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ENTRE NÓS

B oris Johnson acabou por sobreviver a
um voto de confiança, numa tentativa
de afastá-lo como primeiro-ministro.
Tentativa vinda da sua própria bancada
e que o deixou bastante fragilizado.

Cinquenta oito deputados conservadores en-
traram com uma petição para que Johnson pas-
sasse por um voto de confiança que, teve lugar
na passada semana, e ganhou. Mas a escala da
rebelião contra ele significa que ainda não está
fora de perigo. O facto de ter ganho conforta-
velmente com 211 votos contra 148, o futuro
deste Governo continua na corda bamba. Por-
que o executivo tem uma maioria de apenas 80
deputados no Parlamento, muito aquém dos
números dos rebeldes que podem manter-se
unidos e boicotarem todas ou muitas das leis a
aprovar, por iniciativa do Governo de Johnson,
obrigando-o a demitir-se.

O Primeiro-Ministro teve tudo na mão. Não
há muito tempo, a sua postura com o eleito-
rado e partido era de confiança e determina-
ção e, no seio dos conservadores, conseguia
ter um apoio quase total. Mas muitos erros na
governação durante a pandemia, não ter con-
cretizado as promessas efectuadas durante o
Brexit, as mentiras e a cultura de festa e álcool
dentro do gabinete, numa altura em que es-
tavam proibidos os encontros e festejos nos
locais de trabalho e outros, Johnson rapida-
mente perdeu o apoio do público e, mais
tarde, do próprio partido, perdendo eleições
intercalares e regionais, culminando com uma
série de apupos durante a presença no jubileu
da Rainha.

E qualquer esperança que tivesse de que o
seu partido o perdoaria e poderia seguir em
frente fracassou perante o resultado do voto
de confiança - o facto de 41% dos deputados
conservadores terem votado para o afastar,
transformaram a rebelião um factor muito

maior do que muitos esperavam – e expõe um
partido dividido. 

Em teoria, o primeiro-ministro está a salvo
de outro voto de confiança durante um ano.
Pelas regras actuais do comité de 1922, que
organiza as disputas de liderança, não há lugar
a outra disputa por 12 meses após a vitória do
titular. Só que nem todos os conservadores
estão convencidos disso. O comité já tinha
considerado mudar as regras na altura da The-
resa May, para permitir um segundo voto de
confiança alguns meses depois de ter vencido
a primeira. Só que não é garantido que a mu-
dança venha a acontecer num futuro breve. 

Como estamos, só poderá haver mudanças se
forem accionadas algumas armadilhas políticas,
como a que mencionámos anteriormente, ou,
entretanto, Boris não consiga encontrar forma
de encostar os rebeldes à parede. 

O Governo Regional (PSD/CDS-PP), liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, esclarece que, há cerca
de duas semanas, a Casa Civil da Presidência da República contactou telefonicamente a Quinta Vigia, sede do exe-
cutivo madeirense, e convidou Miguel Albuquerque para dois momentos das celebrações do dia 10 de Junho, em
Braga, mas “do contacto com o Chefe da Casa Civil não resultou nenhum convite para acompanhar o Senhor Pre-
sidente da República a Londres.” Em Braga, o chefe de Estado afirmou que o presidente do Governo Regional da
Madeira foi convidado para as comemorações do 10 de Junho em Londres, mas “certamente se esqueceu disso”.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve de visita ao
Reino Unido. Com ele o Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e o
secretário de estado das Comunidades Por-

tuguesas, Paulo Cafôfo. Todos, sem dúvida, importan-
tes protagonistas no fenómeno da emigração
portuguesa, não só na sua representação, mas tam-
bém na definição das estratégias a implementar para
acompanhar e manter os portugueses, residentes no
estrangeiro, mais juntos de Portugal. 
A ocasião: festejar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas.

E foi dia de festa. Nem a longa demora em comparecer no recinto das comemora-
ções, impediu uma recepção calorosa, carinhosa, ardente e comovente com que
Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelas cerca de mil pessoas ali presentes.
Depois, foi o Hino de Portugal cantado por todos de telemóveis ao alto, dando um

brilho especial ao acto. Em seguida o discurso de João Gomes Cravinho. Ministro dos
Negócios Estrangeiros, em nome do primeiro-ministro português, retido em Lisboa
por motivos de saúde. Pelo palco passou também a melodiosa voz de Lara Martins.
O Presidente da República português fez menção e destacou os milhares de jovens

portugueses, na comunidade portuguesa “mais jovem” do Mundo. Destacou depois a
importância da aliança histórica entre Portugal e Inglaterra e considerou os portugueses,
aqui residentes, serem os verdadeiros “embaixadores de Portugal”. Explicou que “não
há família em Portugal que não tenha 1, 2, 3 membros da família a viver no estrangeiro”.
Situação que acontece com ele mesmo… um dos filhos vive no estrangeiro.
Garantiu, depois, que os emigrantes podem ter a “certeza de que Portugal conta

convosco” e que os emigrantes também podem “contar com Portugal”. Depois disso,
satisfez a vontade de todos os presentes, encurtando o discurso, passou ao grande de-
sejado tempo de “selfies”, anuncio que produziu a maior ovação da noite. 
A sua popularidade é algo que não tem contestação e ver a alegria de cada um e de

todos os que desfilaram no palco, ao logo de duas horas, para a desejada “selfie”, é a
condição necessária e suficiente para perceber que nunca houve nada igual na política
portuguesa após 25 de Abril. A sua presença é como um gigantesco imane que se pro-
paga e atrai para além do cansaço e do sorriso acolhedor, por qualquer lugar onde se
desloque. Esta presença, no Reino Unido, é vista por muitos o garante de que, ao lançar
a sua capa envolvente por cima desta comunidade, irá permanecer atento à forte con-
testação dos problemas que tardam, há décadas, em serem resolvidos.

UMA POPULARIDADE INCONTESTÁVEL 

MARCELO E MIGUEL ALBUQUERQUE TROCAM “MIMOS”

MARCELO REBELO DE SOUSA
FUTURO EM CAUSA?

BORIS JOHNSON

JOÃO DE NORONHA
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REINO UNIDO
O primeiro-ministro, António Costa, afirmou na segunda-feira passada

“separar as águas” entre as relações bilaterais com o Reino Unido e as
divergências pós-Brexit entre Londres e Bruxelas sobre a Irlanda do
Norte, nas quais apoia a União Europeia. 

Questionado à saída de um encontro com o homólogo britânico, Boris
Johnson, na residência oficial, em Downing Street, sobre as tensões
entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, Costa disse ter transmitido
a posição portuguesa. “Nós separamos as águas. A negociação entre a
União Europeia e o Reino Unido é conduzida pela Comissão, e nós damos
todo o apoio à Comissão. E o governo britânico não tem dúvidas sobre
isso”, afirmou, aos jornalistas.

Porém, Costa defendeu que, “dentro daquilo que são os acordos e as
divergências no âmbito da União Europeia, há espaço para desenvolver
o relacionamento bilateral”. O primeiro-ministro disse que Portugal “não
pode desperdiçar” a velha aliança luso-britânica, a mais antiga no

mundo, para se “colocar em posição de poder rentabilizar isso. Focamo-
nos naquilo que tem a ver com as relações bilaterais, que, independen-
temente de conflitos e convergências entre o Reino Unido e a União
Europeia, podem ser estabelecidos de um modo bilateral entre Portugal
e Reino Unido”, enfatizou.

Portugal e o Reino Unido assinaram esta segunda-feira uma decla-
ração conjunta sobre cooperação bilateral que Costa qualificou como
sendo a mais ampla em termos de setores abrangidos de todos os Es-
tados-membros da União Europeia no pós-Brexit.

“Esta declaração conjunta será fundamental para relançar a mais an-
tiga aliança que existe a nível mundial após o Brexit. Foi das primeiras
que Estados-membros assinaram e está é talvez a que abrange mais
temas, desde as áreas da defesa, investigação, passando pelo investi-
mento, comércio, até às tecnologias, transição digital e energias reno-
váveis”, declarou o líder do executivo português.

O Governo britânico vai apresentar uma proposta de lei para alterar
unilateralmente o Protocolo da Irlanda do Norte, a qual foi criticada pela

UE. A legislação vai dar aos ministros poderes para desaplicar partes do
Protocolo, que foi desenhado entre o Reino Unido e UE como parte do
Acordo de Saída do Reino Unido do bloco europeu para manter a fron-
teira terrestre na Irlanda aberta.

O acordo assinado em 2020 introduz controlos e documentação adi-
cional sobre mercadorias que circulam entre o Reino Unido e a província
da Irlanda do Norte, atrito que foi criticado por empresas e pelos partidos
unionistas, que são pró-britânicos.

António Costa foi recebido por Boris Johnson na residência oficial
do chefe do Governo britânico, o número 10 de Downing Street, na-
quele que foi também o primeiro encontro formal entre ambos desde
o Brexit. Portugal e o Reino Unido assinaram esta segunda-feira um
acordo de cooperação bilateral entre os dois países pós-Brexit em
áreas não cobertas pelos acordos da União Europeia. A declaração
abrange a política externa, defesa, comércio e investimento, ciência
e inovação, e educação.

O Presidente da República, que esteve em Londres até sábado no âm-
bito das comemorações do 10 de Junho – cerimónias nas quais não es-
teve presente António Costa por razões de saúde -, destacou também a
importância e o momento em que será fechado este acordo bilateral,
precisamente quando se assinalam 650 anos do Tratado de Tagilde, que
teve depois como desenvolvimento o Tratado da Aliança Luso Britânica.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o acordo global a fechar
com o Reino Unido, “não contradiz as regras da pertença de Portugal à
União Europeia”.

“O acordo completa e mostra que Portugal pode ser uma ponte
muito interessante com o aliado tradicional Reino Unido dentro da
União Europeia”, sustentou o Presidente da República. Esta linha di-
plomática em relação ao Reino Unido foi seguida pelo primeiro-mi-
nistro desde o ‘Brexit’.

Durante o longo e complexo processo para a saída do Reino Unido
da União Europeia, António Costa procurou desempenhar um papel
de moderação no conjunto dos Estados-membros europeus, procu-
rando evitar uma rutura negocial entre o Governo de Londres e o
grupo de trabalho da Comissão Europeia chefiado por Michel Barnier.
Uma saída desordenada do Reino Unido da UE de acordo com as es-
timativas então feitas pelo executivo de Lisboa, colocaria em risco
parte da comunidade portuguesa residente naquele país, estimada
em cerca de meio milhão, dificultaria a deslocação de turistas britâ-
nicos a Portugal e introduziria perturbações nas fortes relações bila-
terais ao nível comercial e financeiro.

No programa do XXII Governo Constitucional,  foi acentuado o objetivo
de Portugal concretizar uma negociação com o Reino Unido, tendo em
vista “uma relação futura tão próxima e profunda quanto possível” após
o ‘Brexit’. Esse mesmo objetivo estará em cima da mesa na reunião entre
os primeiros-ministros do Reino Unido e de Portugal.

COSTA “SEPARA ÁGUAS” ENTRE APROXIMAÇÃO
A BORIS JOHNSON E DIVERGÊNCIAS PÓS-BREXIT

PORTUGAL E REINO UNIDO ASSINARAM DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE COOPERAÇÃO BILATERAL

Portugal e 
Reino Unido 
são velhos
aliados 

Alguns refugiados que solicitam asilo e que atravessam o mar entre a França e a Inglaterra serão enviados
para Ruanda, um país da África Centro-oriental, de acordo com os planos do governo britânico. A justificativa
é que o programa - que está  a ser contestado na justiça - vai desencorajar outras pessoas acruzarem o Canal
da Mancha. No entanto, há preocupações sobre direitos humanos e se Ruanda seria o lugar adequado para
quem solicita asilo. O plano, que tem carácter experimental e deve durar cinco anos, estipula que alguns refu-
giados que chegam ao Reino Unido sejam enviados para o Ruanda, para solicitar asilo naquele país africano. 

Uma juíza determinou que seja interrompido na Ingla-
terra o tratamento de um garoto que está em coma após
sofrer uma lesão cerebral. Archie Battersbee, de 12 anos,
foi encontrado inconsciente na sua casa na cidade de
Southend-on-Sea no dia 7 de abril.

Médicos do Royal London Hospital, na capital britânica,
onde o garoto está internado, disseram à Justiça que era
"altamente provável" que Archie tem "morte cerebral" e
solicitaram autorização para desligar os aparelhos.

Hollie Dance, mãe do garoto, disse que estava "devas-
tada" e que a família planeava entrar com um recurso ju-
dicial para que o tratamento de Archie prossiga.

O menino de 12 anos sofreu lesões cerebrais em sua
casa. A sua mãe diz acreditar que o filho participou num
desafio online que o deixou inconsciente mais de dois
meses atrás.

Hollie e o pai de Archie, Paul Battersbee, estão a ser
apoiados pela organização Christian Legal Center na sua
tentativa de conseguir na Justiça que os aparelhos sejam
mantidos em funcionamento.

