremlin. O problema político torna-se bastante relevante e passível
de discussão e de investigação, nomeadamente pelo primeiro-ministro, An-
tónio Costa, e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma
vez que o autarca e presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, não
tem competências nem capacidades para lidar com uma situação onde o pró-
prio está metido. 

Esta onda de “coincidências” não é nova. Igor Khashin apoiou André Martins,
candidato da CDU, nas eleições autárquicas. A Associação dos Emigrantes de
Leste (Edinstvo) era considerada “imprescindível” no apoio aos emigrantes de
Leste. Sabe-se agora, que por unanimidade, foram aprovados 90 mil euros para
a associação em questão. Agora, a associação enfrenta várias críticas e está
debaixo de fogo por suspeitas de ligações ao Kremlin. 

O alerta foi dado no início do mês pela embaixadora da Ucrânia em Portugal,
Inna Ohnivets, acusando a associação de ligações à embaixada da Rússia: “No
caso de acolhimento de refugiados ucranianos, isso pode pôr em causa a se-
gurança dos ucranianos que chegam a Portugal. Estas associações pró-russas

que têm a ligação muito estreita
com a embaixada russa podem
receber informações sobre os
dados pessoais destes refugiados,
mas não só sobre eles, também
sobre os familiares que agora
estão na Ucrânia e participam no
exército ucraniano e podem tam-
bém informar os seus familiares
sobre a situação no território da
Ucrânia. E esta informação tam-
bém é interessante, claro, para a
inteligência russa”.

Já num outro alerta, desta vez
lançado pelo presidente da Asso-
ciação de Ucranianos em Portugal,
Pavlo Sadokha, o responsável pela
Edinstvo, Igor Khashin, é criticado
pela sua ideologia política: “Em
Portugal, um dirigente de uma as-
sociação que é conhecida por toda
a comunidade ucraniana...Ele não
é só pró-russo, é mesmo apoiante
de Vladimir Putin”. 

Depois de Fernando Medina,
antigo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, ter andado a fa-
cultar dados de manifestantes

anti-Putin à embaixada russa, Portugal apresenta mais um episódio degradante
da democracia portuguesa, em que são conhecidas e visíveis há muito tempo
todas estas “coincidências”, fica claro que governantes como André Martins
não devem estar à frente de qualquer autarquia ou Município, seja onde for,
pois o perigo de contaminação ideológica fica cada vez mais perto. 

PRÓ-PUTIN NA RECEÇÃO A REFUGIADOS UCRANIANOS

LUÍS CORREIA

Igor Khashin e Yulia Khashina. 
Na foto pequena, André Martins,
presidente da câmara de Setúbal

Já se sabe que os chineses não são como nós. A sua crueldade tem sido manifesta. E as suas aspirações são distintas.
É extraordinário o seu pontapé nas palavras, e chamar comunista ao seu regime tão desumanamente capitalista.
Como já foi referido, só um povo que reprimiu como se sabe em Tiananmen, sem dó nem piedade, com muitos
mortos dos seus, poderá qualificar de ‘incidente’ uma tragédia horrível como a de Bucha, que pelos vistos é demasi-
ado repetida. Aliás, volto a perguntar: o que faria a Rússia com um país tão destruído, como está a deixar a Ucrânia?
A não ser que não queira ucranianos, mas apenas o território, vazio de povoados.

CHINA E UCRÂNIA
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Quando o convidei para iniciar
a sua página de opinião,
queria dar a conhecer al-
guém que via o Mundo de
uma maneira diferente, sin-

cera e sem medos. Sem dúvida,
que o José Bandeira chamou a
atenção de muitos leitores, que pas-
saram a ter acesso àquela visão di-
ferenciada de uma franja da nossa
população trabalhadora que abra-
çou ferverosamente o 25 de Abril.

Com ele aprendi a saber defen-
der as minhas crenças políticas e
com ele aprendi a ouvir e perceber
uma outra forma de pensamento. A
maneira branda com que falava e
que ouvia poderia ser bem um
exemplo como todos deveríamos
entender e aceitar a democracia.

Não temos de ter medo de dizer e
defender aquilo que acreditamos.
Pode não mudar o nosso fio de
pensamento, mas pelo menos
abre-nos a mente a conhecer ou-
tras correntes de opinião.

