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ENTRE NÓS

Naquilo que diz respeito à emigração portuguesa, a política
é do “empurra”. Os secretários de estado das Comunidades
(SECP) não têm orçamento, nem decidem os prolemas

mais graves sozinhos… muitos são os ministérios de que depen-
dem: o ministério dos Negócios Estrangeiros, de que fazem parte;
o ministério da Administração Interna; o ministério das Finanças;
o ministério da Justiça; etc., etc., etc.

Quando aqui esteve, na Embaixada de Portugal em Londres, o
SECP explicou à comunicação social que a sua prioridade era o “reforço
do pessoal nos consulados, especialmente o de Londres”, uma tirada
certíssima e apropriada. Só que esta decisão é partilhada com outros
ministérios, tornando o processo burocrático, demorado, a poder
levar cerca de um ano a ser executado.

Ora vejamos:  primeiro é preciso decidir e criar consensos entre os
variados ministérios para avançar. Depois, são abertos concursos de re-
crutamento do pessoal desejado. Depois , ainda,a selecção. Por fim, a
lista segue para o MNE, que espera pela decisão final do ministério das
Finanças. Isto se as verbas estiverem contempladas pelo Orçamento do
Estado, normalmente apresentado no início de cada ano. Mesmo que
muito céleres e apoiados, nunca antes do primeiro semestre de 2023
vamos ter os tais ‘reforços’  que Paulo Cafôfo prometeu.

Muito destas decisões deveriam ter sido tomadas pela ex-SECP,
mas não foram e o actual SECP vai ter de se aplicar para contornar
toda a burocracia necessária para resolver os atrasos constantes dos
serviços consulares no Reino Unido. Só que os ‘reforços’, por exemplo,
do consulado em Londres, trazem outro problema… onde é que os
vão colocar? Não há mais espaço! Procura-se, de momento, novas
instalações maiores em Waterloo, Lambert, Londres. Mas a transfe-
rência de um consulado é um processo demorado, de grande rigor e
obedece a uma quantidade de regras e seguranças diplomáticas,
que vão empurrar todo o processo para um futuro longínquo… e
as demoras e a ‘cultura’ do enrola e do empurra vai aumentar a com-
pleta descredibilização dos actuais governantes.

Não chega a boa vontade, é preciso todo o cuidado para não criar
falsas expectativas. Já lá vão mais de 30 anos neste regabofe. Os Go-
vernos funcionam sempre depois das demoras nos consulados atingi-

rem o grau de saturação. Prometem
sempre apagar o fogo depois da casa
ardida! Resolvem o passado, mas
nunca os prolemas do presente ou do
futuro. Acreditamos ser o momento de
inverter o estado de sítio e planear…

Porque serão os chamados ‘refor-
ços’ a solução para os problemas que
afectam os portugueses no Reino
Unido? Finalmente as autoridades e governo português admitem
sermos mais de 400 mil…. Então porque somos tratados discrimi-
nadamente face a outras comunidades na Europa? Até Marcelo Re-
belo de Sousa considera sermos a segunda maior população
portuguesa emigrada na Europa. No entanto, são as outras comu-
nidades espalhadas por outros países europeu que são privilegiadas. 

Ora vejamos: a França, que tem cerca de 600 mil cidadãos portu-
gueses emigrados, tem 15 representações consulares: Bordéus, Es-
trasburgo, Lyon, Marselha, Paris, Toulouse, Nantes, Ajácio,
Clemont-Ferrand, Lille, Montpellier, Nice, Pau, Rouen e Tours; a Ale-
manha, que tem cerca de 100 mil emigrantes portugueses, tem 5
representações consulares; a Bélgica que tem cerca de 50 mil portu-
gueses, tem 3 representações consulares; a Suíça, que tem 160 mil
portugueses, tem 4 representações consulares. Isto para não falar da
Espanha, Grécia e Itália e sem contar com os consulados honorários. 

Não é preciso pensar muito para perceber que com 2 Consulados,
como é encarada, pelo Governo português, a comunidade portu-
guesa no Reino Unido não é bem servida. Vai ter de haver mudanças
e é preciso pensar de imediato em escritórios avançados (antenas)
dos Consulados de Londres e Manchester. Só assim será possível ul-
trapassar o descontentamento dos portugueses no Reino Unido, face
às esperas para marcar visita nos consulados e tratar dos seus assuntos
administrativos, cuja ausência podem pôr em causa o acesso ao traba-
lho, a viajar, à legalização no país de destino, ou até a impossibilidade
de se viver condignamente, com opção de arrendar casa, abrir uma
conta bancária, acesso à saúde, à escola, etc. Dá que pensar… chegou
a hora do Governo, finalmente, reflectir e estender a mão.

GOVERNO PORTUGUÊS QUER ‘APAGAR FOGO’ DEPOIS DA CASA ARDIDA

JOÃO DE NORONHA

REFORÇO DE PESSOAL NOS CONSULADOS Esta frase!refere-se a um ditado popular na língua portuguesa, utilizado no contexto político
quando há a necessidade imediata de substituir um governante que, por alguma razão,
foi deposto – tal como Boris Johnson.

Esta semana a realidade veio a dar razão áquilo que vínhamos a dizer há algum tempo: o
Reino Unido só encontraria paz depois de Boris Johnson se despedir da política. Estamos num
Mundo em que a política se cola aos anseios e expectativas do eleitorado. Para isso, basta acom-
panhar os variados estudos de opinião pública e perceber para que lado tombam os desejos da
maioria. Depois, basta procurar um homem astuto, bem-falante, credível e carismático, a quem
é entregue a missão de propagar a mensagem.

Não é preciso que seja um Einstein, nem de uma inteligência fora do comum, nem
mesmo organizado, sistemático, pragmático, consistente, competente, imaginativo, criativo,
ponderado, com capacidade e qualidade de estadista. Basta que seja capaz de assimilar o
guião político que lhe é facilitado pelos intelectuais do partido e seja capaz de, pela palavra,
conquistar o eleitor. A sua
postura é um trabalho rigo-
roso de marketing que, todos
os dias, lhe é filtrado e com o
qual ele vai enchendo o ‘ego’
e abraçando confortavel-
mente o grande eleitorado.

E inicialmente tudo funcio-
nou bem. Johnson rasgou o ar-
tigo em que defendia a
continuação do Reino Unido na União Europeia e colou a sua ‘visão’ ao Brexit e a tudo o que lhe
era dado a dizer sobre a filosofia de extremismo nacional que o levou, a ele e aos intelectuais
que lhe preparavam o programa político, ao poder. A sua (deles) mensagem foi escrupulosamente
seguida e funcionou na perfeição. E enquanto aceitou ser o ‘papagaio’ da onda nacionalista e
acatar as medidas que lhe eram impostas, tudo correu bem...

Mas é difícil viver com o poder e não o poder exercer. Acreditou que tinha chegado a hora e
atirou-se para a frente, sem perceber que o ‘novo’ Boris era inconstante, perverso e pouco credível.
Dos pequenos erros aos escândalos, às demissões e às mentiras, foram pequenos saltos que ele
acreditava fazerem parte do exercício de poder. No fundo, o grande público tinha de se adaptar
ao obreiro da grande emancipação e libertação do Reino ao mundo exterior; no fundo tinha sido
ele que os tinha trazido pela mão para o estatuto de independência e liberdade global.

Porém, esqueceu-se que não lhes tinha prometido libertinagem, nem autoritarismo,  nem
colocar-se, como qualquer ditador, acima da lei, usando a qualidade da palavra para justificar o
injustificável! Perdeu-se como qualquer actor que ignora o guião e perverte o enredo. Deixou
que a cultura do álcool e do ‘sempre em festa’ o desviasse do caminho que o grande eleitorado
viu nele. Esqueceu a tal imagem que tão bem exerceu no início do mandato. Esqueceu-se que
em política não há solidariedade, mas concorrência. Pôs-se a jeito, não cumpriu com os princípios
que o elegeram, afastou os ‘travões’ que o sustinham e ignorou que o eleitor elegeu o homem
que de início promoveram... e não o Boris tal como ele realmente é.

REI MORTO, REI POSTO 
BORIS JOHNSON

Boris Johnson preparava-se para fazer a sua festa de casamento em Chequers, na residência de férias do primeiro ministro. Mas a onda de protestos fize-
ram-no recuar e, agora, procura um novo local para o ‘Grande Dia’. Uma fonte do gabinete do PM disse que “nada estava 100% confirmado”. Mas que não
haveria festa em Chequers, acrescentando que “como vocês sabem, os contribuintes não pagam as despesas pessoais dos primeiros-ministros”. O casal
casou-se, anteriormente, numa cerimónia secreta na Abadia de Westminster em Maio de 2021, seguida de uma pequena recepção no jardim no número
10. Apenas um punhado de convidados estiveram presentes devido às restrições do Covid-19. Uma mudança do local significa que outros detalhes, como
o bofé, flores e entretenimento, também podem ter que mudar. E a lista de convidados também pode vir a precisar de uma rápida reestruturação...

E A FESTA CONTINUA… MAS NÃO À CONTA DO CONTRIBUINTE!

Party 
is over...
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Depois de libertar o país do primeiro bloqueio
do Covid, o partido de Boris desfrutou de
uma vantagem de 26 pontos. Os muitos
erros da governação têm levado a oposição,
frequentemente, a rotular Johnson como

um ‘homem sem vergonha’ e alguém que é adverso às
regras – explicando que o PM acredita ‘numa regra para
ele e outra para todos nós’, o que causou uma sensão de
raiva pública contra o primeiro-ministro e o seu partido.

Em seguida vamos falar nos escândalos e a forma
como Johnson reagiu, o que afetou os seus resultados nas
pesquisas de opinião, a menos de três anos depois da
conquista de uma maioria de 80 deputados nas eleições
gerais de 2019... Este é o grande problema para muitos
dos que perderam a fé em Johnson.

Em 30 de Novembro de 2021, foi divulgada a pri-
meira história, a ser conhecida como o ‘Partygate’, com
notícias de que o Gabinete do PM teria realizado três

festas quase um ano antes, quando Londres estava sob
restrições do bloqueio ao Covid-19. A história inicial-
mente não fez muito furor e os conservadores venceram
confortavelmente as eleições de Old Bexley e Sidcup
dois dias depois.