Durante uma audiência de três dias na semana passada,
especialistas disseram que testes clínicos não mostraram
actividade cerebral "discernível". A juíza Emma Arbuthnot
então disse que dava "permissão aos profissionais médi-
cos do Royal London Hospital para deixarem de ventilar
mecanicamente Archie Battersbee".

Mãe critica decisão judicial
Num comunicado divulgado após a determinação da

juíza Arbuthnot, a mãe de Archie declarou estar "devas-
tada e extremamente decepcionada com a decisão depois
de semanas a travar uma batalha legal, quando o meu de-
sejo era estar ao lado da cama do meu filho."

"Basear essa decisão num teste de ressonância magné-
tica e definir que ele 'provavelmente' está morto não é o
suficiente. Acredita-se que esta seja a primeira vez que al-
guém foi declarado 'provavelmente' morto com base num
teste de ressonância magnética".

JUÍZA AUTORIZA HOSPITAL A DESLIGAR 
APARELHOS DE UM GAROTO EM COMA

GOVERNO RECAMBIA REFUGIADOS PARA O RUANDA
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O primeiro-ministro Boris Johnson revelou pla-
nos para permitir que as pessoas que estejam
em benefícios, ou com ajudas do estado, pos-
sam aplicá-los para comprar casas em Inglaterra,
numa tentativa de relançar o seu cargo de pri-
meiro-ministro. Este anúncio aconteceu na pri-
meira intervenção publica após a tentativa, por
deputados conservadores, de o afastar do cargo.

Dirigindo-se à população de Blackpool, ele
também prometeu estender o esquema para
permitir que inquilinos sociais possam com-
prar as suas casas. Mas os críticos dizem que
as propostas são impraticáveis   e piorariam a
crise habitacional. 

No voto de confiança de segunda-feira que
punha em causa a liderança de Johnson, quatro
em cada 10 parlamentares conservadores apoia-
ram a sua saída, como reação à violação genera-
lizada das regras do Covid em Downing Street
durante o bloqueio. Também há preocupação

entre os conservadores com a decisão do governo
em aumentar a comparticipação da segurança so-
cial, enquanto o custo de vida estiver a subir.

Num amplo discurso destinado a demonstrar
que ele não ficou sem ideias e que está focado
em questões que mais importam aos eleitores,
Johnson prometeu mais ajuda “nas próximas se-
manas” para lidar com a maior subida da infla-
ção nos últimos 40 anos, resultante do aumento
do preço da energia. “Os ventos contrários glo-
bais são fortes... mas os nossos motores são
mais fortes”, disse Johnson, acrescentando que
o Governo “está do lado” da população e vai in-
troduzir planos para a redução do custo de com-
bustível, creches, transporte e outras despesas.

“E, embora não seja rápido ou fácil, vocês vão
poder ter certeza de que as coisas vão melhorar,
que sairemos deste país mais fortes e com uma
economia saudável”, disse o primeiro-ministro à
plateia em Blackpool e The Fylde College. Acres-
centando que o “crescimento económico” era a
resposta e esperava que os cortes de impostos -
que foram exigidos por alguns parlamentares
conservadores - viriam “mais cedo ou mais tarde”.

Johnson reafirmou o compromisso do governo
de estender um esquema de compra de casa,
conhecido como direito de compra, aos inquili-
nos de associações de habitação. O primeiro-mi-
nistro afirmou que os beneficiários do crédito
universal poderão escolher entre gastar seus be-
nefícios em aluguer ou colocá-los numa hipoteca
de compra de casa.

BENEFICIÁRIOS DE AJUDAS DO ESTADO 
PODEM USÁ-LAS PARA COMPRAR CASA

A fadiga continua a ser o sintoma mais comum - reconhecido por 55%
das pessoas com COVID de longo prazo - seguida por 32% com falta de
ar, 23% com tosse e 23% com dores musculares. Estima-se que um re-
corde de dois milhões de pessoas, no Reino Unido, estejam a sofrer de
COVID de longo prazo, disse o Serviço Nacional de Estatisticas (ONS).

Dos dois milhões, 1,4 milhão afirmam que tiveram o coronavírus pela
primeira vez, ou suspeitam que tiveram a doença, pelo menos, 12 se-
manas antes, enquanto 826.000 já a têm, pelo menos, há um ano. Ou-
tros 376.000 dizem que tiveram COVID-19 pela primeira vez pelo menos
dois anos antes.

Estima-se que a condição esteja afetando negativamente as atividades
do dia-a-dia de 1,4 milhão de pessoas - cerca de sete em cada 10 daqueles que admitiram tê-la contraído.
Um total de 398.000 - um em cada cinco - diz que sua capacidade de realizar atividades do dia-a-dia é “muito
limitada”, constatou o ONS. As estatísticas referem que as taxas de COVID de longo prazo são mais altas entre
mulheres, pessoas de 35 a 69 anos, que vivem em áreas mais carentes, que trabalham em assistência social,
ensino e educação ou assistência médica e pessoas com outras condições de saúde ou deficiências.

DOIS MILHÕES DE PESSOAS SOFREM DE COVID DE LONGO PRAZO

A UE deve iniciar uma ação legal contra o governo do Reino Unido no caso de cance-
lamento de alguns acordos comerciais pós-Brexit. O Governo britânico insiste que as ve-
rificações atuais de alguns bens que viajam da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte
devem terminar para evitar danos ao processo de paz. Para isso, publicaram um projeto
de lei parlamentar com o objetivo de substituir partes do acordo assinado com a UE em
2020. Mas Bruxelas diz que voltar atrás no acordo viola a lei internacional.
O Protocolo da Irlanda do Norte faz parte do acordo do Brexit que mantém a Irlanda

do Norte no mercado único de bens da UE. Isso evita uma fronteira rígida com a República
da Irlanda - incluindo controles sobre o movimento de pessoas e mercadorias - que tanto
o Reino Unido quanto a UE desejam evitar para garantir a manutenção da paz. No entanto
continuam as verificações de algumas mercadorias que chegam à Irlanda do Norte de
outras partes do Reino Unido.
Isso é contestado por sindicalistas da Irlanda do Norte, que argumentam criar uma

fronteira comercial no Mar da Irlanda e pode levar à separação do Reino Unido. Após as
eleições na Irlanda do Norte no mês passado, o Partido Unionista Democrático recusa-se
a fazer parte do executivo de conjunto de poder com o Sinn Fein, até que o protocolo seja
alterado. Mas outros partidos na Irlanda do Norte - incluindo o Sinn Fein, o Partido da
Aliança e o SDLP - aceitam o acordo como está.
O governo do Reino Unido diz que prefere negociar as mudanças com a UE, em vez de

agir sozinho e fazer alterações no protocolo. A sministra dos Negócios Estrangeiros britâ-
nica,  Liz Truss, disse ao programa Today da BBC Radio 4 que o Governo age “de boa fé
nessas negociações, mas as questões fundamentais que estão afetando a estabilidade
política na Irlanda do Norte estão no texto do protocolo e o que precisamos é que a UE
concorde alterar o texto do protocolo. No centro do plano do Governo do Reino Unido
estão medidas que, segundo eles, aliviariam o impacto sobre as empresas - estabelecidas
no Protocolo de Lei da Irlanda do Norte - incluindo o conceito de “faixas verdes” e “faixas
vermelhas” para o comércio. Envolvendo:
• Mercadorias provenientes da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales)

para a Irlanda do Norte e que usam a via verde - o que significa sem verificações e
burocracia mínima.
• As mercadorias que se deslocam da Grã-Bretanha através do Norte para a Irlanda ou

para a União Europeia em geral usariam a via vermelha - isto é, continuariam a ser veri-
ficadas nos portos da Irlanda do Norte.
O Reino Unido também quer que o Tribunal de Justiça Europeu (TJ) com sede no Luxem-

burgo não tenha decisão das disputas envolvendo o protocolo, como um árbitro indepen-
dente supervisionando o resultado final. Em resposta, a UE indicou que reiniciará a ação
legal iniciada em março do ano passado, quando acusou o Reino Unido de atrasar, sem con-
sulta, a execução de partes do protocolo relacionadas a verificações alfandegárias.

PROTOCOLO DE ACORDO PARA 
A IRLANDA DO NORTE REABRE 

DISPUTA LEGAL COM A UE 

BORIS JOHNSON REVELA EM BLACKPOOL

Boris Johnson
em campanha?
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A rainha Isabel II voltou à varanda do Palácio de Buckingham para o mo-
mento da despedida e o encerramento do fim de semana do Jubileu – com
o mesmo espirito de há 70 anos quando tudo começou. Para trás deixou
todas as preocupações com a sua saúde – por isso, não foi surpresa a sen-
sação de excitação e êxtase na grande multidão, que encheu por completo
a avenida de acesso ao Palácio de Buckingham, que rugiu de contentamento
quando as janelas da famosa varanda começaram a abrir.
Um grito espontâneo de apoio e carinho quando a Rainha apareceu, num

fim de semana que de outra forma havia sido coreografado e encenado até
o último detalhe real. Apenas algumas horas antes, não era certo que a rai-
nha estaria lá presente na varanda. No entanto, ela surgiu e ali ficou na va-
randa ao lado daqueles que a seguiriam, o príncipe Carlos e Camila, o príncipe
William e Catherine e seus filhos. Enquadrou o momento dinástico. Eles es-
tavam juntos, no mesmo lugar em que a Rainha quando criança estivera
com seu pai e seu avô. Ali, naquela varanda, ela tem estado presente há
mais de 90 anos. E esta presença da Rainha assegurou o final edificante para
o grande encerramento do jubileu. Os ‘Red Arrows’ não sobrevoaram por

causa do clima. Mas a Rainha tinha conseguido. Um final apropriado para
uma monarca tão tenaz e determinada. Se os primeiros dias do fim de se-
mana do Jubileu foram de pompa e esplendor, e de verdadeiras cerimónias
de Estado, o impulso final no domingo foi um festival de amizade e de de-
voção. O desfile nas ruas do centro de Londres foi uma celebração esplen-
dorosa de um Jubileu alucinante e musical, com marionetes gigantes, grupos
de dança, carros clássicos e rostos de veteranos famosos.
A multidão aplaudiu os autocarros abertos que representavam as décadas

do reinado da rainha e lembraram todas aquelas celebridades. Como espe-
táculo, era desconcertante, vibrante, brilhante e rocambolesco.
No início do dia, o príncipe Charles e Camila estiveram em Oval, no sul de

Londres, onde vivem dezenas de milhares de portugueses, para o ‘Big Jubilee
Lunch’, uma minifesta de rua que celebra o trabalho de organizações de base
que unem as comunidades locais. Foi um apelo pós-pandemia por maior
sentido de vizinhança e coesão, com o casal real circulando pelas mesas con-
versando com os convidados.
De acordo com todos os relatos, eles ainda tinham vivo o ‘Sweet Caroline’

entoado por Rod Stewart e exibido na ‘Platinum Party’ na noite anterior. De-
pois dos grandes nomes no show, o almoço do ‘Big Jubilee’ foi um acesso ao
‘bolo’ bem-humorado em homenagem aos heróis e heroínas desconhecidos
das comunidades locais.
Quando as comemorações terminaram no domingo, a rainha fez o seu

próprio agradecimento. Na sua mensagem lembrou que este era um evento
único, pois nunca houve um Jubileu de Platina antes e é improvável que
muitos de nós venhamos a ver outro novamente.
“Não há um guião a seguir”, disse ela na sua mensagem. Mas os seus co-

mentários destacaram uma nota que ecoou nas multidões do The Mall, para
aqueles que se dedicam ao apoio a grupos comunitários locais no Oval, a
que considerou como um “senso de união”.
Depois as janelas da varanda fecharam-se. A música parou. O longo fe-

riado tinha terminado. É improvável que as manchetes sejam sobre “união”,
nos próximos dias. A última imagem projetada foi da rainha a desafiar o im-
ponderável e aparecer a enfrentar as preocupações com sua idade e fragili-
dade, ladeada pelas próximas gerações.

RAINHA DESAFIA SAÚDE PRECÁRIA E CONFIRMA POPULARIDADE INDISCUTÍVEL

JUBILEU
DE PLATINA





JUNHO 2022PÁGINA 10

PORTUGAL O bairro da Madragoa venceu a edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa, anunciou na segunda-
feira a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da
iniciativa. Alcântara ficou em segundo lugar e em terceiro Alto do Pina (vencedor em 2019), numa edição que
marca o regresso das marchas, após um interregno motivado pela pandemia de covid-19. Outros 17 grupos
competiram este ano: Mouraria, Castelo, Carnide, Bela Flor – Campolide, Bairro Alto, Bairro da Boavista, Penha
de França, Lumiar, Belém, Baixa, Campo de Ourique, Alfama, Ajuda, Marvila, Bica, São Vicente e Olivais.