O José Bandeira nasceu em Lei-
ria, no dia 18 de Agosto de 1958.
Aquele menino de modos bran-
dos, divertido e amigo do seu
amigo, foi desenvolvendo laços
com a esquerda portuguesa, que
acabou por o levar até ao seio do
Partido Comunista, onde chegou a
liderar a secção política dos jo-
vens comunistas. Depois emigrou,
como estudante, para a Bulgária,
onde viveu desde 1977 a 1985. De
lá trouxe formação jurídica e um
‘Masters in Law’. Gabava-se de

ser por certo, um dos únicos por-
tugueses a falar búlgaro.

Quando regressou a Portugal,
voltou a emigrar para Moçambi-
que, onde esteve até 1987 e traba-
l h o u  p a r a  o  M i n i s t é r i o  d a
Agricultura. Em Portugal, mais
tarde, fez parte dos departamentos
jurídicos de várias empresas, mas
confessou-me que, a pouco e
pouco, começou a perder a fé na
política em Portugal e, especial-
mente, no seu partido. Contudo
mantinha as suas convicções co-
munistas e  acreditava ser aquela
doutrina política a melhor via para
vivermos num Mundo melhor, mais
equilibrado e justo socialmente.

Em 2003, saturado com o modo
de vida em Portugal, emigra para o

Reino Unido e fixa-se em Great
Yarmouth, Norfolk, trabalha du-
rante algum tempo em fábricas,
mas cedo aproveita a sua estadia
e inscreve-se num curso de Política
e Relações Sociais, ligado à Uni-
versidade de Norwich. Na mesma
altura sofre de algumas paragens
cardíacas  e desenvolve uma
doença prolongada que, pouco a
pouco, foi minando o seu sistema,
alterou-lhe substancialmente o es-
tilo de vida e acabaria de o levar da
companhia de todos nós no pas-
sado dia 11 de Maio de 2022.

Em Londres, foi o grande impul-
sionador de uma empresa que o
filho começou na Universidade e
que se especializava em gerir os
tempos de lazer dos estudantes uni-
versitários londrinos. Nesse âmbito
organizava eventos e grandes fes-
tas, distinguidas como as melhores
em Londres em 2016 e 2017. Nesta
organização era o Director Geral,
responsável por todo o seu planea-
mento e gestão financeira.

No jornal, para além de cronista,
dava também a sua opinião jurí-
dica sempre que havia dúvidas
sobre a publicação de algum ar-
tigo. Por isto, e toda a sua dedica-
ção a uma publicação que sempre
defendeu e ajudou, toda a gestão
e equipa do As Notícias despe-
dem-se com amargura a partida
do nosso Zé Bandeira. Descança
em Paz!

Para mim, continuarei a viver
contigo na minha recordação e a
juntar às minhas preces a tua pes-
soa, sabendo que noutra ‘forma’
continuarás a tomar conta da Te-
resa, dos teus filhos e de mim e os
meus. Um abraço e até sempre!!!

UM ABRAÇO E ATÉ SEMPRE!
FALECEU O NOSSO COLABORADOR E AMIGO JOSÉ BANDEIRA

Hoje tenho esta difícil tarefa de escrever a despedida sincera ao meu amigo
José Bandeira, que nos deixou no passado dia 11 de Maio de 2022. Uma 
pessoa que me marcou nestes últimos 15 anos. Conheci-o em Great 

Yarmouth pela mão do Manuel Mendonça. Desde o primeiro encontro nasceu
uma amizade sincera que foi crescendo através de todos estes anos. Como
pessoas deontologicamente diferenciadas politicamente, nunca deixámos 
de falar dessa ‘diferença’, mas também de muitas outras áreas comuns que
acabaram por enriquecer e cimentar, entre nós, uma ligação forte, jovial,

cheia de humor e recíproca, por mais de 15 anos.

JOÃO DE NORONHA

José Bandeira
com a família



ESTAMOS A SELECCIONAR UM VENDEDOR EM LONDRES PARA O JORNAL ‘AS NOTÍCIAS’. CONTACTE-NOS!
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SOCIEDADE Ljubomir Stanisic não será flor que se cheire– umas vezes cheira a cebola, outras a alho… enfim, o “chef” é danado para arranjar
confusões. Desta vez, o cu…zinheiro é a...cusado de ter assediado uma concorrente do programa “Hell’s Kitchen” – Cândida
Batista, a vítima, diz que o mestre da cu…linária lhe fez a vida num inferno (tal como o título do programa sugere) durante as
gravações, embora não revele os quês e os porquês da situação! Pelas fotos que a “vítima” de assédio tem publicadas na internet,
não é preciso ser muito inteligente para perceber os motivos por que o Ljubomir queria dar uma trincada na Cândida criatura (Me
Too), que parece mais virada para a publicidade de roupa interior do que propriamente para guisados, grelhados ou refogados.