Só que Johnson mentiu à Câmara dos Comuns, quando
insistiu que as regras foram sempre seguidas em Dow-
ning Street durante a pandemia. Após essas revelações
iniciais, repetiu a mesma defesa e conseguiu que os mi-
nistros fizessem o mesmo - um movimento que, quando
a alegação foi comprovada como falsa, irritou os seus co-
legas que sentiram terem sido enganados. Essa linha de
desculpabilização foi uma das razões evocadas por Sajid
Javid no seu discurso de demissão como ministro da
Saúde- que acabou por fechar a porta a Johnson. As ten-
tativas dos conservadores em satirizarem os aconteci-
mentos como a ‘semana do crime’ terminaram com o
partido a defender-se das alegações de violação à lei. Só

que, um vídeo da então secretária de imprensa de Dow-
ning Street, Allegra Stratton, fazendo piadas sobre as fes-
tas, deitou tudo a perder. Johnson pediu desculpas ao
Parlamento, dizendo-se  furioso” com o vídeo e prometeu
uma investigação.

Em 9 de dezembro continua saga. A Comissão Eleitoral
emite uma multa de £17.800, por ter descoberto que os
conservadores haviam declarado indevidamente doações
de Lord Brownlow para a reforma do apartamento de
Johnson em Downing Street. Lord Geidt, um conselheiro
do primeiro-ministro sobre regras políticas, já havia des-
responsabilizado Johnson de irregularidades, mas a in-
vestigação da Comissão Eleitoral descobriu mensagens
no WhatsApp que levantaram dúvidas sobre o que o pri-
meiro-ministro dizia e sabia sobre a fonte das doações.

A partir deste ponto, um fluxo constante de mais his-
tórias de festas foi comprometendo cada vez mais o Go-

BYE, BYE JOHNSON QUE EU GOOD FICO!
Boris Johnson foi forçado a deixar o cargo após uma série de escândalos que, segundo os seus críticos, foram causados   principalmente por erros 
não forçados e falta de disciplina. Aos oponentes políticos foi dada ampla selecção de munições para usar contra o primeiro-ministro, tal como a 

constante quebra das regras, tentativas de chamar a si os resultados das últimas eleições para justificar os erros e o completo desdém pela convenção
das regras no seu partido - permitindo ao Partido Trabalhista liderar nas pesquisas de opinião pública. Os trabalhistas estão actualmente, segundo

YouGov, com 39 por cento das intenções de voto, enquanto os conservadores recuam para 34 por cento.

As estatísticas mais recentes mostram que o número de pessoas infectadas no Reino Unido dobrou desde o início de Junho, com cerca de 2,3
milhões de pessoas a testar positivo. Dois anos e meio após a pandemia, voltamos a enfrentar novas variantes e um aumento das infecções. A
razão por trás do aumento repentino da propagação do vírus são as duas variantes do Omicron - a BA.4 e BA.5. O número de doentes nos hospitais
também continua a aumentar, com sinais de terapia intensiva entre as faixas etárias mais avançadas. Os dados do ONS mostram que no verão de
2020 a propagação estava abaixo de 0,1% da população na Inglaterra, enquanto em 2021 foi de 1,57% e agora é de 3,35%. Um relatório do apli-
cativo de análise Covid ZOE mostra que a dor de cabeça se tornou o sintoma mais comum.

ASCENSÃO E QUEDA DE UM PRIMEIRO-MINISTRO

ESTATÍSTICAS MOSTRAM QUE OS CASOS DE COVID CONTINUAM A SUBIR

Continua na página 6 »»»

Da maioria obtida nas eleições de 2019 
aos escândalos, mentiras e demissões 
em 2022, Boris Johnson só pode 
queixar-se de si próprio...
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verno, incluindo fotografias de Johnson num encontro de
Natal sentado, no jardim do número 10, enquanto os fun-
cionários aparentemente bebiam vinho e conversavam.
Em 14 de dezembro, foi conhecido o primeiro sinal con-
creto da falta de autoridade do primeiro-ministro,
quando quase 100 de seus deputados se revoltaram con-
tra as novas restrições do Covid-19.

Dois dias depois, os liberais democratas venceram a
eleição de North Shropshire, anulando uma maioria de
23.000 e garantindo uma maioria de 6.000. No final da
semana, Lord Frost, ministro do Brexit, demite-se e
Simon Case recusa-se a participar da investigação da
festa de Natal quando surgiram a alegações formais.
Sue Gray assumiu. O Partygate confirma-se quando é
conhecido um e-mail do secretário particular de John-
son, Martin Reynolds, a convidar 100 pessoas para uma
festa em Downing Street enquanto o país estava em
confinamento obrigatório e confirma que Johnson par-
ticipou da reunião.

Essas alegações foram certificadas entretanto e
Johnson, mais uma vez, pediu desculpas e admitiu ter
participado na festa, que disse ter acreditado ter sido
um ‘evento de trabalho’, o que levantou mais uma
onda de protestos e mais deputados conservadores a
pedir a sua demissão, aumentando ainda mais as di-
visões internas do partido.

No início de 2022, Susan Gray publicou uma versão
censurada do seu relatório do partygate que incluía várias
críticas fortes à cultura corrente em Downing Street. O
relatório condenatório agravou as suspeitas de que o pri-
meiro-ministro era totalmente egocêntrico, com Stratton
e outros membros juniores da equipe a serem demitidos,
para suavizar a responsabilidade do PM.

As suas escassas mudanças dentro do nº 10 pouco ser-
viram de trégua para os críticos barulhentos.

Em junho de 2022, Johnson resistiu, mas sobreviveu,
a um voto de desconfiança desencadeado pelo relatório
Sue Gray - mas um histórico 148 deputados votaram para
afastá-lo de Downing Street. A votação foi desencadeada
depois do Relatório Gray para obrigar que Johnnson a as-
sumir a responsabilidade. O primeiro-ministro havia que-
brado o Código Ministerial - o que geralmente é uma
razão para demissão.

Depois, Johnnson consegue adiar o escândalo do
Partygate impondo uma investigação á polícia cha-
mada para o efeito. Esse atraso gerou o abrandamento
das conclusões do relatório e significou que, quando foi
publicado, os pedidos de demissão de Johnson torna-
ram-se um coro inabalável de discórdia, gerando um
voto de confiança ao PM dentro do grupo parlamentar
dos conservadores.

Mas Boris afastou a demissão, ganhando o voto com
o apoio de 211 deputados, num dos piores resultados de
um primeiro-ministro em exercício nos últimos tempos.
A vitória vazia ganhou um breve prazo para Johnson, que
não pode ser convocado, por um ano, para outro voto de
confiança, segundo as regras do Partido Conservador.

Em 4 de novembro, um inquérito considerou o depu-
tado conservador de North Shropshire, Owen Paterson,

culpado de uma violação ‘notória’ das regras de lobby, em
proveito para duas empresas que lhe pagaram £500.000.
Em vez de permitir que a Câmara dos Comuns impusesse
uma suspensão de 30 dias a Paterson, Johnson tentou
mudar as regras sobre os padrões da vida pública para
ajudar o seu colega, numa demonstração que confirmou
Johnson como um infrator aos olhos de muitos.

Depois do escândalo atingir o auge, os conservadores
perderam a eleição intercalar de Chesham e Amersham
em 17 de junho para os democratas liberais após a morte
de Dame Cheryl Gillan.

Em 21 de junho, imagens supostamente feitas em 6
de maio capturando o secretário de Saúde beijando a mi-
lionária lobista e assessora Gina Coladangelo, 43, no seu
próprio escritório, são divulgadas pelo jornal Sun. John-
son recusa-se a demitir Matt Hancock e aceitou o seu pe-
dido de desculpas. 

Após o escândalo, o sucesso eleitoral dos conservado-
res no Muro Vermelho, nordeste de Inglaterra, parou e
perdem a sua segunda eleição intercalar para o Partido
Trabalhista em Batley e Spen.

Em 22 de maio, o Mirror noticia que Cummings, con-
selheiro-chefe de Johnson, viajou para a casa de seus
pais, em Durham, com a mulher e filho no auge da pan-
demia, numa possível violação das regras de bloqueio.
Após dias de especulação sobre o futuro do conselheiro,
Johnson disse que Cummings “agiu com responsabili-
dade, legalidade e integridade” e que “qualquer pai, fran-
camente, entenderia o que ele fez”.

As manchetes chamaram a atenção do público con-
finado – muitos dos quais não tinham podido ver os

familiares por medo de represálias. Com a polícia de
Durham a recusar-se a punir Cummings por violação
ao bloqueio, o apoio ao membro da sua equipe pro-
vocou uma onda contra as regras de distanciamento
social na Inglaterra, que prejudicou os esforços para
controlar o Covid.

Em novembro de 2020, a equipe ‘Vote Leave’, que ad-
ministrava a operação de Johnson em Downing Street,
desmoronou-se quando o primeiro-ministro expulsou
Cummings, o arquiteto de sua bem-sucedida campanha
para o Brexit, depois de alegações de que o mandarim
havia confrontado a sua mulher Carrie. Numa tensa reu-
nião de 45 minutos, o primeiro-ministro ordenou ao seu
assessor mais graduado que abandonasse o posto, depois

de lhe mostrar mensagens de texto incriminatórias que
haviam sido encaminhadas para a sua parceira. 

Esta grande connfrantação abriu caminho a Cummings
de se vingar do primeiro-ministro e, a partir desse mo-
mento, fazer constantemente alegações prejudiciais
sobre o número 10 - inclusive sobre manifestações ex-
plosivas em comités especializados. A noção de que o pri-
meiro-ministro agiu no melhor interesse da nação
durante o Covid foi obliterada pelas alegações bombás-
ticas e permitiu que a desconfiança se instalasse no pú-
blico em geral – afundando os seus índices de aceitação
de que nunca mais iria recuperar.

Em 2 de abril, o The Times noticiou alegações bombás-
ticas de que David Warburton, o deputado de Somerton
e Frome, havia sido suspenso do partido enquanto se
aguardava uma investigação, do novo órgão de vigilância,
de assédio sexual parlamentar segundo alegações de três
mulheres que o acusaram de comentários sexuais inde-
sejados e apalpões.