MADRAGOA VENCE MARCHAS POPULARES DE LISBOA

Longas filas de espera no aeroporto de Lisboa refletem
o aumento exponencial do turismo e uma infraestrutura
desadequada para o número de passageiros, admite ins-
petora do SEF. Há “esperança” de que a situação possa me-
lhorar, mas nenhuma garantia.
A inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Ana Vieira disse esta segunda-feira que as longas filas de
espera no aeroporto de Lisboa refletem o aumento expo-
nencial do turismo e uma infraestrutura desadequada para
o número de passageiros.
“Muito honestamente, não estávamos preparados para este

aumento exponencial de turismo e de passageiros, e a própria
infraestrutura, como o senhor ministro da Administração In-
terna já disse, também não está adequada a esta realidade”,
disse a inspetora Ana Vieira em declarações aos jornalistas esta
tarde no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na sequên-
cia de várias notícias que dão conta de longas filas e de horas
de espera para os passageiros que chegam a Lisboa.
“A espera que hoje se verificou significa que com as po-

sições [de controlo de entradas], todas ocupadas, não con-
seguimos minorar os tempos de espera”, admitiu a
inspetora, salientando que “entre as 5h00 e as 14h00 foram
controlados mais de 11 mil passageiros, com todas as 16

posições ocupadas, e ainda com os e-gates [de entrada rá-
pida] a funcionar, e apesar disto resultou uma espera de
aproximadamente duas horas”.
Nas declarações à imprensa esta tarde, a inspetora Ana

Vieira afirmou ainda: “Tentamos adequar o plano de con-
tingência à realidade com que nos vamos deparando, mas
eu tenho muita experiência de aeroporto e não me recordo
nunca destes tempos de espera, nem deste volume de pas-
sageiros, é uma realidade nova com que nos deparamos”.
Questionada sobre se o panorama vai agravar-se no

verão, com o previsível aumento de passageiros, a inspetora
mostrou-se esperançada que o plano de contingência, que
prevê a contratação de mais efetivos para o SEF e a alocação
de outros departamentos para o controlo das chegadas,
possa melhorar a situação, mas sem dar garantias.
“Se vai manter-se ou se vai intensificar-se no verão... o au-

mento exponencial de efetivos para a realidade que temos
atualmente poderá evitar que em situação de necessidade de
efetuar um embarque, tenhamos pessoal disponível sem ter
de ir retirar à zona de fronteira”, exemplificou.
Ana Vieira salientou ainda que o trabalho do SEF não é

apenas controlar as chegadas e partidas de passageiros e
vincou a pressão a que estes trabalhadores estão sujeitos.

“Temos esperança que a situação melhore, não só para os
passageiros, mas também para nós, porque a pressão a que
estamos sujeitos é muito forte; a atividade do SEF não é só
controlo de chegadas, há outras valências, e a questão é
que continuamos a ter de corresponder a essas vertentes
que não podem ser descuradas, senão o nosso trabalho não
estará a ser bem feito”, concluiu.
A conferência de imprensa desta tarde segue-se a um

comunicado divulgado ao princípio da tarde, no qual o SEF
justificou a razão da “demora acentuada” com um pico de
passageiros, nomeadamente 3 mil de voos que são con-
trolados por esta entidade.
No comunicado, o SEF recorda que o Plano de Contin-

gência para os aeroportos portugueses – também imple-
mentado em anos anteriores – iniciou-se a 02 de junho e
estará a funcionar em pleno só a partir de 04 de julho, altura
em que o reforço de 238 efetivos do SEF e da PSP ficará
completo, totalizando 529 elementos.
“Ainda esta semana está previsto no referido Plano de

Contingência, a partir de 15 de junho, o aumento do reforço
interno nos aeroportos de Lisboa e Porto, por elementos
de outras unidades do SEF, num esforço crescente de em-
penhamento que é gradual até ao mês julho”, explica o SEF.

Os três aeroportos mais reforçados ao longo deste pe-
ríodo com recursos humanos - indica o SEF - são o de Lisboa
(mais 102 elementos policiais, ou seja +73% do efetivo),
Porto (mais 49 elementos, +122%) e Faro (com mais 45,
representando +76%).
O SEF refere ainda que esta semana também está pro-

gramado o alargamento da utilização das e-gates, no pro-
jeto RAPID4ALL, a mais duas nacionalidades,
designadamente Canadá e EUA, aumentando para sete as
nacionalidades que passam a poder usar esta funcionali-
dade nas entradas nos aeroportos nacionais.
Já no domingo a entidade que gere os aeroportos na-

cionais, a ANA Aeroportos, tinha alertado para os tempos
de espera a que os passageiros estavam sujeitos.
Os tempos de espera na área das chegadas do aeroporto

de Lisboa ultrapassaram no domingo as três horas, devido
à “insuficiência de recursos e de postos de controlo de fron-
teira SEF em funcionamento”, disse a ANA Aeroportos.
“Hoje voltamos, infelizmente, a assistir a tempos de es-

pera elevados que ultrapassaram as três horas na área das
chegadas do aeroporto de Lisboa devido à insuficiência de
recursos e de postos de controlo de fronteira SEF em fun-
cionamento”, referiu a ANA Aeroportos, em comunicado.

INSPECTORA DO SEF FALA AO “EXPRESSO” SOBRE O CAOS NOS AEROPORTOS

“MUITO HONESTAMENTE, NÃO ESTÁVAMOS PREPARADOS”

O logótipo utilizado pela marca
russa “Vkusno & Tochka”, a nova
empresa de restauração que ad-
ministra os antigos restaurantes
da ‘McDonald’s’, é semelhante à
imagem utilizada pela empresa
portuguesa Matosmix - uma em-

presa que produz rações. Esta sus-
peita foi lançada nas redes sociais
e destacada pelo meio bielorrusso
Nexta na rede social Twitter.

Contactada pela CNN Portugal,
a Matosmix,  empresa de Barce-
los, reagiu à polémica descar-

tando quaisquer associações com
a nova marca russa.

“Não gostamos de estar associa-
dos à Rússia tendo em conta a si-
tuação actual”, afirmou João
Matos, responsável de marketing e
comunicação da Matosmix,.

Segundo o site, a Matosmix “é
uma empresa portuguesa fabri-

cante de alimentos compostos e
completos para animais”

Na imagem é visível do lado es-
querdo o logótipo da empresa
portuguesa Matosmix e do lado
direito o da marca “Vkusno &
Tochka”, a nova cadeia russa.

RUSSOS COPIAM LOGÓTIPO DE EMPRESA PORTUGUESA DE RAÇÕES PARA ANIMAIS
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Em comunicado, a Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM)
alertou que “são três meses de indefini-
ção por parte da tutela, com consequên-
cias dramáticas nos recursos humanos
do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

O presidente da SRCOM, Carlos Cortes,
contou que, “na região Centro e no resto
do país, são notórias as dificuldades que
o SNS está a atravessar, nomeadamente
em recursos humanos médicos”.

“É urgente contratar os 1.212 médicos
que aguardam que seja desencadeado o
processo de colocação de especialistas
que fazem falta aos hospitais e centros
de saúde”, defendeu.

No seu entender, “o Ministério da
Saúde tem sido o principal obstáculo à
resolução dos problemas do SNS, por
inação e incapacidade de reação, até
porque, para além dos atrasos na contra-
tação de médicos especialistas, há outra
preocupação a ter em conta: a distribui-
ção das vagas pelo país”.

Carlos Cortes considerou que essa dis-
tribuição tem sido feita “ignorando a dis-
ponibilidade dos médicos para se
fixarem em áreas e locais considerados
carenciados”.

“Nos anos anteriores, o ministério
abriu vagas onde não havia médicos in-
teressados e, em simultâneo, não as
abria em locais carenciados nos quais

médicos já tinham mostrado disponibili-
dade para exercer”, lamentou.

Para o responsável, “é inconcebível
esta inércia do Ministério da Saúde” e,
“em resultado desta indefinição, muitos
jovens especialistas acabam por desmo-
ralizar e tentar outras vias para além do
Serviço Nacional de Saúde”.

Segundo a SRCOM, dos 1.212 médicos
para contratar, há 332 médicos de famí-
lia, 147 internistas, 71 anestesiologistas,
26 ginecologistas/obstetras, 29 cirur-
giões gerais, 21 médicos de saúde pú-
blica, 25 pneumologistas, 21 intensivas,
61 pediatras, 15 infeciologistas, 25 neu-
rologistas, 21 oftalmologistas e 51 psi-

quiatras, entre outras especialidades.
Estes jovens médicos aguardam a

abertura do concurso desde a conclusão
das provas referentes ao exame para a
obtenção do grau de especialista.

“O impacto negativo deste atraso é tre-
mendo. Os doentes são os mais prejudi-
cados. É uma situação intolerável e o que
se passa, por exemplo, nas urgências
hospitalares, é o resultado de falta de
planificação e na incúria gestão de recur-
sos humanos”, criticou Carlos Cortes.

Neste âmbito, o presidente da SRCOM
exortou o Ministério da Saúde a resolver
“este inadmissível atraso, fazendo o tra-
balho que lhe compete”.

Ordem dos Médicos alerta para urgência de serem contratados médicos que 
“aguardam que seja desencadeado o processo de colocação de especialistas”.

ORDEM CRITICA MINISTÉRIO DA SAÚDE
POR INCAPACIDADE DE CONTRATAR 1212 JOVENS MÉDICOS

«O líder eleito do PSD considerou no último sábado que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) apresenta “sinais graves de de-
gradação e gera desconfiança aos cidadãos”, numa publicação no Twitter, em que responsabiliza os governos socialistas.

“Todos os dias o SNS [Serviço Nacional de Saúde] dá sinais graves de degradação e gera desconfiança aos cidadãos”,
afirmou o presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, na rede social Twitter, partilhando uma notícia sobre o encerramento
da urgência de obstetrícia do Hospital de Braga por 24 horas.

O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, eleito em 28 de maio, considerou que os portugueses estão a pagar “anos
de cativações e birras ideológicas”, sendo o encerramento do serviço uma “demonstração objectiva do empobrecimento
que os governos socialistas trazem a Portugal”.

O Hospital de Braga confirmou nesse sábado que ia fechar domingo, e durante 24 horas, a urgência de obstetrícia
“pela impossibilidade de completar escalas”, mas garante que “está a trabalhar” para que “a resposta seja garantida”
junto de outras unidades.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Hospital de Braga confirma parte da infor-
mação divulgada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), apontando que pela “impossibilidade de se comple-
tarem as escalas de trabalho necessárias, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia estará encerrado desde as
08:00 de domingo até às 08:00 de segunda-feira”.

LUÍS MONTENEGRO APONTA SINAIS “GRAVES” DE DEGRADAÇÃO DO SNS

A ministra da Saúde, Marta Temido,
que esteve na segunda-feira reunida
com diretores clínicos de vários hospi-
tais da região de Lisboa, na sequência
da crise registada, nos últimos dias, nas
urgências do SNS, reconheceu que estes
constrangimentos, “não sendo de hoje,
estão numa fase mais nítida” e anun-
ciou um plano de contingência até se-
tembro. Resolver a falta de médicos nas
urgências hospitalares do país é o
grande objetivo.

“Tudo faremos para evitar situações
como aquelas que vivemos nos últimos
dias. Gostava de dizer que o SNS conse-
guiu corresponder com muitos picos e
muitas dificuldades a uma pandemia,
naturalmente será capaz de se organi-
zar para responder às necessidades de
saúde materna e obstétrica”, garantiu.

Questionada pelos jornalistas, a res-
ponsável da pasta da Saúde anunciou,
a curto prazo, um plano de contingência
para os meses de junho, julho, agosto e
setembro, “com o funcionamento mais
articulado e antecipado das urgências
em rede do SNS, eventualmente com
precaução de questões remuneratórias
associadas”.

Marta Temido afirmou ainda que as
respostas estruturais do Governo passa-
rão, desde logo, pela “contratação de
todos os especialistas que aceitem ser
contratados pelo Serviço Nacional de
Saúde”. “Há um concurso de contratação
de recém-especialistas precisamente
esta semana. Essa é a primeira inicia-
tiva”, frisou.

A falta de médicos em vários hospi-
tais do país tem levado, nos últimos
dias, ao encerramento de urgências de
obstetrícia ou a pedidos aos centros de
orientação de doentes urgentes (CODU)
de reencaminhamento de utentes para
outros hospitais.

TEMIDO ANUNCIA PLANO
DE CONTINGÊNCIAS NAS
URGÊNCIAS NO VERÃO
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Kiev, a bela capital da 
Ucrânia, ainda a salvo 
da invasão russa...