Eu, quando for grande, quero ser influencer”,
dizia, há dias, o filho do meu amigo Zacarias,
quando lhe perguntei qual a profissão que gostaria
de ter no futuro.

Influencer? Mas que raio de profissão é essa, per-
guntei eu ao puto. E ele, com um sorriso sarcástico
e manhoso, explicou: “És mesmo cota, ó meu! Um
influencer é um gajo, ou uma gaja, que não quer
fazer népia e se limita a meter umas merdas nas
redes sociais e no YouTube… e depois os palermas,
que também não fazem népia, passam a vida a ver
o que eles fazem, o que eles vestem, o que eles
comem… E ainda se ganha dinheiro, há empresas
que se servem dos influencers para venderem os
seus produtos, percebes? Por exemplo… deixa cá
ver… a Georgina, a mulher do Ronaldo, deve ser
uma influencer disfarçada… passa a vida a meter no
Instagram os vestidos que compra, os sapatos que

calça, as malas que usa… e os gajos que vendem
essas merdas devem pagar-lhe balúrdios porque ela
é famosa e as outras gajas querem ser como ela.
Sabes, ó cota, isto funciona como publicidade… só
que as empresas se calhar pagam sem recibos, os
influencers recebem a massa e não declaram nada,
não há como provar que eles ganham dinheiro com
aquilo, tás a ver? E achas que é mau?”

E não é que o raio do miúdo até tem razão? Eu é
que já estou velho para essas coisas… e não tinha
coragem de andar a vender aparelhos para surdos,
como o Isidro, ou óculos, como a Mercedes – mas
esses acho são influencers diferentes, os anúncios
deles passam nas televisões, aquilo tem que ser
tudo declarado às finanças… penso eu!

Danado do puto… ainda hei-de ter uma conversa
com o meu neto, vamos ver se o influencio a ser in-
fluencer!!!

Assim cantava Manuel Freire na sua belíssima Pedra Filosofal, que não me
cansei de ouvir, quando estava no mato (e não só) por volta dos anos 70
do século passado!

Hoje, a SIC, através de uma convidada do João Baião e da Diana Chaves, garante-
nos que é o intestino que comanda a vida – convenhamos que será um comando
cheiroso e audível, embora, por vezes, o dito intestino prefira actuar de pantufas, o
chamado peido silencioso que só os bem treinados nessa “arte” conseguem obter,
deixando quem os rodeia a olharem uns para os outros com olhar desconfiado!

Bárbara Marrucho, a convidada do programa Casa Feliz a que fizemos referência,
para além do nome invulgar com que a baptizaram, é farmacêutica  (profissão
normal ) e “coach intestinal” –aí a coisa muda de figura, mas nós damos uma
ajuda: para quem não frequenta ginásios, “coach”, que significa treinador em inglês,
é a palavra que os meninos e as meninas-bem chamam aos seus treinadores, para
além de “personal trainer”, que, está-se mesmo a ver, significa treinador pessoal…
embora o dito cujo possa ser o treinador de mais de duas dezenas de aspirantes a
Vénus ou Adónis.

A “coach intestinal” diz que existe uma relação directa entre o cérebro e o intes-
tino, que pode provocar alterações de humor – os cérebros e os intestinos do Fer-
nando Rocha, do Ricardo Araújo Pereira (que é mais político do que humorista)
ou do António Raminhos devem andar mesmo avariados, mas em completa har-
monia – ambos só produzem porcaria, talvez uma visita à Bárbara Marrucho lhes
faça bem. E a quem os rodeia, bem entendido!