Em 25 de abril, surgiram alegações de que um parla-
mentar foi visto a ver pornografia na Câmara dos Comuns.
Após dias de especulação, Neil Parish apresentou-se como
a pessoa que havia sido vista – alegando, bizarramente,
que estava a tentar procurar tratores agrícola e, aciden-
talmente, caiu num site de sexo.

A sua saída levou a outra eleição, desta vez em Wake-
field - um círculo eleitoral do Red Wall recuperado pelos
Conservadores em 2019 – mas que foi agora conquistado
pelos trabalhistas, no mesmo dia em que os Liberais con-
quistaram Tiverton & Honiton. 

Em 30 de junho de 2022, Chris Pincher renunciou dra-
maticamente ao cargo de vice-presidente da bancada dos
conservadores, depois de supostamente apalpar sexual-
mente dois homens no Carlton Club, um clube privado
de membros conservadores em Londres. Downing Street,
sobre o assunto, disse que Johnson não estava ao corrente
de nenhuma ‘alegação específica’ sobre Pincher quando
o nomeou para o cargo de vice-líder da bancada, mas
surgiu nos dias seguintes provas de que ele foi informado
sobre alegações contra o deputado já em 2019.

Em 5 de julho, Johnson foi forçado, mais uma vez, a
um humilhante pedido de desculpas por se ter esquecido
que foi informado sobre as alegações anteriores de con-
duta ‘inapropriada’ do deputado. Mais uma vez, a sua
equipe foi apanhada a mentir para o defender.

E este escândalo foi a gota d’água que quebrou a con-
fiança no PM por parte dos parlamentares conservadores
e levantou uma onda de protestos, sem precedentes, a
pedir a sua demissão.  Foi também a razão necessária e
suficiente para o pedido de demissão de Rishi Sunak, mi-
nistro das Finnanças, e Sajid Javid, ministro da Saúde.

Na manhã de 7 de junho, 59 deputados haviam aban-
donado o Governo e Johnson recusava-se a sair  com uma
exibição desafiadora no Comité de Ligação dos conser-
vadores ao Parlamento.

Quando o chanceler Nadhim Zahawi e a secretária de
Educação Michelle Donelan lhe disseram para ir embora,
36 horas depois de terem sido nomeados, Boris desistiu
do cargo que sonhava exercer desde a infância. Apesar
de admitir que acabou a função - Boris quer permanecer
como ‘primeiro-ministro interino’ até à Conferência do
Partido Conservador no Outono’, que elege outro líder e,
consequentemente, novo primeiro-ministro.

A QUEDA DE BORIS JOHNSON
«««Continuação da página 6 

O ex!ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, é o favorito, entre muitos candidatos, à liderança do
Partido Conservador e, consequentemente, o próximo primeiro!ministro, segundo a maioria dos meios de
comunicação ingleses. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, e os ex!ministros da saúde, Sajid
Javid e Jeremy Hunt, são outros dos concorrentes à liderança dos conservadores. Considerado um dos fa!
voritos na corrida, Sunak, de 42 anos, lançou a campanha “Ready4Rishi” (“Pronto para Rishi”) na rede social
Twitter, que inclui um vídeo promocional e um slogan destacando a necessidade de “restaurar a confiança,
reconstruir a economia e reunificar o país”.

De origem indiana e com carreira como analista financeiro e gestor de fundos de investimento, Sunak
tornou!se numa figura de destaque durante o processo do ‘Brexit’. 

Os dois ex!ministros da saúde, Sajid Javid e Jeremy Hunt, também declararamos seus planos de concorrer
à liderança do Partido Conservador. A dupla tem por intenção cortar os impostos ! com Javid anunciando
que vai eliminar o último aumento da segurança social, enquanto Hunt quer ajudar as empresas.

O calendário para a escolha de um novo líder do Partido Conservador só será decidido na próxima se!
mana, após a eleição de uma nova direção do grupo. A eleição do líder é feita em duas fases, começando
por uma série de votações circunscrita ao grupo parlamentar para reduzir os candidatos a dois finalistas.
Assim, na primeira fase, têm de apresentar o apoio de um mínimo de 8 deputados. Na segunda fase, o
apoio sobe para um mínimo de apoio de 18 deputados. Caso houver mais de dois concorrentes que apre!
sentem esse número de apoiantes, serão selecionados os dois que reunirem o maior número de deputados
a subscrever a sua lista.

O vencedor, entre os dois, é depois escolhido numa fase final, por voto postal, dos membros do partido,
quase 200.000 militantes. Embora as inscrições ainda não tenham sido abertas, pelo menos dois deputados
já declararam interesse na eleição, nomeadamente a Procuradora!Geral, Suella Braverman, e os deputados
Tom Tugendhat e Steve Baker. Segundo as firmas de apostas, apontam Sunak e Liz Truss para a decisão final
do voto dos conservadores. 

RISHI SUNAK E LIZ TRUSS APONTADOS
COMO FAVORITOS A SUBSTITUIR BORIS
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Responsáveis pelo Banco da Inglaterra (BI) estão a observar o progresso da corrida
para substituir Boris Johnson como líder conservador e primeiro-ministro com muita
atenção. Em tempos normais, os bancos centrais não prestam atenção às oscilações
políticas. Mas estes não são tempos normais. A inflação atingiu 9,1% e os funcionários
do Banco estão sob pressão para aumentar as taxas de juros para comprimir a econo-
mia e com isso as pressões inflacionárias que elevam os preços.

Por outro lado, o BI está preocupado com a queda de 12% no valor da libra desde
janeiro, com grande parte de sua queda atribuída à fraca recuperação do Reino Unido
da pandemia e do Brexit. 

Após Boris Johnson ter confirmado a sua demissão, a taxa de câmbio GBP/EUR subiu
dos recentes níveis de queda. Numa semana desastrosa para Johnson, a libra esterlina
em relação ao euro subiu devido ao fim da incerteza e às ameaças de uma crise do
gás de inverno na Europa. A GBP para EUR subiu para o nível 1,1800 no fim de semana
após o melhor desempenho semanal desde fevereiro. No entanto, continua a acentuar
a queda face ao dólar.

Contudo, é possível que, quando o teto anual do preço da energia aumentar em
mais £800 em outubro para cerca de £2.800 por ano, a inflação possa atingir 11% e a
crise do custo de vida venha a piorar.

A escassez de GPs (médicos de família) na Ingla!
terra vai piorar, com mais de um em cada quatro car!
gos previstos ficarem vagos dentro de uma década,
sugere uma análise. O estudo da ‘Health Foundation’
diz que o atual déficit de 4.200 médicos pode au!
mentar para mais de 10.000 em 2030!31.

Esta organização de apoio, acredita que o Go!
verno lutará para aumentar o número de GPs, mas
devido ao aumento da procura a falta continuará
a subir ! criando um déficit ainda maior. O Go!
verno prometeu recrutar 6.000 GPs extras até
2024. Mas os ministros admitem que não estão a
conseguir atingir essa meta.

A análise diz que os números dos médicos que in!
gressam na profissão estão a aumentar, mas isso tem
sido para compensar o índice de reformas dos GPs
ou pela mudança para o trabalho em part!time, de
acordo com as tendências atuais. Os piores cenários
sugerem que mais da metade dos postos de GP po!
derão estar, no futuro, vagos.

Nadhim Zahawi está ‘sob investigação pelos
Serviços de Finannças (HM Revenue & Cus!
toms)’ em relação ‘aos seus assuntos pessoais
fiscais’, departamento que está sob o seu pró!
prio controle, depois de ter sido nomeado, por
Boris Johnson, como o novo ministro das Fian!
ças, mesmo depois de ter sido alertado sobre
a investigação em curso do fisco.

Investigadores em impostos ‘offshore’, ‘lan!
çaram uma investigação’ sobre o estado das fi!
nanças, do atual ministro e candidato à
liderança conservadora, depois de notificados
pela Agência Nacional de Crimes (NCA) ! co!
nhecida como ‘a versão britânica do FBI’.

Após a investigação da NCA em 2020, “não
foram encontradas provas para a apresentação
de uma acusação criminal”. Mas acredita!se
que especialistas do ‘Serious Fraud Office’
(SFO) também investigaram as finanças do
recém!nomeado chanceler, relata o jornal The
Independent.

Zahawi, 55, negou qualquer irregularidade e

prometeu cooperar totalmente com quaisquer
perguntas do HMRC, segundo uma reportagem
do The Sunday Times.

Um porta!voz disse ao jornal: “Todos os inte!
resses financeiros do Zahawi foram declarados
de forma adequada e transparente. Zahawi
não tem conhecimento de qualquer investiga!
ção formal do HMRC. Os seus impostos estão
todos pagos e em dia. Ele fornecerá todas as
informações a quaisquer dúvidas que o HMRC
tenha sobre seus assuntos fiscais.’

Uma fonte sénior de Whitehall também
disse, ao The Independent, que a investigação,
sob o controle do Tesouro, que Zahawi come!
çou a administrar há apenas três dias, está
atualmente dada como ‘não resolvida’.

O HMRC disse à imprensa que “não pode co!
mentar sobre contribuintes identificáveis”.

O primeiro!ministro, a ministra do Interior,
Priti Patel, e o Gabinete do PM foram todos in!
formados das investigações antes da nomea!
ção de Zahawi.

Os atuais aumentos “implacáveis” dos preços dos alimentos podem não atingir
seu pico até o próximo ano, alertou um grupo do setor. A ‘Food and Drink Federation’,
que representa os fabricantes de alimentos e bebidas do Reino Unido, diz que, ge-
ralmente, leva de 7 a 12 meses para que os custos dos produtores cheguem às pra-
teleiras das lojas.

A invasão da Ucrânia pela Rússia acelerou os custos de fabricação, como energia
e fertilizantes. A chefe da federação, Karen Betts, alertou que os preços vão piorar
antes de melhorarem. A inflação dos preços de alimentos e bebidas subiu para 9,1%
no ano até junho, segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais.

“Acho que o pico pode ser no próximo ano e que os preços podem subir um pouco
acima de 10%”, disse Betts à BBC.  Outros grupos, como o ‘Institute of Grocery Dis-
tribution’, que fornece análises para a maioria das mercearias, prevê que os preços
podem aumentar até 15%. De acordo com os produtos básicos domésticos, como
pão, carne, laticínios, frutas e legumes se tornarem mais caros.