BIZARRIAS RADIOFÓNICAS
Desculpem este meu atrevimento e esta minha sin-

ceridade, mas estou convicto de que Portugal se
está a tornar um país ridículo, ou pelo menos bi-
zarro, tantas são as “novidades” com que diaria-

mente somos confrontados, sejam elas do âmbito político,
social, desportivo ou outro qualquer.
Há dias, estava eu a ouvir a conduzir o meu velho Honda,

quando, a dado momento, resolvi sintonizar a estação de rádio
TSF – e foi então que os meus já calejados tímpanos, bigornas
e martelos foram confrontados com a seguinte informação com
que a TSF terminava um dos seus serviços noticiosos: “São 11
horas em Portugal Continental, menos uma do que nos Açores
e menos duas do que em Kiev”. É verdade, verdadinha, foi este
precioso esclarecimento que os meus gastos ouvidos escutaram,
vá lá saber-se porquê…
Sinceramente, e sem querer entrar na discussão e nos pro-

pósitos que levaram o lunático Putin a invadir a Ucrânia, não
entendo qual o interesse em saber que em Kiev, neste mo-
mento, os relógios dos desgraçados ucranianos registam menos
duas horas do que o meu antiquado “Orient” que herdei de fa-
miliar há muito desaparecido. Será isto informação que interesse
aos portugueses, ou tratar-se-á apenas de mais uma peculiari-
dade da nossa comunicação social? Será que haverá por cá tan-
tos portugueses interessados em saber às quantas andam os
ucranianos, se já são horas de almoço ou de jantar em Kiev, caso
ainda reste algo para trincar naquele martirizado país? Será que
haverá portugueses assim tão preocupados com o jet leg entre
Lisboa e Kiev e a que horas aterrarão na capital ucraniana para
onde se deslocaram com o intuito de ali gozarem duas sema-
nitas de férias? Ou será que, maquiavelicamente, estão à espera
de saber se os mísseis, as balas e toda a sorte de bombas reben-
tam de manhã, à tarde ou à noite? A guerra que a Rússia en-
tendeu declarar à Ucrânia – aquilo é mesmo guerra, não nos
venham com o eufemismo de se tratar de uma “ operação es-

pecial” – é bem diferente da Guerra do Solnado, que abria à 9
da manhã e fechava às 7 da tarde, e que nos fazia rir, enquanto
esta nos faz chorar e desesperar por pressentirmos que aquilo
está para durar e que as beneméritas ajudas do Ocidente não
chegam para travar os sonhos do czar Putin que tantos pesa-
delos têm causado!
Que me interessa saber, por exemplo, que o Bangladesh tem

cinco horas de diferença horária em relação a Portugal? Ou que
no Srilanka os relógios registam mais quatro horas do que no
nosso país? Faz algum sentido que sejamos informados dos
fusos horários de países ou de cidades para onde nos desloque-
mos em gozo de férias ou em trabalho – por exemplo, poderá
ser conveniente saber-se que em Nova Iorque se registam
menos cinco horas e que no Rio de Janeiro há uma diferença
horária de menos seis horas, há reservas de hotéis a cumprir,
haverá amigos ou familiares que nos aguardam nos aeroportos,
há negócios ou reuniões de trabalho a levar a cabo, haverá mil
e uma justificações para que viajemos devidamente informa-
dos… mas, sinceramente, neste momento tão peculiar que se
vive na Ucrânia, qual o interesse em saber que horas são na bela
capital que os russos de Putin (há muitos outros, contra Putin)
querem destruir e conquistar?
Portugal, como se sabe, tem mantido a ajuda possível ao povo

ucraniano, com o envio de alimentos, remédios, armamento,
diplomacia e o acolhimento daquela gente que foge da guerra
– mas saber o fuso horário de Kiev pouco ou nada nos interes-
sará, o que nós e o resto do Mundo queremos é que aquela
guerra estúpida e insensível, mas com muita destruição e mi-
lhares de mortos e feridos a registar, termine rapidamente, com
a devida punição dos loucos que a começaram!
Obrigado, querida TSF, por tão preciosa informação – e já

agora aproveito a ocasião para informar os radialistas dessa
estação que, neste momento, aqui em Tábua são 11:20 horas,
menos duas do que em Kiev…

Cavaco Silva parece o Benfica:  quando o clube ganha, metade do país fica contente
e a outra metade dá pulos de raiva – quando Cavaco fala ou escreve passa-se rigo-
rosamente o mesmo, o País divide-se entre o amor e o ódio, há até certos “democratas”
que sugerem que o antigo primeiro-ministro e Presidente da República só deveria
usar a boca para comer o bolo-rei que tanta fama lhe trouxe.
Cavaco Silva, enquanto cidadão, tem todo o direito de produzir e veicular opinião

sobre os temas que entender – o facto de ter ocupado, durante anos, cargos de ta-
manha relevância política, não pode nem deve inibi-lo de opinar, criticar, sugerir. Ou,
até, de se indignar! Antes pelo contrário, o seu passado político confere-lhe a auto-
ridade que outros nunca terão e o respeito que muitos ainda lhe consagram.
Há dias, Cavaco reapareceu – deu uma entrevista à CNN Portugal e assinou um

artigo no Observador, falando e escrevendo sobre o passado, o presente e o futuro.
Logo, como que até então adormecidos pelos contos que Costa conta e pelas contas
que para Costa não contam, saltaram para os ecrãs das televisões e para as colunas
dos jornais os encartados comentadores, jornalistas e politólogos, fauna em que o
nosso país é fértil, como se sabe, como se ouve e como se lê! Até uma vulgar repórter
– agora mais “produzida” e promovida a comentadora da CNN Portugal – que passava
a vida a reportar, baixinho para não intervir com os poucos neurónios de muitos de-
putados, o que se passava no Parlamento, saltou a terreiro para cascar no senhor
Silva, insinuando que ele talvez esteja com saudades da vida política e queira regressar
à chefia do PSD! Anabela Neves de seu nome, parecia que a senhora rejubilava por
finalmente botar palavra da sua lavra e opinião cozinhada na sua cabecinha bem
penteada…. Mas só disse asneiras, parecendo gozar, até, com os hipotéticos “con-
selhos” que Cavaco terá dado a Luís Montenegro, que, segundo a agora abalizada
comentadora, foi a escolha certa dos sociais-democratas.
Cavaco criticou Costa, tal como este o criticava quando lhe fazia oposição e quando

a ele se referiu, a despropósito, naquele que deveria ter sido o seu discurso de tomada
de posse; Cavaco criticou Rio porque este não soube fazer oposição; Cavaco desafiou
Costa a usar a maioria absoluta que agora detém para fazer, pelo menos, o que ele
fez enquanto governou com duas maiorias absolutas – em suma, Cavaco falou porque
esse direito lhe assiste… e eu continuarei a escrever sobre o que me aprouver porque
é assim que eu entendo a Democracia. O resto é conversa fiada… e nem todas as
vozes chegam ao céu! Felizmente...

NEM TODAS AS VOZES CHEGAM AO CÉU
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ENGLISHEDITION

Faro’s festa season starts soon,
kicking off with the Ria Formosa
Seafood Festival, continuing
with FolkFaro, with the annual
candy and dried fruit fair run-

ning alongside and many others music
festivals. These are the real deal: tradi-
tional Algarve events that don’t pander
to tourists. Tis city, gateway to Portugal’s
most popular holiday area, is oddly by-
passed by visitors. The throngs arriving
at Faro airport almost invariably head
straight for the Algarve’s beaches. But
they’re missing out one of the region’s
most entrancing spots, with a charming
old town and a wealth of natural riches
in the Ria Formosa lagoon area.

Faro’s pretty centre curves around a
colourful marina. To the south is the tiny
old town, or Cidade Velha, its Moorish
and medieval walls embracing an oval
of cobbled lanes. Directly west, lie the
outlying wetlands of Ria Formosa. The
railway station and bus station are to
the north. To the northwest is the Uni-
versity of the Algarve, adding a lively
vibe in term time.

The tourist office is at Rua da Miser-
icórdia, 8 – 11, 8000-269, Faro ; Tele-
phone: +351 289 803 604 ; Website:
http://www.visitalgarve.pt

Opens weekdays 9am-6pm, summer
weekends 10am-5pm.

What to visit?
Complete with cloisters, gilded wood-

work and 17th-century tiles, the cathe-
dral, or Sé, on Largo da Sé  was built on
the site of a Roman temple. The original
13th-century church here was all but
burnt down by British troops in 1596
and most of the current building took
shape after a major earthquake in 1755.
Entry includes access to the bell tower
from where you’ll get a great view of
Faro’s rooftops. The most sublime look
over the sparkling channels and islets of
Ria Formosa.

Visitors to Faro should begin with an
amble around the old town. From the
cathedral, head to the 19th-century
Arco da Vila gateway, a grand structure
that replaced a ninth-century portal. As
you approach, look up to the bell tower
which is adorned with storks’ nests. Op-
posite the cathedral is the elegant, 18th-
century Episcopal Palace. Saunter past
it head down to see the remaining part
of Faro castle that in the 19th century
became a distillery. Then you can go to
the striking 16th-century Convento de
Nossa Senhora da Assuncao, now the
Archaeological Museum (10). Before
leaving pause outside the charming
18th-century chapel of Nossa Senhora
do Repouso.

Between the indoor market and the
old town is a small pedestrian zone
lined with cafés and shops such as
Mango and Antonio Manuel Modas
(stocks Hugo Boss and Escada) on Rua

Faro Airport is one of the main entrances, getaway to a special visit 
or holiday in the Algarve. Not only because it is the capital, but in
its district, it has the most iconic beaches, monuments, water sports
and equestrian centres, great trails for bike rides, walking, cross,
golf, marinas, hotels, and tourist resorts, such as Quinta do Lago,
Vale do Lobo, Vila Moura, and many others of great quality. Then,
its excellent cuisine is based on excellent seafood and fish from the 

Algarve coast. We would like to emphasise the 40thAlgarve 
Motorcycle Meeting, the largest in all Europe.

FARO, ALGARVE

WHERE SEASIDE 
RESEMBLE HEAVEN ON EARTH

According to a study from Rightmove, searches for Portugal tourism spots for the summer season have increased by 24 per cent
in the last year and over 25 per cent in the recent week. As the travel restrictions have been facilitated for British travellers, the
demand for travel to Portugal is quickly recovering, in addition to the country using electronic passport gates at the airport, which
is making the Iberic country to become the most popular summer destination for Brits. Porto Santo, in Azores islands, is now the
most searched holiday spot in Portugal, followed by Comporta, in south Lisbon, and Vila Real de Santo Antonio in Algarve. Portugal
has become the first EU country to allow Britons fast-tracked entry with the aim of speeding up the passport control process. 

PORTUGAL A 2022 HUGE BRITS SUMMER DESTINATION
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de Santo Antonio (13). Such tourist
shops as exist here sell genuinely hand-
made local products: for lace, hand-
bags, cork mats and the like, head to
Casa do Arco (14) on Rua da Misericor-
dia and Carminhos Artesanato on Rua
de Santo Antonio. There’s a good range
of wine at Garrafeira Rui at Praca Fer-
reira de Almeida. For serious retail ther-
apy make for Forum Algarve.

A boat trip to Ilha Deserta in the Ria
Formosa Natural Park wetlands is a
breathtaking experience. You pass
along shimmering channels between
sandy islets; see species of bird and
plants found nowhere else; and you

might spot dolphins and whales fur-
ther out. Guided 40-minute tours on a
catamaran departs daily from Porta
Nova, with a choice of return journeys
from Ilha Deserta.

What about the seaside
Faro and its neighbour Olhão are

cities often overlooked when planning
a holiday in the Algarve. However, they
are an excellent touristic destination,
especially because of their beautiful
beaches located on practically deserted
islands, which grants them a certain
aura of mysticism.  

Faro Beach is Faro’s most popular
beach. This huge beach that »»» »»»

A view of the
city of Faro

Best beaches
in Faro and Olhão

Carvoeiro, near
Porches, Marinha 
beach

A street
of Faro

Albufeira

Ferragudo and 
its flowery alleys
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»»» culminates in Quinta do Lago Beach
is located on the Island of Faro. Although
it may seem too crowded during high
season, the truth is that you just must
walk a few meters to one side or the
other to find an area with fewer people.
There are several bars and restaurants
along the beach, where you can enjoy a
beer while watching the sunset.

Culatra Island Beach (Praia da Ilha da
Culatra) is a charming beach in the main
beach of Culatra Island, an island inhab-
ited all year round by fishermen. In sum-
mer the island is visited by Portuguese
tourists, who are familiar with the se-
crets about the beauty of the
island. Farol Beach (or lighthouse beach
in English),  is a delightful  beach also lo-
cated on Culatra Island, features thin

white sand and a calm, translucent sea.
The Lighthouse of Cabo de Santa Maria,
built in 1851, gave rise to the name of
the beach. There is a spectacular view
over Ria Formosa Natural Reserve from
the top of the lighthouse.  

B e a c h  o f  t h e  H a n g a r s ( P r a i a
dos Hangares) is served for years as a
base of the Portuguese army and
navy. There still is an old bunker and
barbed wire close to the beach. It is
also the most discreet and secluded
beach on the island of Culatra, which
means that it is usually practically de-
prived of people, even during high
season. Barreta Beach (Praia da Bar-
reta)  is the ideal beach for those who
seek to avoid society for a day. The
lack of people and infrastructure will

make you feel like Robinson Crusoe on
your own deserted island. 

Quinta do Lago Beach (Praia da Quinta
do Lago), with its golden sand and silvery
blue sea, is a reputed beach in the luxury
resort area of Quinta do Lago and Vale do
Lobo. It’s common to run into a celebrity
on this beach, but the real reason why
thousands of people visit it every year is
the tranquillity emanating from its dunes. 