As tardes das nossas televisões são uma tristeza – ou só relatam desgraças,
ou, então, à falta de um ou uma coitadinha, vão buscar estas bizarrices que
atestam que nas nossas televisões hoje não há quem seja capaz de escrever, in-
ventar, produzir ou realizar programas apetecíveis que nos prendam ao pequeno
ecrã – porque, meus caros, programas deste calibre só nos prendem os intesti-
nos. O grosso e o delgado!!!    Manxa Negra

Somos mesmo um país de pindéricos, tão pindéricos que
chegamos ao ponto de considerar o visual que a Cristina
Ferreira apresentava na gala do Big Brother de 8 de Maio
como um look milionário – tudo junto, a saloia da Malveira
terá gasto (ou alguém por ela) cerca de 4.000 euros, quan-
tia que uma qualquer diva do cinema ou da televisão dos
EUA, tal como as Kardashian, gastaria apenas numa mala
ou num colar...

Vamos então aos números: um vestido, de um estilista ci-
priota – país que dita leis no mundo da moda, como se sabe
– custou 640 euros; o brinco custou 54,90 euros; e as san-
dálias, ai meu Deus, custaram 3.044,02 euros! Tudo junto,
dá qualquer coisa como 3.738,92 euros, uma bagatela que
o Ronaldo e a sua Georgina gastam amiúde, quando vão às
compras… desde que estas não metam Bugattis, aviões a
jacto, mansões ou iates. Por falta de informação credível, não
podemos anunciar o preço do anel que se vê na foto, nem
das cuecas da Cristina, se é que as vestia... 

Somos uns pindéricos… e sentimo-nos felizes e ricos com
o dinheiro que os outros esbanjam!!!!

O MESTRE DA CU…LINÁRIA!

“QUANDO FOR GRANDE QUERO SER INFLUENCER”

SOMOS UNS PINDÉRICOS!

Eles não sabem nem sonham
Que o sonho comanda a vida

A TREINADORA DAS TRIPAS
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DESPORTO
SOMOS CAMPEÕES, CARAGO!

Ficou assim ordenada a lista dos melhores marcadores da I Liga na época 2021/22: Com 26 golos: DARWIN
Núñez (Benfica); 20 golos: Mehdi TAREMI (FC Porto); 18 golos: RICARDO HORTA (Sporting de Braga); 16 golos:
‘FRAN’ NAVARRO (Gil Vicente); 15 golos: Pablo SARABIA García (Sporting); 14 golos: EVANILSON Barbosa (FC
Porto); LUIS DÍAZ Marulanda (FC Porto e  ÓSCAR ESTUPIÑÁN (Vitória de Guimarães); 12 golos: Simon BANZA
(Famalicão) e  SAMUEL LINO (Gil Vicente); 11 golos: Petar MUSA (Boavista), ANDRÉ FRANCO (Estoril Praia), ‘PAU-
LINHO’ João Paulo Fernandes (Sporting); 10 golos: Marcus EDWARDS (V. Guimarães), 7, (Sporting), 3.     

OS MELHORES MARCADORES DA ÉPOCA 2021/22 Darwin 
Núñes

Já tudo, ou quase tudo, terá sido dito e escrito sobre a merecida vi-
tória do FC Porto neste campeonato que conheceu o seu termo no
passado sábado, dia 14 de Maio – se tal tivesse acontecido um dia
antes, ainda alguns detractores dos dragões poderiam invocar que

este título tinha a mãozinha da Senhora de Fátima… e muitas asneiras
de um tal Jesus, nada milagreiro mas muito convencido da sua divina sa-
bedoria futebolística.
O FC Porto é campeão, ponto final! Chegou ao fim em primeiro lugar,

deixou o Sporting, segundo classificado, a seis pontos, e o triste Benfica a
17! E, como se tal não bastasse, registe-se que a equipa de Sérgio Con-
ceição foi aquela que mais golos marcou (86) e menos tentos sofreu (22)
ao longo das 34 jornadas disputadas – os números falam por si e deveriam
bastar para que comentadores, jornalistas, adeptos e curiosos se ficassem
por aqui, mas todos sabemos, por experiências vividas, que tal não acon-
tecerá, cedo aparecerão as críticas, os favores das arbitragens, a azulada
cor do VAR, o mau perder e os insultos daqueles que, com alguma razão,
ou sem ela, não se calarão e tudo farão para denegrir uma vitória que foi
justa e suada. 
Infelizmente, tais comportamentos, pelo menos nos tempos mais re-

centes, têm sido o prato da casa que as televisões, os jornais e as rádios
nos têm servido diariamente – essa “treta” da glória aos vencedores e
honra aos vencidos foi chão que já deu uvas, neste Portugal pequenito
não cabem elogios a quem soube ser melhor, por cá a política do bota
abaixo continua a crescer e a florir sob o olhar benevolente e irresponsável