A taxa de inflação geral do Reino Unido atingiu em maio, o seu nível mais alto
em 40 anos, com os custos de energia, combustível e alimentos a manterem uma
subida de preços constate. As pessoas que lutam com o aumento do custo de vida
já estão cortando compras, ou até mesmo diminuído refeições, de acordo com uma
pesquisa da BBC efetuada junto a famílias no Reino Unido.

JOHNSONN INDIGITA 
MINISTRO DAS FINANÇAS
QUE ESTÁ SOB 
INVESTIGAÇÃO DO FISCO

PREÇOS DOS ALIMENTOS VÃO 
PIORAR ANTES DE BAIXAREM 

INDÚSTRIA ALERTA

LIBRA REFORÇA FACE AO EURO MAS 
INFLAÇÃO DEVE BATER OS 11% ESTE OUTONO

CRISE POLÍTICA

ESCASSEZ DE MÉDICOS 
DE FAMÍLIA VAI PIORAR
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Morreu na sexta-feira, dia 8, José Eduardo dos Santos, antigo Presidente de An-
gola, aos 79 anos. O antigo chefe de Estado estava internado desde o dia 23 de
Junho nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, Espanha, onde recebia
tratamentos médicos desde 2019.

A notícia da morte de José Eduardo dos Santos foi comunicada pela Presidência
da República de Angola através de uma nota publicada no Facebook.

“O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública
nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o fa-
lecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo
dos Santos, ocorrido hoje às 11h10, hora de Espanha certificada pelo boletim médico
da clínica, em Barcelona, após prolongada doença”, lê-se no comunicado.

“O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consi-
deração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu
durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Ango-
lana, em momentos muito difíceis”, acrescenta ainda a nota.

O Executivo da República apresenta à família “os seus mais profundos sentimentos
de pesar” e “apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação”.

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola
em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências
no mundo, sendo regularmente acusado por organizações internacionais de cor-
rupção e nepotismo.

Em 2019, José Eduardo dos Santos passa a viver na cidade catalã de Barcelona,
para realizar com maior facilidade tratamentos no Centro Médico Teknon, uma das
melhores unidades hospitalares europeias na valência de oncologia, que já tratava
o ex-Presidente angolano há cerca de oito anos.

Nas últimas semanas, o seu estado de saúde agravara-se. Em coma e com lesões
consideradas irreversíveis, a saúde de José Eduardo dos Santos motivou polémica
dentro da própria família.

O Presidente de Angola, João Lourenço, decretou cinco dias de luto nacional: “É
declarado o luto nacional a ser observado em todo o território nacional e nas missões
diplomáticas e consulares”, pode ler-se num decreto presidencial assinado pelo
chefe de Estado.

Segundo o decreto, o luto nacional começou às 00h00 de sábado, 9 de Julho, e
tem a duração de cinco dias, durante os quais a bandeira nacional será colocada a

MORREU JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS
ANTIGO PRESIDENTE DE ANGOLA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a viagem a Nova Iorque,  EUA, “devido ao muito elevado
risco de incêndios !orestais”. Segundo o comunicado, “o Presidente da República decidiu "car em Portugal no início da se-
mana, devido ao muito elevado risco de incêndios !orestais”. Estava previsto que a viagem de Marcelo tivesse lugar entre
segunda e quinta-feira, a convite do presidente do Conselho Económico e Social das Nações Unidas.Este anúncio surge
depois de António Costa também ter anunciado o cancelamento da sua viagem o"cial a Moçambique,d evido “às previsões
meteorológicas que indicam um agravamento muito sério do risco de incêndio rural nos próximos dias”.

MARCELO E COSTA CANCELAM VIAGENS DEVIDO AOS INCÊNDIOS

Queremos ter um Estado mais pequeno,
mais pro"ssional, mais rigoroso, mais
capaz de responder aos problemas. Mas,
ao ser mais pequeno, tem de ser bastante
mais capaz, bastante mais competente, o
que implica dar a toda a função pública, a
começar pelos funcionários públicos, o re-
conhecimento e as condições de trabalho
que até aqui não tiveram", destacou.

No "nal do Conselho Nacional da Inicia-
tiva Liberal (IL), que decorreu em Coimbra,
João Cotrim de Figueiredo sublinhou aos
jornalistas que para tal é necessário voltar
a introduzir as avaliações de uma forma
sistemática, assim como as progressões
baseadas nessas avaliações.

"É preciso voltar a ter um espaço e re-
cursos para reconhecer o trabalho, recom-
pensar devidamente o trabalho dessas
pessoas. Sem isso, não podemos ter uma
administração pública competente e não
podemos ter um país a funcionar como
deve ser", acrescentou.

De acordo com o líder da Iniciativa Lib-
eral, que tem criticado o PS "pela incom-
petência de gerir a coisa pública e os
serviços públicos em particular", apontou
que esta é uma das reformas estruturais a
levar a cabo em Portugal.

No seu entender, também os incêndios
que estão a assolar o país, "só podem ser

prevenidos com uma administração
pública devidamente capaz, com pessoas
capazes de tomar decisões a tempo e sem
medo de gerir a agenda política e
mediática, sem estar sempre com medo
de como vão ser vistas as decisões que
estão a ser tomadas".

"O que me parece é que no caso dos in-
cêndios só se reage depois das tragédias
acontecerem e para prevenir danos
eleitorais ou mediáticos maiores. Esta não
é a altura de contar espingardas, é altura
de agir e prevenir todos os danos que pos-
sam ser prevenidos, mas se houver respon-

sabilidades políticas a sacar, cá estaremos
posteriormente para o fazer", alertou.

Aos jornalistas, o líder da IL disse ainda
que também na saúde "falta fazer quase
tudo", sendo esta também uma das "re-
formas estruturais essenciais".

"Enquanto o sistema não tiver os recur-
sos, não só os públicos, mas sociais e pri-
vados ao dispor, este problema não se vai
resolver", destacou.

Outros dos serviços públicos que "está o
caos" é a Educação.

"Aviso já que vai abrir o ano letivo num
autêntico caos, com falta de professores de
quase todos os setores no ensino se-
cundário. Atrevo-me a dizer que vamos ter
mais de 100 mil alunos sem quadro de
professores completo", sustentou.

Para João Cotrim de Figueiredo, o PS "é
claramente incompetente".

"Só gere para a agenda mediática, só
gere para tentar manter-se no poder e
quem acaba por pagar a carga "scal mais
alta de sempre, e tem os serviços públicos
mais baixos de sempre, são os portugue-
ses", conclui.

O 23.º Conselho Nacional dos liberais
teve em agenda "a análise da situação
política, com o foco no tema 'Portugal: a
urgência de reformas estruturais e a con-
vergência europeia'".

“QUEREMOS UM ESTADO MAIS PEQUENO
MAIS PROFISSIONAL, RIGOROSO E CAPAZ”

LÍDER DA INICITIVA LIBERAL DIZ QUE “PS É INCOMPETENTE”

A PSP fez na noite de sábado  uma megaoperação
de combate à criminalidade violenta associada à
noite de Lisboa, com mais de 200 agentes empen!
hados.Há quatro detenções de seguranças de es!
paços nocturnos já confirmadas, e o cerco e
encerramento de todos os bares de diversão da con!
hecida rua cor de rosa, no Cais Sodré. 

Toda a operação passou por buscas em pelo
menos oito espaços de diversão nocturna, com
vista a fazer prova e estancar crimes como roubos,
agressões violentas e graves a clientes dos bares

por parte de seguranças, além de posse ilegal de
armas, como bastões, soqueiras e até uma pistola,
já apreendidos durante as buscas aos suspeitos
de"dos. 

Toda a operação foiacompanhada no terreno por
uma magistrada do Ministério Público, a procuradora
Felismina Carvalho Franco, da Unidade Especial de
Combate ao Crime Violento do DIAP de Lisboa. 

Além do fecho da zona do Cais do Sodré, a oper!
ação passou também por buscas cirúrgicas em al!
guns bares do Bairro Alto.

PSP FEZ MEGAOPERAÇÃO NO CAIS DO SODRÉ E DETEVE QUATRO SEGURANÇAS DE ESPAÇOS NOCTURNOS
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Segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira,
Mário Ferreira é suspeito de fraude qualificada
e branqueamento.

"No âmbito da inves!gação de um processo"
crime instaurado por suspeitas da prá!ca de atos
passíveis de configurar ilícitos criminais de
Fraude Qualificada e Branqueamento, a Autori"
dade Tributária e Aduaneira (AT), através da Di"
reção de Serviços de Inves!gação da Fraude e
de Ações Especiais (DSIFAE) com o apoio opera"
cional da Unidade de Ação Fiscal da GNR, e Co"
mando territorial da GNR da Madeira – Seção de
Inves!gação Criminal, levou a cabo a Operação
'Ferry'", dizem em comunicado.

Foi no decorrer desta inves!gação que as em"
presas do empresário foram alvo de buscas. Um
dos alvos das buscas foi a sede da Douro Azul, a
empresa de Mário Ferreira responsável pelos
cruzeiros no Douro, confirmou o advogado do
empresário, também dono da TVI.

As buscas foram conduzidas pela Autoridade
Tributária e pelo DCIAP. Em causa estarão indí"
cios de fraude fiscal qualificada no negócio da

compra e venda do navio Atlân!da. A venda da
embarcação foi feita em setembro de 2014,
pelos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, por
mais de oito milhões e em 2015. A mesma em"
barcação foi depois vendida, pela empresa de
Márioa Ferreira sediada em Malta (um paraíso
fiscal), por 17 milhões, a uma empresa
norueguesa. Os Estaleiros Navais de Viana do
Castelo inicialmente haviam atribuido ao Atlân"
!da, em 2012, um valor de 29 milhões de euros.

"Os factos sob inves!gação, que mo!varam a
instauração do processo em causa, reportam"se
aos anos de 2014 a 2016 e consubstanciam"se
numa transação efetuada com recurso a outra
jurisdição, de modo a diminuir os lucros trib"
utáveis em Portugal. Este procedimento terá
visado, essencialmente, reduzir os montantes a
pagar, em sede de IRC, bem como camuflar uma
eventual distribuição dos lucros ob!dos", con"
!nua o comunicado.

A inves!gação culminou na cons!tuição de um
único arguido, Mário Ferreira, avança a Autori"
dade Tributária e Aduaneira.