Ancão Beach (Praia do Ancão) is one of
our favourites in the Algarve. It has an ex-
tensive golden sand, a sparkling blue sea
and during high season it manages to be
free from big crowds of people unlike
other popular Algarve beaches. It has
good access, bars, and a floating raft in the
middle of the sea which delights visitors.  

A r m o n a  I s l a n d  B e a c h ( P r a i a

da Ilha da Armona) must resemble
heaven on Earth. Its transparent waters
seem to hide treasures stranded in its
depths and the placid extension of its
sands makes us feel deeply at peace. Ar-
mona Island has no cars, thus escaping
pollution, and has a relaxing silence that
makes us believe that we are the only
ones on the island.  

Fuseta Beach (Praia da Fuseta) Beach
sits in the middle of the Ria Formosa
Natural Reserve, separated from the
mainland. At low tide, it is possible to
reach the beach by foot, but it is usually
necessary to take the ferry that departs
from Olhão’s Marina. The white-color
sand seems to have never been tram-
pled by a human, but it is the crystalline
waters that surprise us the most. 

FARO, ALGARVE

Bike tours all
over Algarve

The castle 
of Silves 

citus fields

Another alley
of Faro
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10 DE JUNHO NO REINO UNIDO

MARCELO ELOGIA OS PORTUGUESES AQUI EMIGRADOS ESPECIA    
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou em Londres o dinamismo da mais jovem comunidade 
portuguesa espalhada pelo mundo, a do Reino Unido, país que definiu como “querido aliado” secular de Portugal.

M arcelo Rebelo de Sousa falava na rece-
ção à comunidade portuguesa do
Reino Unido, após o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, João Gomes Cra-
vinho, ter lido o discurso que o

primeiro-ministro, António Costa, tencionava fazer
nesta ocasião, se não tivesse ficado impedido de via-
jar por motivos de saúde.
Com o antigo primeiro-ministro e antigo presi-

dente da CE, Durão Barroso entre os presentes, o
chefe de Estado começou por destacar a importância
da comunidade portuguesa no Reino Unido.
“Depois de esta manhã, em Braga, em que cen-

tenas de milhares de portugueses, sobretudo do
Minho, mas de todo o Norte, se reuniram para ce-

lebrar o Dia de Portugal, é impressionante que
agora, aqui, em Londres, tenhamos aqui tantos
portugueses da comunidade mais jovem que pos-
suímos espalhada pelo mundo”, observou o Presi-
dente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa recebeu depois uma

prolongada ovação quando se dirigiu aos mais jo-
vens da comunidade portuguesa e declarou: “Estão
aqui para celebrar o nosso país. É uma honra ser
Presidente da República de um país que vos tem
como embaixadores permanentes no Reino Unido”.
Citando a mensagem que antes tinha sido lida por

João Gomes Cravinho, em nome do primeiro-minis-
tro, Marcelo Rebelo de Sousa completou: “Vós estais
em todos os domínios da vida e das áreas deste

grande país nosso aliado há séculos, século e século,
querido aliado que é o Reino Unido”.
O Presidente da República realçou depois a ação

no Reino Unido de portugueses que são enfermeiros,
professores, investigadores, quadros de gestão e eco-
nomia – uma novíssima geração “ligada em rede à
geração mais antiga”. Também não esqueceu a
maioria dos outros portugueses trabalhadores que
honram “pelo trabalho” a segunda maior comuni-
dade portuguesa na Europa.
Em relação ao Reino Unido, Marcelo Rebelo de

Sousa defendeu que Portugal tem com este país
“uma aliança muito forte e consistente”.
“Devemos a nossa independência no século XIV

ao apoio britânico. Devemos a nossa Restauração,

no século XVII, ao apoio britânico. Mas os britânicos
tiveram o nosso apoio em momentos fundamentais”,
sustentou.
De acordo com o Presidente da República, Portu-

gal e o Reino Unido “são ambas potências do mar, li-
gadas pelos oceanos”.
“Em momentos difíceis de conflitos em vários con-

tinentes, nós contamos com os britânicos e os britâ-
nicos contaram connosco. Hoje continuamos
aliados”, observou.
Neste contexto, o Presidente da República falou sobre

o atual estado das relações diplomáticas luso-britânicas,
após a saída do Reino Unido da União Europeia.
“Em momentos complexos da vida internacional -

para além do facto de essa aliança ser a tradução de

O Presidente da República anunciou que as comemorações do Dia de Portugal, em 2023, deverão ter um modelo diferente, começando na
África do Sul e só depois com iniciativas em território nacional. Este novo esquema foi transmitido por Marcelo no final de uma vista ao
Royal Brompton Hospital de Londres, onde trabalham 116 enfermeiros e médicos portugueses.“Está na minha ideia, embora ainda sujeita
a confirmação, para o ano ir se for possível à África do Sul”. Interrogado sobre as razões da escolha de Londres para as comemorações de
2022,  referiu: “Trata-se de uma comunidade muito jovem, que cresceu muito rapidamente e que tem aspetos muito diferentes de outras
comunidades espalhadas pelo mundo; Portugal tem um laço com o Reino Unido que não é só histórico, mas também actual”.

PARA O ANO O 10 JUNHO DEVERÁ SER COMEMORADO NA ÁFRICA DO SUL
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      ALMENTE OS MAIS JOVENS

A moldura humana durante o discurso
do ministro João Gomes Cravinho

Uma selfie  
com alguns 
profissionais
de saúde

sermos universais uns e outros, e sermos europeus
uns e outros, embora cada qual vivendo de forma di-
ferente o sermos europeus -, fomos capazes de pôr
de pé num curto lapso de tempo tudo o que era ne-
cessário para a comunidade britânica poder exercer
direitos fundamentais” em Portugal, assinalou.

Já no que respeita aos portugueses residentes
no Reino Unido, o chefe de Estado advogou que,
do lado britânico, houve sempre “disponibilidade
para reconhecer os direitos que devem ser exerci-
dos neste país”.

“Não há muitas alianças que durem seis ou sete
séculos, consistentes, sólidas. As alianças só duram
porque há quem, como vós, todos os dias construa
essa aliança. Cada um de vós é um embaixador de
Portugal. Temos aqui dos melhores investigadores,
dos melhores alunos, dos melhores quadros”,
acrescentou.

O Presidente da República defendeu que é preciso realismo
sobre as expectativas de regresso de emigrantes qualificados a
Portugal e considerou que o Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR) constitui uma oportunidade para os profissionais de saúde.
Esta posição foi transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa no final
de uma visita ao Royal Brompton Hospital de Londres, onde tra-
balham 116 enfermeiros e médicos portugueses.

Interrogado sobre que condições existem para que médicos,
enfermeiros e outros quadros qualificados regressem a Portugal,
o Presidente da República acredita que a grande maioria dos en-
fermeiros e dos médicos que contactou naquele hospital londrino
irá regressar a prazo a Portugal.

A seguir, confrontado com as diferenças salariais existentes
entre os profissionais de saúde no Reino Unido e em Portugal,

Marcelo Rebelo de Sousa advogou que, por razões de carência
no Reino Unido, o nível salarial – até porque o custo de vida é di-
ferente – era à partida (e hoje ainda) é muito superior ao prati-
cado em Portugal e em outros países europeus”.

“Temos de ter a noção realista de que há países com um nível de
vida muito mais elevado, com um custo de vida também mais ele-
vado. E, portanto, em certos momentos da vida, as oportunidades
são superiores àquelas que existem em Portugal”, respondeu.

De acordo com o chefe de Estado, “se a guerra e a crise não al-
terarem os planos, há recursos para reestruturar a saúde. Recursos
como nunca houve no passado e como não haverá no futuro”.

“Daí poder acreditar-se que há aqui, como dizem os tecno-
cratas, uma janela de oportunidade que deve ser aprovei-
tada”, completou.

MARCELO ACREDITA NO REGRESSO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EMIGRADOS A PORTUGAL

Marcelo visitou a 
Anglo-Portuguese
School, em Londres
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Marcelo Rebelo de Sousa esteve
na capital britânica, por oca-
sião das celebrações do Dia
de Portugal, de Camões e das

Comunidades Portuguesas, numa al-
tura em que muitos emigrantes por-
tugueses questionam a permanência
no país de acolhimento.

“Nunca me senti imigrante, achei que
era tratado como igual. Mas depois do
Brexit já me sinto estrangeiro”, confessa
o empresário e Conselheiro das Comu-
nidades Madeirenses José Silva. No
Reino Unido há 40 anos, subiu a pulso
e construiu um grupo económico com
restaurantes e a importação de produ-
tos alimentares portugueses. 

Durante este tempo, viu o tipo de
emigração portuguesa mudar em Lon-
dres, de pessoas menos qualificadas e
com poucos conhecimentos da língua
inglesa que se ficavam pelas limpezas,
construção civil e restauração, para pro-
fissionais como médicos, engenheiros e
arquitetos.

A seu ver, depois do referendo de
2016, quando os britânicos votaram a
saída da União Europeia (UE), o am-
biente mudou. “Não me tratam de ma-
neira diferente, dizem ‘tu és um bom
estrangeiro’. Mas no fim do dia somos
todos imigrantes”, lamentou, desiludido. 

Em Cardiff, o empresário Nuno Silva
diz que milhares de portugueses deixa-
ram nos últimos seis anos o País de
Gales, país onde tinham chegado recru-
tados em grupo por agências para tra-
balhar em fábricas. Alguns, explica,
regressaram a Portugal porque não
conseguiram o estatuto de residente,
outros nem tentaram, desiludidos.

“Eu também quero ir daqui a uns dois
anos. Desde o Brexit que nunca mais me
senti à vontade”, revelou e empresário. 

Ana Silva, presidente da Associação
Portuguesa de Watford, nos arredores
de Londres, relata que muitas famílias
continuam a regressar a Portugal, não
só por causa do Brexit, mas também,
mais recentemente, devido ao impacto
da pandemia e da crise económica. 

“Em 2016 ninguém pensava voltar a
Portugal”, recordou, “mas depois as
pessoas começaram a pensar”, acres-

centando à lista de queixas as dificulda-
des de viajar causadas pela pandemia e
o aumento de custo de vida. 

Numa altura em que o aumento da
inflação já está a ter impacto nos orça-

mentos familiares, a solução para redu-
zir as despesas tem sido a separação de
famílias. 

“Algumas esposas estão a voltar a
Portugal com os filhos para ver se se

adaptam, e, se gostarem, ficam. Os ma-
ridos, ou ficam cá e passam a ir lá mais
de férias, ou vão de vez”, revela a orga-
nizadora de eventos. 

Segundo José Manuel Sousa, diri-
gente do Grupo Desportivo Cultural,
muitos emigrantes optam por ficar por-
que não querem deixar para trás filhos
ou netos, a casa e uma vida construída
ao longo de décadas. 

Este cozinheiro de profissão vê algu-
mas semelhanças entre a época em que
chegou, em 1989, e o pós-Brexit: muita
oferta de emprego, comprovada pela
taxa de desemprego de 3,7%, o nível
mais baixo desde 1974. 

“Temos muitos trabalhos, mas não há
pessoal. Tenho muitas pessoas da Ma-
deira a pedirem-me para vir, mas com o
Brexit é mais difícil contratar estrangei-
ros”, exclama. 

Domingos Cabeças, gerente da agên-
cia de recrutamento Netos em Londres,
também nota a redução de portugue-
ses à procura de emprego numa altura
em que mais precisa. 

“Antes do Brexit tinha 60-80 pessoas
por dia, agora a média é de 10-15.
Tenho empregadores que telefonam
todos os dias a saber se há gente. Au-
mentaram salários e mesmo assim não
há gente”, conta.

No Reino Unido há 31 anos, Cabeças
explica que os salários elevados, em al-
guns casos quatro vezes superiores aos
praticados em Portugal, atraíram mui-
tos emigrantes, que chegavam a acu-
mular vários empregos para juntar
economias. 

Porém, além de despesas mais altas
com alojamento e transportes, agrava-
das pelo aumento do custo de vida, a
mentalidade da comunidade portu-
guesa mudou, para pessoas que que-
rem aproveitar melhor a vida, acabando
por voltar a Portugal. 

“As pessoas já não querem ser es-
cravas do dinheiro, vão comer fora,
passear ao fim de semana. Chega a
um ponto em já não vale a pena cá es-
tarem, não conseguem juntar di-
nheiro. Em Portugal não ganham o
mesmo, mas ao menos estão no país
deles”, resume.

DIRIGENTES E EMPRESÁRIOS ACUSAM O BREXIT DO ÊXODO DOS PORTUGUESES
OBSTÁCULOS VÁRIOS TORNAM REINO UNIDO MENOS APETECÍVEL

O Brexit, a pandemia e a crise económica deixaram a comunidade portuguesa no limbo entre ficar no Reino Unido 
e regressar a Portugal, dizem dirigentes associativos e empresários. 