de quem deveria ter por missão tornar o futebol mais atractivo, mais se-
guro, mais bonito, mais desporto!
Num percurso longo como é um campeonato com 18 equipas, é claro

que os erros acontecem, é possível, até, que surjam os tais favores prota-
gonizados pelos árbitros ou os tais castigos aplicados por conveniência –
e conivência. O ideal seria termos uma Liga perfeita… mas quem a tem?
Um pouco por todo o lado surgem casos, uns mais mediáticos do que ou-
tros, mas em Portugal há um exagero na crítica, há uma falta de respeito
pelos adversários que são considerados inimigos, há uma guerra cons-
tante que todos querem vencer, que se lixe a legalidade e a dignidade, o
que é preciso é ganhar a todo o custo.
Eu, que não sou portista, aqui deixo os meus sinceros parabéns ao FC

Porto, aos seus jogadores, à sua equipa técnica – e até vou mais longe e
não tenho qualquer asco em incluir nestes elogios a figura do presidente
portista, pessoa com quem não simpatizo mas a quem reconheço a sua
entrega ao clube…. o resto, meus amigos, são casos de polícia, a Justiça
que trate deles.
Parabéns, FC Porto, vocês são os justos vencedores – sai um Porto, ca-

rago, meio doce por causa das diabetes!         Marques dos Santos

Em equipa 
que ganha

não se mexe!
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“EU VOU-ME A TI, CARAGO!”

No FC Porto, já exerceu as funções de vice-
presidente e de coordenador do futebol
jovem. É um apreciador da qualidade do fu-
tebol sul-americano, sobretudo dos brasilei-
ros, uruguaios e colombianos, escrevia em

2016 o jornal “O Jogo”, a cartilha do FC Porto, como o são
também em Lisboa “A Bola” e o “Record”, que servem
Sporting e Benfica, como se sabe… e como se lê!

Este pequeno texto publicado no diário desportivo do
Norte, na altura em que Luís Gonçalves regressava ao FC
Porto, vindo do Shakhtar Donetsk para substituir Antero
Henrique, leva-nos agora a entender o comportamento
sul-americanizado do pequeno/grande homem que se
vira a tudo e a todos, sejam eles gigantes ou anões, care-
cas ou cabeludos – normalmente acompanhado por Sér-
gio Conceição, que com ele parece competir na forma
arruaceira como ambos se dirigem a árbitros ou adversá-
rios. De facto – basta consultar a internet, pejada de fotos
e de textos que comprovam, mesmo aos mais descrentes
e aos mais fervorosos adeptos do FC Porto – é raro o jogo
em que Luís Gonçalves não se envolva em confusões, es-
pecialmente quando o resultado não é favorável ao seu
próprio clube.

Só nesta época o pequeno careca já foi penalizado com
105 dias de castigo… e como ainda faltam dois jogos do
campeonato e a final da Taça de Portugal, não será des-
cabido acreditar que este número aumente – e se, por um
acaso pouco provável, o FC Porto não se sagrar campeão
ou não ganhar a Taça frente ao modesto Tondela, talvez

seja conveniente manter em estado de alerta as polícias,
o exército, a marinha e a força aérea, pois pelas amostras
que nos tem fornecido nunca se sabe o que aquela pe-
quena criatura será capaz de fazer…

Custa a perceber como este indivíduo ainda tem lugar
no banco do FC Porto! Que os tripeiros não se importem
– e aplaudam – as suas tresloucadas arremetidas contra
árbitros e adversários, tudo bem, esse seria um problema
interno do clube, mas que a Liga e a Federação não
tomem uma posição drástica quanto a estes inqualificá-
veis comportamentos, é coisa que custa a entender – se
o pequeno arruaceiro é administrador da SAD portista,
será que esse cargo lhe confere o direito de mandar no
futebol, na arbitragem, na Liga e na Federação? Quem tem
medo deste pequeno Adamastor, deste Mostrengo dos
campos de futebol? Não há uma mão firme capaz de travar
as atitudes deste baixinho armado em rufia? Aos dirigentes
do FC Porto, clube que respeito enquanto instituição, não
lhes basta terem um símio a comandar as tropelias da sua
claque, porque necessitam também deste exemplar que
apenas serve para denegrir a imagem do clube?