O empresário Mário Ferreira, cujas empresas no Porto, Malta e Madeira foram alvo
de buscas, foi constituído arguido no caso do negócio do navio Atlântida. 

EMPRESÁRIO MÁRIO FERREIRA SUSPEITO DE FRAUDE 
FISCAL EM NEGÓCIO COM O NAVIO ATLÂNTIDA

Portugal recebeu 9,6 milhões de turistas não residentes em
2021, um crescimento de 48,4% face a 2020, mas ainda 61%
abaixo dos 24,6 milhões de turistas acolhidos no ano pré"
pandémico de 2019, informou hoje o INE.

“O ano de 2021 foi ainda marcado pelos efeitos dos con"
strangimentos decorrentes da pandemia covid"19, sobretudo
as medidas de confinamento no primeiro semestre e no final
do ano, com efeitos nega!vos no setor do turismo que, apesar
de ter crescido face a 2020, ano de contração sem precedente
da a!vidade turís!ca, ficou ainda aquém dos níveis de 2019”,
lê"se nas ‘Esta#s!cas do Turismo 2021’ do Ins!tuto Nacional
de Esta#s!ca (INE).

Segundo o ins!tuto esta#s!co, “Espanha manteve"se como
o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota
de 30,2%), tendo registado um crescimento de 57,3%”.

Já o mercado francês (16,1% do total) continuou em se"
gundo lugar, aumentando 46,2%, e no número de turistas do
Reino Unido (10,6%) verificou"se também uma variação pos"
itiva de 24,0% em 2021, enquanto o mercado alemão (8,0%)
cresceu 39,1%.

Considerando a generalidade dos meios do alojamento turís"
!co (hotelaria, turismo no espaço rural/habitação, alojamento
local, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
em 2021 registaram"se 16,0 milhões de hóspedes e 42,6 mil"
hões de dormidas, traduzindo"se em aumentos de 36,9% e
40,7%, respe!vamente ("60,4% e "61,1%, pela mesma ordem,
em 2020).

Face a 2019, registaram"se diminuições de 45,8% no número
de hóspedes e 45,2% no de dormidas.

TURISTAS EM PORTUGAL SOBEM 
48,4% EM 2021 FACE A 2020 MAS FICAM 

61% ABAIXO DE 2019, REVELA O INE

Nos primeiros seis meses de 2022, nasceram em Portugal 25.355 novas empresas, mais 19% que no mesmo período em
2021, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Barómetro da Informa D&B.

Este valor representa uma "aceleração", depois da "forte queda veri!cada em 2020, fruto da pandemia", de acordo com
um comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

"Nos últimos 9 meses, desde outubro de 2021, o ciclo de crescimento apenas foi interrompido em abril deste ano", é ainda
referido. Além disso, a "criação de empresas no primeiro semestre está muito próximo de atingir os valores do mesmo período
em 2019, antes da pandemia". 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO NASCERAM MAIS DE 23 MIL EMPRESAS
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“Eu quero pedir desculpa, em nome da
minha geração, à vossa geração, relativa!
mente ao estado do oceano, ao estado da
biodiversidade e ao estado das alterações
climáticas”, disse há dias António Guter!
res, secretário!geral ONU, dirigindo!se aos
jovens na sessão de encerramento do
Fórum da Juventude e Inovação da Con!
ferência dos Oceanos da ONU 2022 que
decorreu na praia de Carcavelos. 

Guterres, que tem 73 anos – e é, por!
tanto, um homem da minha geração, em!
bora nos dias de hoje o espaço temporal
de uma geração varie consoante as con!
veniências de quem a ela se refere – ter!
se!á esquecido da Mãe Natureza e da sua
importância em tudo o que acontece
neste planeta Terra, limitando!se a culpar
o Homem de todas as des!
graças que nos assolam.

Ao pedir desculpa às novas
gerações,"Guterres"fez!me
lembrar a adolescente/acti!
vista sueca Greta Thunberg
nos seus furiosos ataques
aos seus antecessores que
terão dado cabo do paraíso
em que ela, o Guterres e
todos nós gostaríamos de viver!

Infelizmente, as coisas não correm da
forma utópica como muitos pretendem!
Embora não seja especializado nessa área,
atrevo!me a comparar a actividade do
Homem a alguns remédios que tomamos,
cujas bulas contêm, por vezes, mais con!
tra!indicações do que benefícios, dei!
xando!nos com a grande dúvida de
tomarmos ou não tal medicamento. Há
males que vêm por bem, diz!se por aí… e
tem de haver necessariamente um equi!
líbrio entre o que o Homem “estraga” e os
benefícios que dessas “malfeitorias” re!
sultam para a Humanidade. Mas isso é
com os cientistas, concorde ou discorde
bem sei que não tenho voto na matéria.

Voltemos, então, a Guterres e ao seu
pungente pedido de desculpas referindo!
se ao estado dos oceanos, que, como se
sabe, tem sido, a par da Amazónia, o tema
preferido para as enésimas discussões, es!
tudos e relatórios de que constantemente
ouvimos falar – no que respeita aos ocea!
nos, lá aparecem as críticas ao agora abo!

minável plástico, essa invenção do século
XX responsável por todas as desgraças
que, mais dia, menos dia, acabarão por
extinguir a espécie humana!

Se é verdade que o plástico – ou melhor,
o Homem que dele se serve – é respon!
sável por grande parte da degradação dos
oceanos, e, concomitantemente, da flora
e da fauna marinha, convém relembrar
que esse maléfico produto também é o
grande responsável pela melhoria da vida
das pessoas e por inúmeros avanços tec!
nológicos nas mais diversas indústrias, no!
meadamente na alimentar, na indústria
automóvel, aeroespacial, agrícola, na
construção civil, na indústria farmacêu!
tica, têxtil, no artesanato, nos brinquedos,
na decoração… eu sei lá em quantas mais!

Já há produtos biodegradá!
veis que se começam a usar
em substituição do plástico,
é na criação desses produtos
“amigos do ambiente” que a
Ciência "se "deve "empe!
nhar… embora os próprios
cientistas continuem a ser!
vir!se do plástico"nas"ferra!
mentas que utilizam para o

combater, nos telemóveis através dos
quais avisam lá para casa que vão fazer
serão, nos carros em que se deslocam,
nalguns electrodomésticos que usam,
nas casas que habitam, ou nos compu!
tadores de que se servem…

Cabe ao Homem melhorar e tratar do
seu próprio planeta, como cabe ao mé!
dico tratar!nos da saúde – mas não se es!
queçam de ler atentamente as bulas,
como se devem lembrar quotidiana!
mente dos malefícios que o plástico pode
causar. Quanto ao estado da biodiversi!
dade e das alterações climáticas, convém
chamar à pedra a Mãe Natureza e ouvir o
muito que ela terá para dizer…

Eu não me sinto na obrigação de pedir
desculpa às novas gerações, os males de
que o nosso planeta sofre não se resol!
vem com passa!culpas ou com bizarros e
convenientes pedidos de desculpa – os
crentes pedi!las!ão, a seu tempo, aos seus
deuses… porque, afinal, somos todos pe!
cadores e assim continuaremos, venha lá
que geração vier!

Quando foi ao Brasil, há um ano, entre fim de Julho e início de Agosto, para participar na reinauguração
do Museu da Língua Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com os antigos presidentes brasileiros
Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer em São Paulo, antes de ser recebido por Jair Bol-
sonaro, em Brasília. Portanto, não é inédita esta situação em que Marcelo visita, primeiro, antigos presidentes
do país-irmão e só depois é que se encontra com o presidente actual – só que, há um ano, nem Lula, nem
Fernando Henrique Cardoso nem Michel Temer eram candidatos à presidência brasileira nas próximas elei-
ções daquele país… e Lula já anunciou (embora não formalmente, como afirmou Marcelo, em tom de
desculpa) a sua candidatura às próximas presidenciais de Outubro.

Confesso que não percebo nada de diplomacia , mas no meu modesto entender penso que a agenda do
nosso Presidente da República deveria contemplar, em primeiro lugar, um encontro, por muito breve que
fosse, com o actual Presidente da República do Brasil, e não com velhos amigos e conhecidos, nomeada-
mente Lula da Silva, que é um anunciado adversário do actual Presidente nas próximas presidenciais, o
que terá levado Bolsonaro a sentir-se, por isso, desvalorizado politicamente, tendo cancelado o almoço
que estaria programado com Marcelo.

É claro que Marcelo – que gosta de se dar bem com Deus e com o diabo – desvalorizou a questão, emi-
tindo aquele discurso vazio a que já nos habituou: “Se no Brasil de repente alguém que eu devia encontrar
está doente, não quer, não gosta, não acha oportuna, comunica que não é agora, é mais tarde, é noutra
ocasião, eu digo: esteja à vontade, pois quem tomou a iniciativa de me convidar não fui eu. Eu nisso aí não
dramatizo”. […] Há que saber separar o que é fundamental do que não é, os povos continuam, os almoços
podem mudar de data” e!recorreu ainda ao ditado popular português segundo o qual “ninguém deve fazer-
se convidado nem para boda nem para batizado”.

Será assim tão simples, senhor Presidente Marcelo? Não deveria Vossa Excelência ter tido mais cuidado
em evitar encontrar-se com adversários políticos de Bolsonaro numa data tão próxima das presidenciais
brasileiras? Nem tudo o que parece é – e as amizades, por maiores que sejam, não devem interferir com a
vida política dos outros países! Ou será que uma selfie tirada ao lado de Lula da Silva não será aproveitada
pela sua entouragena campanha presidencial? A não ser que os brasileiros não lhe confiram a mesma im-
portância que os portugueses lhe atribuem e desvalorizem a sua amizade com o polémico ex-presidente .
E isso não é bom, caro Presidente, nem todos os brasileiros amam Lula e nem todos odeiam Bolsonaro. 

Não houve feijoada em Brasília, mas houve Lula em São Paulo - os amigos são para as ocasiões, não são?

NÃO HOUVE FEIJOADA EM BRASÍLIA
MAS HOUVE LULA EM SÃO PAULO!