José 
Silva

Nuno 
Silva

Ana Silva com o CECP,
Cônsul em Londres
e Paulo Pisco (PS)

Domingos 
Cabeças

José Manuel
Sousa
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O Partido Social Democrata (PSD) acabou de eleger Luís Montenegro
como o seu novo Presidente. Estas eleições internas ocorreram após uma
derrota eleitoral nas últimas eleições legislativas que deixou marcas no
Partido e no seguimento de quatro anos de uma liderança que teve difi-
culdades em se afirmar como uma verdadeira oposição ao Governo.

O novo Presidente Luís Montenegro, foi eleito de uma forma inequívoca
pelos militantes do PSD, o que permite admitir que o principal Partido da
oposição vai ter agora claras condições para se afirmar como uma verda-
deira alternativa a um governo que, apesar da maioria obtida, demonstra
uma grande incapacidade para inovar e para definir políticas e reformas
concretas para o país.

Apesar da vitória com mais de 70% de Luís Montenegro, o novo líder
tem desde logo como principal missão unir a família social-democrata e em minha opinião regressar
ao contacto com os militantes, com as sua estruturas, tanto as do território nacional como as das co-
munidades portuguesas.

Para concretizar o propósito da unidade é necessário ir ao reencontro dos militantes e, para mobi-
lizar o Partido é fundamental que as bases assumam um papel importante na vida do Partido e, atra-
vés dele, na vida do país.

Da mesma forma, o agora líder da oposição tem que ir junto dos portugueses estejam eles em Lis-
boa, no Porto, em Monção, Vila Real de Santo António, Genebra, Paris ou Rio de Janeiro.

É fundamental que no Partido Social Democrata a palavra dos seus militantes e a opinião dos por-
tugueses seja vista como o principal contributo para o avançar de propostas que tenham como ob-
jetivo melhorar a vida dos portugueses.

É importante ouvir para depois decidir.
Nesta missão de unir e mobilizar, que considero ser a grande prioridade de Luís Montenegro num

futuro próximo, estão naturalmente incluídas as nossas comunidades não só pelo papel que assumem
para o desenvolvimento do país e para a afirmação de Portugal no mundo, mas porque é uma prio-
ridade absoluta assumir de uma vez por todas a realidade de um país que vive e existe através do
seu território e, sobretudo através do seu povo que está espalhado pelos quatro cantos do mundo.

Luís Montenegro é alguém que sempre teve uma enorme sensibilidade para o mundo das comu-
nidades. Tive a oportunidade de o verificar nos muitos anos em que colaborei com ele na Assembleia
da República, em que pude perceber a forma como ele se revê nas comunidades portuguesas e o
entendimento que tem no seu papel e no seu contributo para Portugal.

Neste momento em que se deu por concluído um período em que as comunidades portuguesas
foram ignoradas ao mais alto nível do PSD, é determinante ir agora ao seu encontro e procurar re-
construir uma organização daquele que é, que foi e que será o grande Partido da Emigração.

O PSD tem que recuperar a sua vocação reformadora tão necessária para um país que, indepen-
dentemente da agenda mediática, continua inapelavelmente a caminhar para os lugares dos países
menos desenvolvidos no contexto europeu.

A situação atual da área das comunidades portuguesas é uma das razões pela qual o país precisa
de um PSD forte e de um PSD capaz de liderar no plano político as propostas que poderão inverter a
tendência negativa que conhecemos há vários anos nomeadamente, na resposta dos nossos serviços
consulares.

É verdade que hoje o espectro político português teve alterações profundas e o PSD tem que fazer
face ao surgimento de novos partidos, incluindo partidos populistas à sua direita, mas isso, não o deve
limitar naquele que são os seus grandes propósitos para Portugal e para os portugueses.

Nestas eleições diretas como em momentos anteriores estive com o Luís Montenegro. 
Fi-lo porque acredito na sua capacidade política, na sua humildade ao entender o papel que

cada cidadão assume para o seu país e sobretudo, porque ao contrário de outros, entendeu e
defendeu o facto de termos parlamentares oriundos das próprias comunidades.

Os portugueses residentes no estrangeiro independentemente das suas vicissitudes na relação
com Portugal nunca deixaram de acreditar no seu país.

Agora com Luís Montenegro a assumir a liderança do PSD, o maior partido da oposição, têm
ainda mais razões para nele confiarem. Tanto mais que Luís Montenegro acredita num Portu-
gal repartido pelo mundo, ou seja, acredita no meu e no nosso Portugal no qual se incluem
as nossas comunidades.

CARLOS GONÇALVES
EX-DEPUTADO DO PSD PARA A EMIGRAÇÃO

ACREDITAR EM PORTUGAL
E NAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deparou-se com um pro-
testo de quatro pessoas organizado pelo partido Chega contra o atraso no atendi-
mento nos consulados. 

O PR concordou com a insatisfação dos portugueses no Reino Unido com o serviço dos
consulados e explicou que “o Governo está a tentar digitalizar os dados, mas há um atraso,
portanto há razão, eu fui o primeiro a reconhecer, quanto a atrasos que neste momento
chegam em alguns casos a um ano. Um ano e meio é mais raro, mas acontece”, disse.

O protesto levantou também problemas no envio dos votos postais nas passadas elei-
ções legislativas, embora esta não seja uma competência dos consulados. Em alguns car-
tazes colados lia-se “consulado não tem capacidade de resposta”, “pais esperam 11 meses
para registar os filhos” e “onde está o meu boletim de voto”.

O Presidente trocou umas breves palavras com os manifestantes e tirou uma fo-
tografia, dando-lhes razão: “Eu sou o primeiro a subscrever que é uma questão que
tem de ser enfrentada”.

MARCELO APOIA CONTESTAÇÃO AOS 
ATRASOS DE ATENDIMENTO CONSULAR

PRIMEIROS PAGAMENTOS 
A PARTIR DE 14 DE JULHO

AJUDAS AO CUSTO VIDA

O primeiro de dois pagamentos para ajudar as famílias mais pobres com o
custo de vida chegará às contas bancárias das pessoas a partir de 14 de Julho,
diz o Governo. Mais de oito milhões de casas com benefícios no Reino Unido re-
ceberão £326 até o final de Julho, com um segundo pagamento de £324 progra-
mado para o Outono.

Este vem como parte de um pacote do governo de £37 bilhões para ajudar as fa-
mílias a combater o aumento dos custos de energia, alimentos e combustível. O
grupo de consumidores Who? disse que a comparticipação “traria alívio a muitos”.

O director de políticas Rocio Concha, acrescentou que o “sucesso dessas medidas será
avaliado quando a ajuda financeira estiver a chegar aos mais vulneráveis e se chegou a
tempo de ajudá-los nessa
crise de custo de vida”.

A inflação - a taxa
que mede a subida dos
preços - é actualmente
a mais alta dos últimos
40 anos, à medida que a
guerra na Ucrânia e a
pandemia aumentam o
custo dos bens essen-
ciais do dia a dia.
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Já vai sendo habitual vermos a mãe de Cristiano Ro-
naldo nas bancadas dos estádios a aplaudir o filhote.
A senhora, que gosta tanto de ser filmada e falada
quanto o seu rebento, desta vez não se conteve no
recente jogo entre Portugal e a Suíça, a contar para a
Liga das Nações, e rompeu num choro que as câma-
ras de televisão de imediato aproveitaram, explo-
rando ao máximo aquelas imagens tão comoventes…

Mas… o que se passaria com dona Dolores? Que
dores afligiriam a Dolores? Ou estaríamos perante
um caso de incontinência lacrimal, a justificar trata-
mento urgente? Será que era a primeira vez que a
mamã coragem assistia a um jogo de futebol do
filho? E porque choraria ela se o filhote até marcou
dois golos e Portugal venceu a partida? Será que
também chora quando o filho pouco ou nada joga –
como no jogo contra os checos – em que andou 90
minutos sem produzir algo de relevante?

“Não há nada mais bonito que o amor de uma
mãe”, comentou a activista Rita Ferro, partilhando
depois nas redes sociais imagens de Dona Dolores –
de facto, a mãe de Ronaldo não é de ferro, também
tem coração, sacos lacrimais e uma crónica e doentia

apetência pelas câmaras de televisão, pelos jornais
e pelas revistas cor-de-rosa, para além de anúncios
às bananas da terra, aos óculos, ao puré de batata,
aos cremes de beleza, à Galp… enfim, a senhora vai
a todas, aquela família deve viver muito mal para que
a sua matriarca se obrigue a tanto trabalho. Mas aí
ela não chora, precisa dos olhos bem secos para as-
sinar os chorudos contratos que certamente assina!

Segundo imagens publicadas no Google, dona Do-
lores é uma chorona crónica – vemo-la a chorar ao
receber uma mensagem do filho, vemo-la a chorar
quando Ronaldo recebeu uma das suas Bolas de
Ouro ou quando foi a um programa da Cristina Fer-
reira, para ficarmos por aqui! Poder-se-á inferir, após
tanta lágrima, que o melhor seria a dona Dolores
consultar um especialista, até porque o Ronaldo pro-
mete jogar pelo menos até aos setenta anos – não
sei se os olhos de dona Dolores não brotarão torren-
tes de lágrimas quando, um dia, vir o seu menino a
jogar de muletas!

Não leve a mal, dona Dolores, esta é uma crónica
de escárnio e mal-dizer – chore p’raí à vontade, a co-
municação social agradece…                       Má Língua

A INCONTINÊNCIA DE DONA DOLORES
Sara Norte, aquela menina ingénua que andou por Espanha a negociar droga – e, se ca-

lhar, também a experimentar o produto para não enganar os clientes – disse, naquele pro-
grama de coscuvilhice notívaga que dá pelo nome de “Passadeira Vermelha”, que achou
horrível a sua “primeira vez” (leia-se quando perdeu a virgindade), embora não tenha ex-
plicado se, daí para a frente, começou a gostar da coisa e a praticá-la com assiduidade. Disse
a Sara que parece ter pouco norte: “Eu lembro-me quando foi a minha primeira vez que eu
depois até pensei: ‘Meu Deus, andei-me a guardar para isto?’. Eu a pensar que iria ser… Foi
horrível, doeu-me horrores”.

À falta de motivos ou temas interessantes que tivessem preenchido parte das suas vidas,
esta malta do jet set não tem quaisquer pruridos em pôr a nu as suas intimidades – pensam,
eles e elas, que o que interessa é que sejam falados, e por isso aproveitam estes espaços te-
levisivos para abrirem a boca, já que seria muito mais escandaloso se abrissem as pernas!

E, por falar em abrir, não há quem abra a cabeça desta gente e lhes acrescente alguns
neurónios que as façam pensar antes de falar? Devidamente acompanhados e incitados
pelos “condutores” de tais programas – quanto pior, melhor – os “famosos” pouco se im-
portam que a notoriedade que ali ganham seja conseguida à custa de revelações de factos
ou eventos que só interessam às portuguesas e aos portugueses (assim se fala no politica-
mente correcto) que deliram bisbilhotar a vida alheia!

“Andei-me a guardar para isto?’ Foi horrível”. Deve ter sido, cara Sara – para se dançar o
tango convenientemente são precisos dois bailarinos que percebam da poda, não é? E no
seu caso, cara Sara, não teria sido a menina a trocar o passo? Tem ensaiado, pelo menos?

Manxa Negra

A PRIMEIRA VEZ 
DE SARA NORTE

Segundo um site de notícias cor-de-rosa, o príncipe Carlos, futuro rei do Reino Unido,
e a mulher, Camilla Parker Bowles, fizeram uma oferta secreta – que agora já deixou de
o ser – à BBC para apresentar um episódio do programa ‘Strictly Come Dancing’, direc-
tamente do Palácio de Buckingham. Uma fonte revelou ao jornal The Sun que Camilla,
grande fã do formato, considera mesmo apresentar-se numa dança. 

“O Carlos e a Camilla estão muito interessados e a BBC nem queria acreditar naquilo
que lhe estava a ser proposto”, notou a fonte em questão. Estamos todos mortinhos por
ver, aqui, no Reino Unido… e em todo o mundo!

A realeza britânica – tirando a rainha – às vezes tem coisas que não lembram ao

diabo. Durante algum tempo, foram os escândalos do filho mais novo Diana a encher as
páginas dos tabloides e os ecrãs das televisões; agora, o príncipe Carlos, que não é en-
cantado nem encantador, prepara-se para, ao lado da sua belíssima esposa, dar aso a
que todos aqueles que odeiam a monarquia venham a ter mais um motivo para escar-
necer a família real! Até pode ser que se saiam bem nesta “aventura”, mas convenhamos
que poucos quererão ver lady Camilla a dançar, se é que ela o sabe fazer. Vamos ver…
mas por agora, só nos resta invocar que “God save the queen”, já que os seus só lhe dão
“desgostos”. E a senhora já tem 96 anos, por favor não a atormentem mais do que já o
fizeram ao longo de 70 anos de reinado. E, principalmente, não assustem os ingleses…

GOD SAVE THE QUEEN DESTA SUA FAMÍLIA POUCO REAL

Cristina Ferreira está mais uma vez de férias!!! Desta vez escolheu Maiorca e não se fez rogada em vangloriar-se de estar
hospedada num dos melhores hotéis do mundo, suponho que com águas correntes, quentes e frias, como nas antigas
pensões da velha Almirante Reis, em Lisboa! Escreveu a vaidosa saloia nas redes sociais: “O Cancera Hotel foi considerado
um dos melhores pequenos hotéis da Europa. É lindo. Mais do que as fotos traduzem. Encontrei-o porque sigo a Paula
Ordovas (?) que aqui esteve há pouco tempo. Isto é o lado bonito das redes sociais. Podermos partilhar. Mostrar mundo”,
notou a apresentadora da TVI, já habituada a mostrar também outras coisas que todos gostamos de ver...