Não estamos na América do Sul, estamos numa Europa
que se diz e se quer civilizada, respeitadora dos direitos
de cada um, mas também observadora dos deveres de
todos nós! Quem terá coragem de acabar com estas cenas
a que semanalmente assistimos? Quem tem medo do FC
Porto e do minorca Luís Gonçalves? E de outros, de outros
emblemas – que também os há – que estão a tornar o fu-
tebol cada vez menos apetecível?             Marques dos Santos

O mais recente Relatório Mensal do Ob-
servatório do Futebol (CIES) teve como
tema a importação e exportação de joga-
dores de cada nação para com outros paí-
ses e Portugal surge em destaque a nível
mundial nos dois parâmetros, num ran-
king onde o Brasil é a principal figura. Num
relatório que analisou um total de 145
ligas, divididas por 96 Federações nacio-
nais espalhadas por todo o mundo - não
foram tidos em conta jogadores estrangei-
ros que chegaram à federação do clube em
que estão inseridos durante a formação -
Portugal surge em 13º na lista de países
que mais jogadores exporta para outras
federações, com um total de 306 jogado-
res. No topo deste ranking surge de forma
destacada o Brasil, com um total de 1287
jogadores a atuarem fora do seu país natal,
seguido da França (946), Argentina (780),
Inglaterra (494) e Alemanha (442). O res-
tante top-10 é composto pela Sérvia, Es-
panha, Nigéria, Colômbia e Croácia. E se
Portugal surge entre os países mais expor-
tadores, ainda mais em destaque está ao
nível das importações, com 49,1% (um
total de 511 atletas) dos jogadores a atua-
rem no nosso país a serem provenientes
do estrangeiro. A rota entre o Brasil e Por-
tugal é mesmo a principal a nível migra-
tório no futebol mundial. Ao nível de
jogadores «importados», Portugal é ape-
nas ultrapassado por Inglaterra (771), Itá-
lia (695), Espanha (626), Turquia (563) e
EUA (531), sendo que todos esses campeo-
natos têm, no entanto, uma percentagem
de atletas provenientes do exterior menor,
essencialmente devido ao maior número
de equipas, campeonatos e, por sua vez,
jogadores. O Chipre (56,5%) e o Luxem-
burgo (52,1%) são os países com maior
percentagem de jogadores estrangeiros
nos seus campeonatos, embora com nú-
meros bastante menores (252 e 213, res-
petivamente) que os acima referidos.

PORTUGAL É DOS PAÍSES
QUE MAIS IMPORTA E

EXPORTA FUTEBOLISTAS
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AUTOMÓVEL

O valor dos Honda S2000 no mercado de usados continua
a aumentar. Prova disso é a venda desta unidade por um
valor recorde.

O Honda S2000 é um dos modelos mais icónicos da marca
japonesa e talvez por essa razão os preços do roadster ni-
pónico continuam a bater recordes.

Depois de há três meses termos encontrado um S2000 à
venda por 134 mil euros, a unidade de que falamos hoje foi
leiloada no site Bring aTrailer por um valor recorde de 200
mil dólares (cerca de 190 766 euros).

Propriedade do piloto de IndyCar Graham Rahal, esta uni-
dade do S2000 pertence à série limitada CR (Club Racer)
destinada aos EUA e da qual só foram produzidas 699 uni-
dades. Produzido em 2009, este Honda S2000 CR apresenta
apenas 123 milhas (198 km) no odómetro, um valor que faz
dele um dos Honda S2000 com menor quilometragem de
que temos conhecimento. Tendo em conta o perfil mediá-
tico do seu dono e a reduzida quilometragem que apre-
senta, não é de estranhar que este Honda S2000 CR pareça
acabado de sair do stand. Aliás, o carro foi leiloado ainda
com os autocolantes originais no vidro, com todos os regis-
tos de manutenções e, claro está, com uma carroçaria e um
interior que são autênticas máquinas do tempo.

A Jaguar decidiu aumentar a gama F-
Pace através da inclusão da versão R-
Dynamic Black. Esta nova edição
apresenta-se com elementos estéticos
exclusivos e diferenciadores da res-

tante gama. Assim, a cor preta surge nas tam-
pas dos espelhos, grelha, molduras das janelas,
grelhas laterais, barras de tejadilho e o logo da
Jaguar. Tudo isto é acompanhado por jantes de
20 polegadas, igualmente na cor “Gloss Black”.
Os detalhes continuam no interior que conta
com um acabamento em Satin Charcoal Ash e
pedais metálicos brilhantes.