AS DESCULPAS DE GUTERRES
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Not very far from Lisbon, you
can start your Alentejo coast
tour reaching!Troia via!Al-
cácer do Sal or by

ferry from Setúbal, crossing the
River Sado estuary. On arrival,
the Troia peninsula offers much
to be explored. You can play golf,
have surfing lessons, walk along
the beach or watch the dolphins.
You can also wander about to
discover the region’s cultural her-
itage, such as the Carrasqueira
village on stilts and the!Troia
Roman Ruins which actually reveal
how the area was already rich in nat-
ural resources two thousand years ago.

After Troia,!Comporta is a much ap-
preciated spot for a family beach out-
ing and has some good restaurants.

This is a paddy field area, so rice-based
dishes are an unmissable specialty.

Until!Sines, the coast is an unbro-

ken strip of sand, with pleasant
beaches such as Pinheirinho and Galé.
In!Melides and! Santo André, de-

pending on your wishes and pref-
erences, you may choose between
the sea beaches and the lagoons.
These are great places for canoe-
ing and windsurfing.

Sines is one of the most impor-
tant cities on the Alentejo coast
and is an industrial port and a
cape as well, making it a natural
stopping point for visitors to the
region. A traditional fishing port,

it was here that Vasco da Gama, the
great navigator, was born. Who knows,
his travels may have inspired the Fes-

ALENTEJO SEASIDE
SET YOURSELF FOR A UNIQUE HOLIDAY EXPERIENCE IN EUROPE

The Alentejo coast stretches from the mouth of the River Sado 
to Zambujeira do Mar, and will surprise you for being such a well 

preserved coastal area, with small havens of sun and beach, hospitable
people, many activities, sea sports and good cuisine.

Forget Ibiza. Forget the Riviera.
In fact, forget the Med 

altogether. Portugal’s Alentejo
region is lined with 

glorious beaches – but not many
people seem to know about them

“
In Guardian

Santo André Beach

Sines

Since the UK left the European Union, there are new rules regarding length and frequency of visits to countries in the
Schengen Area (including Portugal), as well as rules around passport stamps and validity. To visit an EU country post-
Brexit, your passport must be: issued less than 10 years before the date you enter the country ; valid for at least 3 months
after the day you plan to leave . There is also now a time limit on how long and how often you can visit Portugal, visa
free. The Foreign Office advises: “You can travel to countries in the Schengen area for up to 90 days in any 180-day period
without a visa. To stay longer, you will need to meet the Portuguese government’s entry requirements.”

HAS BREXIT CHANGED THE RULES FOR VISITING PORTUGAL?
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tival Músicas do Mundo, the world
music festival that is held here annu-
ally in early summer.

From the port of!Sines, the natural
sandy paradise changes and the
smooth bays alternate with more sce-
nic beaches with rock formations. 

A m o n g  t h e s e ,  t h e   b e a u t i f u l
beaches of  São Torpes, Morgável
and Vale de Figueiros deserve a
longer stop with the family. The great
wealth of the subaquatic landscape
of this area is also much appreciated
for diving.

Along the tracks to the beach, you
will find small places to eat fish in lit-
tle villages overlooking the sea,
like!Porto Covo, a picturesque fish-
ing village that welcomes you to a
pretty square surrounded by low
houses. The beach is very convivial

and from its small port, with its
colourful boats, you can reach the is-
land of Pessegueiro opposite, visible
out to sea.

Continue to! Vila Nova de Mil-
fontes, at the mouth of the River
Mira. We suggest exploring around the
ocean beach and the river by boat or
canoe, with friends. You can even go
up river to!Odemira.

Almograve, amongst the cliffs and
red dunes, is a sanctuary and one of
the most appreciated beaches for surf-
ing and body boarding. You can walk
through the countryside to the beach
from the town, past million-year old
dunes and rock formations.

Further south, the Sardão Cape is a
wild spot, but also a breathtaking
lookout point over the jagged coast. It
is the only place in the world »»»

Bicking Tour in Alentejo

Comporta Beach

Vila Nova de Milfontes
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»»»where the white stork nests on the
cliffs.

This inspiring tour continues
to!Zambujeira do Mar, with other
beaches to be discovered. Here, like
along the whole coast, surfers will find
perfect waves to refine their style and
have fun.

But the Alentejo coastline is not only
beaches. To the south of Sines, you
enter the! Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vi-

centina (Southwestern Alentejo and
Vicentina Coast Natural Park), abound-
ing in hiking and mountain bike trails
to choose from. The various marked
trails along the 450km which make up
the Vicentina Route, between Santi-
ago do Cacém and São Vicente Cape,
are a good way to get to know the re-
gion, come into contact with the
everyday life of its residents and have
other experiences of the local customs
and traditions. (with Visit Portugal)

ALENTEJO SEASIDE
Surfing in Alentejo

Galé Beach

The Secret Beach
in Melides

Ilha do Pessegueiro
in Porto Covo

WHERE
TO STAY
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O Governo anunciou que as professoras Re!
gina Duarte e Andreia Brites serão, respetiva!
mente, comissária e subcomissária do Plano
Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027), a partir
de 01 de setembro, depois da demissão das
responsáveis anteriores. A primeira, recebeu,
das mãos do Presidente da República, Mar!
celo Rebelo de Sousa, o Grau de Comenda!
dora da Ordem de Instrução Pública.

A nova comissária do PNL coordenou o En!
sino do Português no Reino Unido e Ilhas do
Canal, no âmbito do Camões ! Instituto da
Cooperação e da Língua, e foi adida para a

Educação, na Embaixada de Portugal em Lon!
dres, onde fundou a Anglo!Portuguese School
of London, em 2016, e a Teachers and Resear!
chers of Portuguese in the UK, em 2017.

Regina Duarte e Andreia Brites vão substi!
tuir a comissária Teresa Calçada e a subco!
missária Elsa Conde, que apresentaram em
abril, a meio do mandato, as respetivas de!
missões do cargo que ocupavam desde 2017,
quando arrancou o PNL 2027. O PNL foi
criado em 2006 para promover a literacia dos
portugueses e em 2017 foi renovado por
mais uma década.

Os contribuintes residentes no estrangeiro
que não mantenham qualquer relação jurí!
dico!tributária com Portugal (ou seja, que não
tenham uma relação laboral com entidade
instalada em Portugal, nem aí exerçam ativi!
dade por conta própria, nem sejam proprie!
tários de imóveis ou automóveis registados
em Portugal) estão dispensados de designar
representante fiscal.

Os contribuintes portugueses residentes no
Reino Unido que mantenham uma relação jurí!
dico!tributária com Portugal ficam dispensados
de designar representante fiscal se aderirem ao
novo sistema de notificações e citações eletró!
nicas do Portal das Finanças, ou à caixa postal

eletrónica (via CTT) durante o segundo semestre
de 2022. Quem não aderir a nenhum destes sis!
temas terá de designar um representante fiscal
até 31 de dezembro de 2022.

 A designação de representante fiscal pode ser
feita diretamente no Portal das Finanças através
das seguintes opções: a) Acedendo a Serviços >
Dados Cadastrais > Representante > Entregar
Nomeação e selecionando «IRS» (ou «IVA e IRS»
se exercer uma atividade em território portu!
guês); ou b) Através do e!balcão selecionando
em Imposto ou área > Registo de Contribuintes
> Tipo de questão > Identificação > Questão >
Representação Fiscal. 

(Com o CGPL)

Na sequência da entrada em vigor de um!Despacho, de 30 de Junho, deixou de ser exigido, aos passageiros que
entrem em Portugal, a apresentação de comprovativo de teste para despiste da infecção por SARS-CoV-2 ou a
apresentação de certificado digital COVID UE ou de certificado de vacinação ou recuperação emitido por países
terceiros, aceite ou reconhecido em Portugal. Assim, passa a ser permitida a entrada em Portugalal, sem qualquer
requisito adicional, de todos os passageiros, independentemente da sua origem ou da finalidade da viagem, apli-
cando-se esta medida não só ao tráfego aéreo e aeroportos, mas também nas fronteiras marítimas e fluviais.

ENTRADA EM PORTUGAL SEM RESTRIÇÕES

SÓ PRECISA DE REPRESENTANTE FISCAL EM CASOS ESPECÍFICOS

     

     

Os emigrantes portugueses querem maior representação na As!
sembleia da Repúbica e o direito de votar em referendos, divulga
um inquérito que adianta que 60% dos inquiridos considera que de!
veria mais deputados do círculo da emigração na AR.

O Inquérito mostra ainda que 85% entende que os deputados elei!
tos pelo círculo da emigração deveriam ser emigrantes, por terem
um melhor conhecimento “daquele espaço político, das comunida!
des, das suas dinâmicas e necessidades”, bem como para “sentirem
na pele” o que é necessário melhorar na legislação, adianta!se no
relatório do inquérito. Alguns mencionaram até a necessidade de
abrir essa possibilidade a candidatos independentes e da sociedade
civil, e não exclusivamente aos partidos.

Vizela festejou os 650 anos do Tratado de Tagilde, que consagrou a aliança luso-
britânica, com várias atividades, incluindo uma recriação histórica no local. 

“O Tratado de Tagilde, firmado a 10 de julho de 1372, na Igreja de São Salvador
de Tagilde [freguesia daquele concelho], sela uma das mais importantes amizades
políticas de Portugal e marca o início da mais velha aliança diplomática do mundo,
que perdura até aos nossos dias”, acrescenta aquele município do distrito de Braga.

As comemorações do Tratado de Tagilde vão contribuir, assinala-se ainda, para a
“consolidação da imagem e identidade do concelho de Vizela como destino turístico
privilegiado, na vertente de turismo histórico e cultural”.

No local onde foi celebrado o tratado, foi implantado, a 10 de julho de 1953, um
padrão, no topo do qual se observam os símbolos dos reinos de Portugal e Ingla-
terra. As ecelebrações participou o embaixador britânico em Portugal, Chris Sainty,
um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o presidente da Câmara
de Vizela, entre outras individualidades. Em maio, a câmara conseguiu, em Londres,
no Reino Unido, uma cópia do tratado luso-britânico de Tagilde.

ALIANÇA LUSO-BRITÂNICA FEZ 650 ANOS
VIZELA

REGINA DUARTE E ANDREIA BRITES
COORDENAM PLANO NACIONAL DE LEITURA

EMIGRANTES QUEREM MAIS DEPUTADOS 
A REPRESENTÁ-LOS NO PARLAMENTO
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Segundo um inquérito da Sedes, agora divul!
gado, num grupo de 300 entrevistados, mais de
70% dos portugueses residentes no estrangeiro
querem regressar a Portugal, a médio ou longo
prazo, e 73% já investiram ou consideram como
provável investir no seu país. Recordar que, se!
gundo a ONU, em 2019 existiam cerca de 2,6
milhões de portugueses emigrados. 