CRISTINA FERREIRA NUM HOTEL COM ÁGUAS QUENTES E FRIAS!
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É certo e sabido que o desporto envolve muitas emo-
ções e muitas rivalidades, mas infelizmente, cada vez
mais se tem vindo a dar conta de que jogadores, diri-
gentes e adeptos ultrapassam o bom senso da palavra
“rivalidade” e partem para o confronto físico e verbal,
algo que coloca em causa o desportivismo e o que su-
postamente deveria ser um espetáculo atrativo e emo-
cionante para todas as partes envolvidas. 

Será necessária uma intervenção mais dura e uma
legislação mais pesada para quem ultrapassa as me-
didas do aceitável? 

São já conhecidos vários casos, em Portugal e não só, de violência no desporto,
de confrontos físicos, de conflitos, de ataques entre adeptos, dirigentes, jogado-
res...e de atitudes de racismo e discriminação. 

Não apenas no futebol, esta onda de negativismo e de desacatos tem-se alas-
trado a outras modalidades, como o hóquei em patins, basquetebol, futsal, entre
outras. Um mau exemplo para quem assiste, para os mais jovens, para os clubes
e para o desenvolvimento das modalidades e do desporto em si. 

As cenas vergonhosas e lamentáveis que têm acontecido nos últimos tempos
não são uma representação nem um espelho daquilo que é o desporto. No en-
tanto, esta onda negativa só mancha
o trabalho que tem sido desenvol-
vido por todas as entidades despor-
tivas e legislativas que, no entanto,
é extremamente insuficiente para
combater esta subida de violência. 

É importante haver educação,
ações de sensibilização e leis para
punir quem tão insistentemente de-
nigre a imagem do desporto, fa-
zendo com que cada vez mais as
pessoas tenham receio de irem as-
sistir a um jogo, a um treino, apenas
por medo. 

O desporto é para todos, é inclu-
sivo e deve ser respeitado por
todos, independentemente do
clube, da nacionalidade, da cor da
pele, da idade, do género, da
orientação sexual.

É impensável que ainda haja condenações por racismo e por discriminação a
esta altura do campeonato. Parece que as pessoas não aprendem com os erros e
não atingem um certo patamar de bom senso e de respeito pelo outro.

Não temos que gostar todos do mesmo, é assim que funciona tudo na vida, não
só no desporto. Defendermos e apoiarmos o que gostamos é uma coisa. Atacar o
que não gostamos é outra bem diferente. Podemos apoiar o nosso clube, o nosso
partido político, a nossa religião, a nossa crença...e até podemos nem gostar dos
outros clubes, dos outros partidos políticos, das outras religiões...podemos até
nem gostar das pessoas. Agora, não gostar é uma coisa, desrespeitar e partir para
a violência, para o racismo e para a discriminação é outra. Já não estamos a falar

de gostos, já estamos a falar de educação e de respeito. 
É importante chegarmos ao ponto, como sociedade, em que toleramos e acei-

tamos que os outros gostem de coisas diferentes das que nós gostamos. 
As sociedades desenvolveram-se ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Es-

pecialmente no Ocidente, não vivemos em regimes ditatoriais em que não há di-
reitos nem liberdades individuais e coletivas como é o caso de países do Médio
Oriente/Ásia (Arábia Saudita, Qatar, Afeganistão, Síria, República Popular Demo-
crática da Coreia, Iraque, Rússia...e a lista podia continuar). Vivemos em democra-
cias liberais e, como tal, não devemos nem podemos condenar o que se passa no
país dos outros e ter atitudes idênticas no nosso, reprovando que quem não gosta
do mesmo que nós seja punido física e verbalmente. Está na altura de darmos um
passo em frente e comportarmo-nos como países/sociedades desenvolvidas e ci-
vilizadas.

Como é que ainda se fazem leis em que se colocam “termos de identidade e re-
sidência” a um racista, a quem violentamente agride outro porque este(a) repre-
senta um clube diferente? Como é que ainda se aceitam claques desportivas em
que os constituintes fazem o que querem e saem impunes porque existe o medo
da repercussão ou da vingança? Como é que ainda se punem clubes, jogadores e
dirigentes com um e dois jogos de castigo, com 500€ de multa por violência, co-
mentários racistas e discriminatórios? 

Estamos a criar uma sociedade
onde o medo passa a governar e as
entidades competentes são atores
passivos. 

Basta olharmos para o que é nosso
e respondermos a algumas questões
bem simples para começarmos a de-
senvolver atitudes de não-violência,
seja ela física ou verbal. 

1 - Gostaria que os seus fossem
alvo de insultos racistas e discrimi-
natórios? Se a resposta é não, então
talvez fosse boa ideia não o fazer
com os outros. 

2 - Gostaria que os seus fossem
alvo de ataques de violência porque
representam um clube diferente,
uma religião diferente, um género di-
ferente, uma cor diferente, uma

orientação sexual diferente? Se a resposta é não, então vamos respeitar. 
E mesmo que a resposta a estas questões seja afirmativa da nossa parte, não há

direitos em recriminar o que é diferente. 
Por isso sim, as intervenções a serem feitas e a legislação devem ser mais pesadas

e mais duras para quem insiste na violência, no racismo e na discriminação, pois
se continuamos, enquanto sociedade, governantes e legisladores, a compactuar
com este tipo de situações, o futuro, seja ele do desporto ou não, será tudo menos
brilhante. 

Estamos em 2022 e ainda temos tanto para crescer enquanto sociedade... e não
só desportiva.

Não ao racismo, não à discriminação, não à violência. Tolerância zero! 

ONDE É QUE VAMOS PARAR? QUAL É O LIMITE?

LUÍS CORREIA

“Carlos Moedas foi eleito com a promessa de acabar com a ciclovia da Almirante Reis. Uma vez eleito e após ter enfrentado os primeiros sinais de con-
testação, o que faz essa espécie de dom Sebastião da direita portuguesa? Anuncia um passo ao lado. Sim, ao lado. Como os caranguejos!!! Já agora
para que lado: esquerdo? Direito? Pense bem antes de responder pois não tarda que venham dizer que deu um passo para a direita e consequentemente
vai levar o tempo que lhe falta como autarca a justificar o sentido do tal passo.  Não me engano muito se antecipar que a próxima declaração de
Carlos Moedas será mais ou menos assim: “Continuo a acreditar que a solução que apresentei – dar um passo ao lado – é a correcta mas neste caso
é melhor para todos optar pelo pé coxinho para garantir uma prudente e uma fundamental serenidade nas discussões importantes para a cidade.” 

CARLOS MOEDAS, TEMOS UM PROBLEMA

Helena Matos
Observador



ESTAMOS A SELECCIONAR UM VENDEDOR EM LONDRES PARA O JORNAL ‘AS NOTÍCIAS’. CONTACTE-NOS!
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LIGA DAS NAÇÕES: UMA SOBRECARGA PARA OS JOGADORES... E PARA OS COFRES DA UEFA

PORTUGAL MAIS UMA VEZ OBRIGADO A FAZER CONTAS! 

Foi com esta 
cabeçada que
Seferovic
derrotou a
confiante
selecção 
portuguesa

AFINAL, NA SUÍÇA NÃO HÁ SÓ QUEIJOS, RELÓGIOS, CHOCOLATES E CHORUDAS CONTAS BANCÁRIAS...

C omecemos pela surreal Liga das Nações, disputada em fim
de época e entre os inícios das ligas europeias e aquele
inexplicável Petromundial, que vai interromper a época nor-
mal do futebol, com as consequências que daí poderão advir
para os clubes e para os futebolistas!

Já se percebeu que a UEFA funciona como a casa da moeda do fute-
bol – ela faz o dinheiro que mais lhe convém sem olhar aos interesses
dos clubes e dos respectivos atletas, euros ou dólares que venham
em catadupa… e dele há tanto que até as principais figuras dessa
instituição futebolística não vêem qualquer mal em sacar algum para
as suas contas pessoais!

A Liga das Nações é um logro – e apesar de Portugal ter ganho a
primeira edição, não deixa de o ser. Mais: é um abuso, uma sobre-
carga de jogos para os atletas, alguns deles arrastando-se por esses
relvados fora, cheios de cãibras e lesões musculares devido ao esforço
extra que os donos do futebol lhes impõem.

Mas vamos ao percurso da selecção portuguesa nesta edição: em-
pate com a Espanha, vitória fácil sobre os suíços e nova vitória, esta

mais complicada, perante a República Checa – sete pontos somados,
nada mau, ainda por cima se tivermos em conta o empate frente a
nuestros hermanos que, quando toca a futebóis, não reconhecem fa-
miliares nem vizinhos! A Portugal, para fechar esta fase louca de qua-
tro jogos em onze dias, bastava ganhar em Genebra, embora se
soubesse que, em casa, os suíços gostam de mandar e não vão na
conversa das amabilidades.

E foi isso mesmo que aconteceu: o nosso engenheiro – com cuja
engenharia nunca simpatizei – menosprezou o valor dos helvéticos
e pôs-se a inventar em vez de se preocupar em ganhar. Assim, ofe-
recemos a primeira parte aos suíços… e eles cedo a aproveitaram,
marcando o único tento do encontro quando ainda nem havia um
minuto de jogo. É óbvio – e todos vimos – que na segunda metade
Portugal poderia, e deveria, ter dado a volta ao resultado. Contudo,
com o coração nas mãos e falte de pontaria nos pés, os portugueses
não conseguiram sequer o empate, permitindo que a Espanha, que
bateu os checos, usurpassem o primeiro lugar do grupo que até então
nos pertencera.

Dizem os ronaldinos – os fundamentalistas lusos que só recon-
hecem o deus madeirense – que se o amigo Fernando Santos, mais
uma vez, não o tivesse deixado ir para férias mais cedo (o engenheiro
escuda-se na “gestão de esforço”, mas manteve o Pepe, dois anos
mais velho em campo) talvez aquele que já foi o melhor do mundo
tivesse resolvido a contenda a nosso favor, esquecendo-se, conve-
nientemente, que na primeira edição desta prova,  que Portugal
venceu, o craque do Manchester United não fez qualquer jogo na fase
de grupos, limitando-se a fazer o favor de jogar nos dois encontros
finais, onde havia mais televisão e mais mediatismo! Desta vez,
porém, Cristiano Ronaldo estafado por ter jogado (contrariado,
porque não foi titular) meia hora contra a Espanha e por nada de re-
levante ter produzido frente à República Checa, depressa partiu para
os braços (e outras partes) da sua Georgina, Portugal perdeu e volta
a pegar na calculadora para fazer contas – só que agora elas não de-
pendem só de nós, há mais interessados nesta competição que não
interessa a quase ninguém. E, pelos vistos, nem ao engenheiro amigo
do Cristiano Ronaldo...                                             Marques dos Santos

Tenho sido acusado por amigos, inimigos e desconheciodos, de embirrar com Cristiano Ronaldo - já me fartei de explicar que nada de pessoal me move contra
o madeirense, limito-me a criticá-lo quando joga mal ou quando toma certas atitudes de prima donna! Finalmente, talvez porque o seu fim de carreira se
aproxima, já se ouvem, aqui e ali, algumas críticas ao endeusado “rei” do futebol. Eis uma delas, agora emitida por um jornalista do Expresso:“É óbvio para toda
a gente que, na seleção, Ronaldo é convocado quando quer, joga quando quer e é dispensado quando quer, escreve Bruno Vieira Amaral sobre a "gestão" com
que Fernando Santos justificou a ida do capitão da seleção para férias mais cedo do que os outros: "A arte de Fernando Santos tem sido a de se sintonizar com
as vontades do jogador a fim de dar a impressão de que é ele, o selecionador nacional, quem decide. Não é. Ele é o notário de Ronaldo".                                     M.S.

O “INTOCÁVEL” CRISTIANO RONALDO E O “NOTÁRIO” FERNANDO SANTOS

Ganhar em território suíço é algo raro,
para além de que, nesta altura, o histórico
entre as duas seleções continua a pender
para o lado helvético. Em 12 visitas à
Suíça, a Selecção Nacional ganhou duas
vezes, empatou três e perdeu sete. Se o
primeiro triunfo foi em 1964, num jogo
particular, o segundo foi obtido em 1989,
no apuramento para o Mundial de 1990.
Depois, houve mais duas deslocações, em
1993 para o apuramento para o Mundial
de 1994 e em 2016 para a fase de qualifi-
cação para o Mundial de 2018, ambos
sem sucesso (um empate e uma derrota,
respectivamente). Ou seja, do conjunto
actual de jogadores, não há nenhum que
tenha ganho em casa da equipa suíça.