Ao nível de motores, esta nova edição R-Dy-
namic Black conta com soluções para todos os
gostos. No que diz respeito ao P400e, a versão
híbrida plug-in, os clientes podem contar com

um motor a gasolina acompanhado por um
motor elétrico que debitam uma potência com-
binada de 404 cv e 640 Nm de binário. Nesta
versão é possível percorrer até 53 km em modo
100% elétrico. Para além deste, a oferta a ga-
solina é feita pelo motor quatro cilindros de 2.0
litros com 250 cv. Se ainda prefere Diesel, vai
encontrar o quatro cilindros MHEV de 2.0 litros
com dois níveis de potência: 163 ou 204 cv.

No que diz respeito a equipamento, o Jaguar
F-Pace R-Dynamic Black apresenta uma nova
função Air Purge que renova o ar do habitáculo
antes do mesmo iniciar viagem. Para além
disso, os clientes vão encontrar o já conhecido
sistema de infotainment Pivi Pro que permite a
ligação ao smartphone através de Apple Car-
Play ou Android Auto. 

Depois de notícias várias dando conta do interesse das duas marcas, eis que é o próprio CEO do Volkswagen Group, Herbert
Diess (foto), quem anuncia que, tanto a Audi, como a Porsche, vão ingressar no Mundial de Fórmula 1. Já a partir de 2026. O
anúncio  foi feito através do canal oficial de YouTube do Volkswagen Group, com o CEO do grupo automóvel alemão a desvendar,
inclusivamente, que os preparativos da Porsche para a concretização deste objectivo, estão numa fase mais “concreta”, que os
da Audi. Ainda assim, as duas marcas marcarão presença do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, não apenas devido à cres-
cente popularidade deste desporto, como também fruto dos novos regulamentos que entrarão em vigor em 2026. 

PORSCHE E AUDI VÃO ENTRAR NO MUNDIAL DE FÓRMULA UM

JAGUAR F-PACE RECEBE
VERSÃO R-DYNAMIC BLACK

ESTE HONDA S2000 FOI VENDIDO
POR UM PREÇO RECORDE!

QUANTO TERÁ CUSTADO?



 

Eunice Muñoz

A actriz Eunice Muñoz morreu no dia 15 de Abril, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa,
aos 93 anos. Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928, Eunice Muñoz com-
pletou em Novembro 80 anos de carreira. A estreia de Eunice Muñoz aconteceu exac-
tamente no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em 28 de Novembro de 1941, na
peça “Vendaval”, de Virgínia Vitorino, com a Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro,

que aí se encontrava sediada.
Filha e neta de actores de teatro e de artistas de circo, ao longo da carreira Eunice Muñoz entrou

em perto de duas centenas de peças, trabalhou com cerca de uma centena de companhias, segundo
a base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
e, no cinema e na televisão, o seu nome está associado a mais de oito dezenas de produções de
ficção, entre filmes, telenovelas e programas de comédia.
Em Abril do ano passado, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo

Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, cerca de três anos
depois de ter recebido a Grã Cruz da Ordem de Mérito.
Ao longo de 2021, contracenou com a neta Lídia Muñoz, na peça “A margem do tempo”, em di-

ferentes palcos do país, numa digressão que culminou no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa,
em 28 de Novembro, exactamente 80 anos após a sua estreia.
“Este teatro foi a minha casa durante muito anos, fui feliz no palco, em tudo o que cá fiz”, afirmou

então Eunice Muñoz, no final da sessão.
“Agradeço sobretudo a vocês, ao público, que me acarinhou, que me aplaudiu desde que comecei,

até agora que comemoro os meus 80 anos de carreira”, salientou.
“O teatro precisa de nós, de nós no palco e de vocês que recebem o melhor que temos para dar”,

acrescentou ainda Eunice Muñoz, concluindo que, “apesar dos dias estranhos e difíceis, o belo con-
tinua a existir”.
Eunice Muñoz deixou-nos em Abril – mas jamais sairá de cena no coração de todos aqueles que

amam o Teatro!

APLAUSO ETERNO PARA A 
DIVA DO TEATRO PORTUGUÊS
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