Dos 300 emigrantes e lusodescendentes
abrangidos pelo inquérito, apenas 18% disse
não pretender voltar a viver no seu país de ori!
gem, enquanto 11,6% afirmaram querer re!
gressar a curto prazo e 71% responderam que
querem voltar a viver em Portugal a médio ou
longo prazo ou apenas após a reforma.

Os baixos salários portugueses são para 62%
dos inquiridos a razão de ainda não terem vol!
tado para o seu país.

Por seu lado, 19% dizem ser por falta de re!
conhecimento social das suas competências e
funções, quando comparado com o que lhe é
dado no país de acolhimento e 30% indica
como razão para ainda não ter regressado os
níveis de compadrio e corrupção em Portugal.

Já para 27% dos inquiridos a falta de oportu!
nidade profissional é o obstáculo ao regresso,
enquanto para 22% deve!se ao mau sistema de
saúde português.

Os serviços administrativos em Portugal tam!
bém são apontados como um obstáculo por
16% dos inquiridos e o sistema político em Por!
tugal por 11%, assim como o sistema jurídico
português, que é referido por outros 11%.

Apenas 6% refere as faltas de apoio ao re!
gresso como um obstáculo e outros 6% diz que
não podem vir ainda para Portugal para não in!
terromperem o percurso escolar dos filhos.

Mais e melhor comunicação e informação,
maior proximidade, melhores serviços consu!
lares e uma ligação mais forte e formal com as
comunidades portuguesas são alguns dos as!
petos que os emigrantes inquiridos considera!
ram como essenciais para se reforçar a sua
ligação a Portugal.

Mas também referem como outros aspetos
importantes a existência de políticas de promo!
ção de ensino da língua e história portuguesas,
de melhores meios de comunicação social de!
dicados às comunidades, o reforço dos laços
com os lusodescendentes e que se considerem
os portugueses em mobilidade ou residentes
no estrangeiro com o mesmo valor e respeito
que os que vivem no país, referindo muitas
vezes o atendimento consular desrespeitoso.

Além disto, consideram que Portugal deve
“facilitar o exercício de voto”, ter “maior eficá!
cia nos postos consulares” e “maior presença e
proximidade consular”.

Os emigrantes abrangidos pelo inquérito
apontam ainda a necessidade de se criar “um
provedor do emigrante” e que haja “menos bu!
rocracia e lentidão administrativa”. Mas tam!
bém defendem que se dê a conhecer as
realidades das comunidades portuguesas e que
se reforcem as sinergias entre estas e o país,
através de um maior diálogo e cooperação.

O presidente da Assembleia da República, numa reu-
nião com representantes do Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP), manifestou-se “receptivo” à altera-
ção da lei deste órgão e quis saber para quando serão
as eleições, revelou fonte das comunidades.

Segundo o responsável do CCP, os conselheiros ex-
plicaram que já abordaram estas questões com o se-
cretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo
Cafôfo, e com os parlamentares da Comissão de Negó-
cios Estrangeiros, e as eleições deverão ocorrer no próximo ano, para que, entretanto, seja
alterada a lei do órgão, de forma a adaptá-lo à nova realidade das comunidades portugue-
sas, que pode ocorrer já em Setembro ou Outubro deste ano.

Sobre o assunto, foi abordada a possibilidade de realização de um debate temático sobre
as comunidades na Assembleia da República, acrescentou o CCP. A reunião anual do Con-
selho Permanente do CCP começou na segunda-feira em Lisboa, com a eleição dos cargos
de direcção na agenda e encontros com governantes e deputados, bem como represen-
tantes da diáspora. Ao longo de três dias, os conselheiros reúnem-se no edifício da Assem-
bleia da República, onde elegeram já o presidente, o vice-presidente e o secretário do
Conselho Permanente do CCP; tiveram uma reunião com o secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. No encontro, foi abordada a questão das eleições do
CCP, que deverão ocorrer no primeiro semestre do próximo ano, e a revisão da lei eleitoral,
com vista ao alargamento das formas de voto. Na quarta-feira, estiveram reunidos o mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a meio da tarde, e com o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, ao final do dia.

O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do Governo para as po-
líticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.

REFORÇOS HUMANOS PARA OS 
CONSULADOS NÃO SÃO PARA JÁ

ELEIÇÕES DO CCP SÓ PARA O ANO

MAIS DE 70% DOS EMIGRANTES
QUEREM REGRESSAR A PORTUGAL

INQUÉRITO

PAULO CAFÔFO ADMITE

Até ao final do ano será efectuado o levantamento das necessidades dos reforços humanos
necessários para equilibrar os serviços consulares, mas os mesmos só serão disponibilizados
para o ano, com a apresentação do novo Orçamento de Estado português, palavras de Paulo
Cafôfo, secretário de estado das Comunidades Portuguesas.

“Nós queremos que, até final do ano, tenhamos delineados a questão do mapeamento e
das necessidades” de recursos humanos, afirmou o SECP durante uma reunião no Ministério
dos Negócios Estrangeiros. Fica assim adiado a melhoria do atendimento dos serviços consula-
res portuguesas no Reino Unido, depois da promessa durante a recente visita à Embaixada
portuguesa em Londres. Não querendo arriscar a traçar um horizonte temporal para que esse
reforço possa concretizar-se Paulo Cafôfo afirmou: “Gostaria que fosse o mais rápido possível,
mas com a sustentabilidade que precisamos para consolidar o serviço”.

Porém, quando questionado se o reforço ainda poderia arrancar antes do próximo Orça-
mento de Estado, o governante considerou que “isso será muto difícil. Portanto estamos a
apontar para o futuro. Há factores que precisam de ser negociados com os sindicatos. Há prazos
que o Governo não controla”. Já relativamente à atualização da tabela salarial dos funcionários
consulares, Paulo Cafôfo disse que está feita, mas numa fase de negociação com o Ministério
das Finanças. “Isso já está feito e estamos nesta fase de avaliação interna e de negociação com
o Ministério das Finanças”, afirmou.

“Um dos factores que são desafiantes e que temos pela frente na relação de Portugal com as
nossas comunidades - que tem melhorado imenso em qualidade - é a modernização dos serviços
consulares”, reforçou. “Reconhecemos que há problemas que necessitam de ser resolvidos. Feliz-
mente, não são em todos os postos consulares, mas sabemos e reconhecemos que existem uns
que são críticos”, acrescentou o secretário de Estado. “Ora, aquilo que estamos a fazer é um traba-
lho de fundo, muito sério, de modo que estas situações possam ser minimizadas”, sublinhou.
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A inscrição consular deve ser o primeiro passo de qualquer português
que se mude para o estrangeiro, permitindo-lhe pedir e receber apoio do
Estado em diferentes cenários. É um processo rápido, gratuito e acima de
tudo simples. Saiba o que fazer nestas perguntas.

O que é uma inscrição consular?
A inscrição consular é um ato gratuito e voluntário, mas também altamente re-

comendável, para qualquer cidadão português que viva no estrangeiro. Qualquer
ato consular (como a renovação de um Cartão de Cidadão ou a emissão de certifi-
cado) exige a inscrição do cidadão em causa.!                     

Quais são as vantagens de ter uma inscrição consular?
Além de lhe permitir realizar qualquer ato consular, as inscrições consulares são

muitas vezes essenciais para que a rede consular e diplomática portuguesa possa
atender melhor às suas necessidades. Este é um ponto especialmente forte em si-
tuações de emergência, como poder uma catástrofe natural ou atentado terrorista,
onde é essencial conhecer onde e como vive a comunidade portuguesa para poder
aferir a sua situação em casos extremos.!!                                             

Posso fazer a inscrição consular online?
Pode, desde que tenha um leitor de Cartão de Cidadão (nesse caso, consulte o

endereço https://www.autenticacao.gov.pt/cartao-cidadao/autenticacao) ou, em
alternativa, se tiver Chave Móvel Digital (assim sendo, dirija-se a
https://www.autenticacao.gov.pt/chave-movel-digital/autenticacao).!

Mas eu não estou à vontade com os meios digitais. Assim sendo, posso
fazer a inscrição consular presencialmente?

Pode. Nesse caso, não se esqueça disto: deve levar consigo um Cartão de Cidadão,
Bilhete de Identidade, Passaporte ou outro documento de identificação. Todos estes
documentos devem ser, preferencialmente, válidos e com fotografias.!

Posso recorrer aos serviços de outros Consulados ou Secções Consulares
além daquele onde me registei?

Sim. Desde que esteja inscrito num Posto Consular, pode recorrer aos serviços,
em qualquer país do mundo, mediante marcação, disponível no endereço
https://agendamentosonline.mne.gov.pt.!

Mais informação em: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/

INSCRIÇÃO CONSULAR

José Gomes, um dos mais antigos emigrantes portugueses em
Guernsey, conta!nos que “os primeiros imigrantes que chega!
ram à Ilha de Guernsey eram da Região Autónoma da Madeira”.
Segundo ele “tudo começou com um concidadão chamado
Zeca, que na altura trabalhava como empregado de mesa no
café Golden Gate no Funchal e que, simultaneamente, traba!
lhava no inverno na Madeira, e durante o verão em Guernsey”.

“O convite veio de um empregador hoteleiro de Guernsey
que visitava a Madeira regularmente. Zeca chegou a Guernsey
em 1962; por sua vez convidou o seu amigo João Pereira e Ar!
naldo Rodrigues que chegaram em junho de 1963”, continua
José Gomes que se refere aos impulsionadores da vinda de
mais madeirenses para ilha.

Explica então, que depois vieram “o seu irmão Carlos Pereira e primo José Manuel Rodrigues
em Abril de 1966, seguindo!se em Maio de 1966, um outro familiar, (o próprio) José Carlos
Gomes. Posteriormente, outros familiares seguiram as chamadas de trabalho para a ilha em
1968, com o apoio inicial de João Pereira, que deixou a ilha de Guernsey em setembro de 1969,
para a cidade de King’s Lynn UK, onde viveu com a esposa Heather. Infelizmente, Heather fale!
ceu em dezembro do ano passado.