O ENGENHEIRO NÃO SABIA?
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NADAL, O REI DE FRANÇA
14 VITÓRIAS EM ROLAND GARROS

R afael Nadal, nascido em Manacor (Maiorca), a 3 de
Junho de 1986, é considerado um dos maiores tenis-
tas de todos os tempos, ao lado de  Roger
Federer, Rod Laver, Novak Djokovic e Pete Sampras.
Foi o primeiro tenista masculino a vencer 22 Grand

Slams e é o actual titular do recorde. Já conquistou 102 títulos
do nível ATP, 91 dos quais individuais e 11 em  pares. É o actual
4° colocado no ranking mundial ATP.

É considerado como um dos maiores tenistas de todos os tem-
pos, mas o seu sucesso, particularmente na terra batida, fê-lo ganhar
o apelido de “rei da terra batida”, existindo um consenso entre todos
os jogadores, ex-jogadores e especialistas, em considerá-lo o maior
jogador de tênis da história nesta superfície, superando até mesmo
o sueco Björn Borg.

Nadal é o primeiro tenista masculino a vencer vinte e dois títulos
individuais de Grand Slam - catorze foram em Roland Garros, dois
nos torneios de Wimbledon de 2008 e 2010, quatro no Open dos Es-
tados Unidos de 2010, 2013, 2017 e 2019, e dois no Open da Aus-

trália de 2009 e 2022. Ganhou também duas medalhas de ouro
olímpicas, a primeira individual, nas Olimpíadas de 2008 em Pequim,
a segunda nas duplas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em
2016. Conquistou ainda 38 títulos de torneios ATP World Tour Masters
1000, 35 dos quais individuais e 3 em pares.

Após Nadal conquistar a sua 14ª vitória em Roland Garros, con-
tra o tenista norueguês Casper Ruud (número 8 do mundo, com
23 anos), Pepe Guardiola concedeu uma entrevista em que de-
clarou que Rafa é o maior atleta da história da Espanha: “Não há
mais adjectivos para descrever a carreira e os sucessos de Nadal.
Parecia que depois de vencer o nono ou décimo torneio parisiense,
ele iria ficar mais velho… mas ele não pára. E tenho a impressão
de que se o corpo dele aguentar os problemas com que se debate
no pé esquerdo, ele vai continuar a somar vitórias. Sem dúvida. E
eu diria, até, sem discussão. É difícil comparar desportos indivi-
duais com desportos colectivos, eu sei, e a Espanha até teve atletas
muito bons, mas a consistência e a longevidade de Rafa não foram
atingidas por ninguém”.

Rafael Nadal jogou Roland-Garros com os nervos do pé esquerdo anestesiados. Depois 
da vitória, a 14ª no torneio parisiense, o espanhol admitiu que vai experimentar novos 

tratamentos e que só então tomará uma decisão definitiva, embora tenha anunciado que quer
jogar em Wimbledon e prometeu que vai tentar prosseguir a carreira

Velhos são os trapos, 
e aos 36 anos Rafael Nadal
continua a ser um exemplo de
tenacidade, lutando pelas
vitórias mesmo jogando em
condições físicas diminuídas.
E sem vaidades... como deve
ser um grande campeão!

A Austrália tornou-se, esta segunda-feira, a 31.ª e
penúltima selecção a garantir a qualificação para o
Mundial 2022 de futebol, no Qatar, depois de ter super-
ado o Peru no play-off AFC/CONMEBOL.

O último apurado sairá do play-off CONCACAF/OFC,
entre Costa Rica e Nova Zelândia, a 14 de Junho. 

O Qatar, na qualidade de anfitrião, estava desde o in-
ício apurado para a fase final da competição.

Das 31 selecções já apuradas, seis delas já foram
campeãs do mundo. O Brasil foi cinco vezes (1958, 1962,
1970, 1994 e 2002), a Alemanha quatro (1954, 1974,
1990 e 2014), França (1998 e 2018) e Argentina (1978
e 1986) foram duas vezes, Espanha (2010) e Inglaterra
(1966) foram uma vez.

QUALIFICADOS PARA O MUNDIAL 2022
(Data de qualificação)
1.º: Qatar (anfitrião)

2.º: Alemanha (11 outubro 2021)
3.º: Dinamarca (12 outubro 2021)

4.º: Brasil (11 novembro 2021)
5.º: Bélgica (13 novembro 2021)
6.º: França (13 novembro 2021)
7.º: Croácia (14 novembro 2021)

8.º : Espanha (14 novembro 2021)
9.º: Sérvia (14 novembro 2021)

10.º: Inglaterra (15 novembro 2021)
11.º: Suíça (15 novembro 2021)

12.º Países Baixos (16 novembro 2021)
13.º Argentina (17 novembro 2021)

14.º Irão (27 janeiro 2022)
15.º Coreia do Sul (1 fevereiro 2022)

16.º Japão (24 de março de 2022)
17.º Arábia Saudita (24 de março de 2022)

18.º Uruguai (24 de março de 2022)
19.º Equador (24 de março de 2022)
20.º Canadá (27 de março de 2022)

21.º Gana (29 de março de 2022)
22.º Portugal (29 de março de 2022)

23.º Polónia (29 de março de 2022)
24.º Senegal (29 de março de 2022)

25.º Camarões (29 de março de 2022)
26.º Marrocos (29 de março de 2022)

27.º Tunísia (29 de março de 2022)
28.º México (30 de março de 2022)

29.ª EUA (30 de março de 2022)
30.ª País de Gales (5 de junho de 2022)

31.ª Austrália (13 de junho de 2022)

AUSTRÁLIA É A
PENÚLTIMA SELECÇÃO

A QUALIFICAR-SE
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AUTOMÓVEL

Quase cinco anos após a estreia do protótipo Mercedes-AMG Project
One, a marca alemã lançou a versão final de produção do seu hiper-
carro. Os alemães decidiriam manter inalteradas as linhas originais
do protótipo e cumpriram a promessa de equiparem este desportivo

com uma linha motriz híbrida oriunda da competição com uma potência com-
binada de 1063 cv.

O Mercedes-AMG One manteve-se fiel às linhas do protótipo de 2017, desig-
nadamente a abertura do tecto integrada na aleta central, as aberturas activas
nos pára-lamas dianteiros, as portas que abrem para cima e o spoiler traseiro
activo. Um olhar mais atento revela que a parte traseira foi ligeiramente rede-
senhada, apresentando um friso mais saliente por cima das luzes traseiras e al-
gumas diferenças nos enormes difusores que albergam as saídas de escape
triplas, inspiradas na Fórmula 1.

Entre as outras alterações destaque para a cobertura amovível em fibra de
vidro da cobertura do motor, que possui grandes entradas de ar, enquanto os
espelhos retrovisores também são maiores. As alterações mais visíveis podem
ser encontradas nas jantes forjadas em alumínio de dez raios que possuem uma
cobertura aerodinâmica em fibra de carbono.

Três afinações
A aerodinâmica activa, controlada hidraulicamente, possui três afinações. A

“Highway” destina-se para utilização geral, com a grelha activa do guarda-lamas
fechada, as abas dianteiras estendidas e a asa traseira recolhida. A afinação
“Track” assegura até cinco vezes mais força descendente, o que se deve às abas
dianteiras dobradas, à grelha activa aberta, a asa traseira totalmente estendida
e a suspensão rebaixada em 37 mm e 30 mm atrás. Finalmente, o modo “Race
DRS” diminui a carga aerodinâmica até 20% com o toque num botão, permitindo
ao condutor ultrapassar os adversários antes de chegar à curva seguinte. Esta
função é automaticamente desligada quando o condutor utiliza os travões ou
for detectada aceleração lateral.

V6 híbrido da F1
A linha motriz híbrida E-Performance é constituída por um motor de com-

bustão interna e quatro motores eléctricos, desenvolvendo uma potência com-

binada de 1063 cv. Em posição central foi montado
um motor turbo V6 de 1,6 litros com turbo eléctrico,
quatro árvores de cames, uma limitação do regime
às 11.000 rpm, injecção direta, que oriundo do mo-
noposto de Fórmula 1. Este bloco debita uns impres-
sionantes 574 cv. 

Quanto aos motores eléctricos, um deles está
montado na cambota e tem 163 cv, outro está inte-
grado no turbocompressor, contribuindo com 122 cv, e os dois restantes estão
no eixo dianteiro, oferecendo uma potência combinada de 326 cv.

O eixo traseiro é híbrido e conta com uma nova caixa manual automatizada
de sete velocidades que integra o bloqueio de diferencial, enquanto o eixo dian-
teiro é exclusivamente propulsionado pelos motores elétricos.

O sistema de tração integral AMG Performance 4Matic+ e o sistema de vecto-
rização de binário no eixo dianteiro proporcionam a melhor tracção possível. Além
disso, os motores eléctricos dianteiros permitem a recuperação até 80% da energia
durante as desacelerações, ajudando a carregar a pequena bateria de iões de lítio
de 8,4 kWh, a qual oferece uma autonomia eléctrica de 18,1 km, podendo também
ser carregada externamente, graças a um carregador de bordo de 3,7 kW.

Seis modos de condução
A condução tem ao dispor seis modos: Race Safe (operação normal com prio-

ridade aos motores eléctricos), Race (operação hí-
brida com motor de combustão sempre em funcio-
namento para manter a autonomia eléctrica), EV
(modo eléctrico), Race Plus (híbrido, aerodinâmica
activa, chassis rebaixado), Strat 2 (potência máxima
e afinação mais agressiva do chassis para pista) e In-
dividual (configurações ajustáveis).

A função Race Start permite uma aceleração dos
0 aos 200 km/h em sete segundos, mas o valor relativo aos 0 aos 100 km/h
não foi divulgado pela AMG. A velocidade máxima é limitada electronica-
mente a 352 km/h.

O Mercedes-AMG One tem um chassis monocoque em fibra de carbono, com
subchassis dianteiro e traseiro em alumínio. O habitáculo tem um design mini-
malista e inclui dois bancos de competição montados por cima do túnel do motor.
O volante é inspirado na Fórmula 1 e possui indicadores para as mudanças, bo-
tões integrados, podendo ser regulável electricamente, enquanto os pedais e o
apoio do pé do passageiro podem ser ajustáveis mecanicamente. O interior conta
com dois ecrãs digitais de 10”, para o painel de instrumentos e o sistema de in-
foentretenimento. O espelho retrovisor interior foi substituído por um ecrã digital.
A Mercedes-AMG vai produzir 275 unidades do One e todas já estão vendidas,
não obstante cada uma custar 2,54 milhões de euros.                                 In “Turbo”

O FÓRMULA 1 DE ESTRADA

MERCEDES-AMG ONE

As matrículas de novos automóveis ligeiros de passageiros elétricos (BEV) registaram um crescimento de 48,4 por cento
no mês de maio (1278 unidades) face a igual período do ano passado. No total foram vendidos 4.403 automóveis
ligeiros de passageiros novos, incluindo modelos 100% elétricos, híbridos e híbridos ‘plug-in’. De janeiro a maio, as
vendas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 22.030 unidades, mais 26,4% do que no período ho-
mólogo de 2021. Nos primeiros cinco meses de 2022 registou-se ainda um aumento de 77,9% relativamente à transação
de veículos ligeiros de passageiros exclusivamente elétricos, tendo sido matriculados 5.985 unidades no total.

CARROS ELÉCTRICOS AUMENTAM 78% EM PORTUGAL



 
A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e

premiadas artistas portuguesas a nível internacio-
nal, morreu na manhã de quarta-feira, dia 8, em
Londres, aos 87 anos. Segundo noticiava a comuni-
cação social portuguesa, a artista “morreu calma-
mente em casa, junto dos filhos”.

Paula Rego estudou nos anos 1960 na Slade School
of Art, em Londres, onde se radicou definitivamente
a partir da década de 1970, mas visitando regular-
mente Portugal, onde, em 2009, foi inaugurado um
museu que acolhe parte da sua obra, a Casa das His-
tórias, em Cascais.

Nascida a 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, foi ga-
lardoada, entre outros, com o Prémio Turner em
1989, e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso
em 2013, além de ter sido distinguida com a Grã-
Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada em
2004. Em 2010, recebeu da Rainha Isabel II a Ordem
do Império Britânico com o grau de Oficial, pela sua
contribuição para as artes. Em 2019, recebeu a Me-
dalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal,
distinção que veio engrandecer ainda mais a sua vas-
tíssima lista de distinções e prémios que ilustram a
grandeza desta pintora que agora faleceu, deixando
Portugal e o mundo da cultura mais pobres.

Paula Rego já não está entre nos, mas a sua pes-
soa e a sua reconhecida obra terão sempre o mere-
cido lugar na História das artes. E do Mundo!

PAULA REGO
LUGAR CATIVO

NA HISTÓRIA DAS ARTES