“Posteriormente, a família Pereira diminuiu, mas a geração Rodrigues e Gomes aumentou
com a primeira, segunda e terceira gerações. Naquela época, a maioria das forças de trabalho
da ilha eram da Itália, Alemanha, Áustria e Suíça. Desde que a Itália aderiu à CE em 1979, o nú!
mero de italianos que residem e trabalham em Guernsey começou a diminuir, no entanto os
seus lugares foram preenchidos pelos nossos conterrâneos. A comunidade portuguesa foi,
então, crescendo gradualmente de 400 para cerca de 2.500 até 1987.

De acordo com as estatísticas atuais, existem cerca de 1.300 a 1.500 trabalhadores temporá!
rios e permanentemente a viver e a trabalhar em Guernsey.

“Entretanto, João Pereira, agora com 77 anos, está reformado, apesar de ser um entusiasta
na manutenção do seu jardim, e para além do seu quotidiano, aproveita para viajar e visitar
amigos e familiares na Madeira, Reino Unido e na ilha de Guernsey, onde deu os primeiros pas!
sos rumo ao seu destino de trabalho fora de Portugal”, conta!nos José Gomes.

“João tem uma neta de 23 anos, do filho Nick que teria 52 anos, mas infelizmente faleceu em
2005 devido a uma doença prolongada. Além disso, ele tem uma neta de 9 anos do seu filho mais
velho Roderick, 53, que é professor de arte e tecnologia numa faculdade de Londres”.

A caminho da quarta geração, os emigrantes portugueses da Madeira são uma força viva na
ilhas de Jersey e Guernsey e dos mais antigos em todo o Reino Unido.

PRIMEIROS EMIGRANTES PORTUGUESES 
EM GUERNSEY ERAM MADEIRENSES

José Gomes é um dos 
mais antigos emigrantes 
portugeses em Guernsey

Ilha de Guernsey

Comissão parlamentar responsável pelos Negócios Estrangeiros e Comunidades Por-
tuguesas é favorável ao projecto-piloto de voto electrónico para as comunidades portu-
guesas, o que indicia que na maioria das bancadas partidárias da Assembleia da República,
este documento terá o apoio necessário para ser aprovado. Um projecto-piloto que poderia
arrancar já nas próximas eleições para este órgão, no início do próximo ano. Além do voto
electrónico, foi também discutida, nesta comissão, a importância e a necessidade de me-
lhorar os serviços consulares e o ensino do português para os portugueses residentes no
estrangeiro.

No que respeita ao voto electrónico, o deputado do Partido Socialista, Paulo Pisco disse
na reunião que estavam “sensíveis ao projecto-piloto do voto electrónico”; o social-de-
mocrata António Maló de Abreu considerou que “há um conjunto de outros aspectos que
são pilares da democracia portuguesa”, que devem ser pensados, para que não volte a
acontecer o que sucedeu nas últimas eleições com os votos da emigração;  por sua vez, a
deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, apoia a melhoraria dos serviços
consulares e o ensino do português para as comunidades portuguesas.

VOTO ELECTRÓNICO NA EMIGRAÇÃO GERA CONSENSOS
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SOCIEDADE

Manxa Negra

Apandemia do covid!19 veio estragar um
pouco a popularidade de que gozava Marcelo,
o rei das selfies – a imposição do uso da más!
cara obrigava a que os rostos se ficassem pela

metade, pelo que muita gente terá deixado de andar
à coca do Marcelo para conseguir, ao lado do rei das
mesmas, uma selfie para mais tarde recordar…

Marcelo terá ficado triste, meio Portugal idem!
Onde descobriria Sua Excelência novos motivos para
mostrar ao povão sedento de mediatismo que o seu
Presidente era um “deles”,
um homem do povo que
com ele se misturava e dei!
xava fotografar? Homens,
mulheres e crianças, em!
presários, sem!abrigo, des!
portistas, "estudantes,
motoristas de táxis e de ou!
tros veículos, velhos e ve!
lhas,"coxos"e"marrecos,
mariolas e gente de bem,
todos perseguiam o mais
alto magistrado da nação
que a eles se oferecia, sor!
riso nos lábios e pose ence!
nada, para que ninguém se
visse privado de realizar o
grande sonho da sua  vida
– uma selfie com o Presidente, mais tarde publicada
no Facebook e noutras redes sociais, para inveja do
vizinho, do homem do talho, da senhora da limpeza
ou daquele familiar que não nos cai no goto!

Com as selfies moribundas ou desvalorizadas
pelo uso e abuso que delas se fazia, Marcelo ati!
rou!se às grávidas – embora ainda só seja conhe!
cido um exemplo, temo que o gesto de beijar as
proeminentes barrigas das futuras mamãs se
torne na nova aberração de Marcelo, que apare!
ceu, há dias, na manchete do Correio da Manhã
sob este título ridículo (para não o classificar de

outra forma) acompanhado da correspondente
foto que dizem que se tornou viral: “Já nasceu a
bebé abençoada por Marcelo”.

Às vezes, fico triste por viver num país tão pacó!
vio. E levar, logo pela manhã, com uma notícia des!
tas , "estraga !me "o "resto "do "dia , "deixa !me
acabrunhado e com vontade de fazer as malas e
pirar!me para outras bandas onde haja outras gen!
tes… e outros presidentes!

Marcelo agora já abençoa futuros bebés depois
de lambuzar a barriga de
suas mães? Que poder di!
vino – ou qualquer outro
– lhe conferirá tão rara
condição? É claro que
todos já usámos a expres!
são “que Deus te aben!
çoe”, será que vamos ter
de a reformular e passar a
dizer "“que "Marcelo "te
abençoe”? "E "será "que
Deus não ficará chateado
por "se "ver "substituído
pelo "terreno "Marcelo,
antes o rei das selfies?

É óbvio que o Presidente
não tem culpa deste gé!
nero de jornalismo que se

vai fazendo nos jornais e nas televisões – mas não
tenho qualquer dúvida de que Marcelo gosta de se
pôr a jeito, baba!se com esta popularidade de cinco
reis e dorme descansadamente sonhando já com a
inclusão, na nossa velha História, do seu nome como
o Presidente mais popular de sempre!

Que Deus o abençoe, senhor Presidente – para
ser popular e recordado não precisa das selfies,
dos beijos nas barrigas das grávidas nem de mer!
gulhar em qualquer poça de água para nos mos!
trar como sabe nadar bem. Basta ser Presidente
da República Portuguesa…                          Má Língua

A BÊNÇÃO PRESIDENCIAL

COMO É CONFRANGEDOR
“OUVIR” OS JOGOS DE FUTEBOL

A cantora norte-americana Kesha está prestes a estrear uma série que produziu sobre experiências paranormais. Em entrevista ao
Entertainment Tonight, a cantora fez uma antevisão sobre o que vai poder ser visto em ‘Conjuring Kesha’ e falou da sua própria experiência
em relação ao tema: “Acho que vi o meu primeiro fantasma por volta dos quatro anos... Lembro-me de estar na casa em que morávamos
quando eu tinha quatro ou cinco anos e a minha avó tinha acabado de falecer. Lembro-me de estar na sala e ver uma luz a entrar pela
janela e no meu coração eu entendi que era ela a despedir-se”, explicou.

Será que nessa tenra idade a cantora já mamava Jack Daniels?

OS FANTASMAS DA CANTORA KESHA

Macy Gray deu uma entrevista ao apresentador Piers Morgan onde disse que, no seu entender, as mulheres
transgénero não são mulheres. “Trocar de partes baixas não faz de vós mulheres”, afirmou a cantora, numa en-
trevista que pode ver mais abaixo. A artista disse, ainda, que considera que uma mulher é “um ser humano com
seios e uma vagina”. Quem já demonstrou o apoio a Macy Gray depois destas declarações foi J. K. Rowling. “Hoje
parece-me um bom dia para garantir que comprei todo o catálogo da Macy Gray”, escreveu no Twitter. A autora
da saga ‘Harry Potter’ tem sido alvo de várias críticas de pessoas que a acusam de ter sido homofóbica.

QUEM FALA ASSIM NÃO É GAGA… NEM GAGÁ!

Confesso que cada vez me é mais penoso “ouvir” um jogo de futebol nas nos-
sas televisões. Desde aquela autêntica parvoíce que é pôr um tipo qualquer a
berrar, no pequeno ecrã, o relato de um jogo como se estivéssemos, ainda e
só, no tempo da rádio, à linguagem futeboleira dos comentadores e relatadores,
é um sacrifício que os meus saturados tímpanos já começam a rejeitar.

E por falar em berros, oiçam os relatadores do canal Eleven (e outro da Ben-
ficaTV) – aquilo é uma gritaria pegada que só tem paralelo nos programas fu-
teboleiros da CMTV, que a moderníssima CNN Portugal parece querer imitar!
Não haverá por aí alguém que os instrua devidamente e que lhes explique que
nós estamos a ver e que não é preciso gritar?

Mas vamos ao linguajar dessa gente, trazendo para este texto algumas
frases ou expressões que quotidianamente somos obrigados a ouvir, até por-
que um jogo de futebol sem som não é bem a mesma coisa. Aí vão as pérolas:
a bola sai para fora – pois sai, não há bolas que saiam para dentro; chuta
com o seu pé esquerdo – claro que sim, com o meu pé é que não rematam,
com certeza; passe milimétrico – já vi o VAR sacar foras de jogo por centíme-
tros, agora por milímetros não sei como isso seria possível; suponhamos que
um defesa do Sporting faz uma falta à entrada da sua área sobre um avan-
çado do Benfica – e logo o relatador grita que é um livre perigoso para o
Benfica!!! Não é perigoso para o Benfica, será um livre perigoso para o Spor-
ting… mas a favor do Benfica, estúpido!

Mas também há imensos termos bélicos no léxico futeboleiro! Por exemplo:
remates que são bombas ou tiros, bolas bombeadas para a área, dispara um
autêntico míssil, atira um petardo à baliza adversária… eu sei lá, parece que
estamos na guerra da Ucrânia! Há ainda os passes de trivela, os cartões ala-
ranjados, as faltas grosseiras e as faltas inteligentes, para não falarmos das ex-
plicações exaustivas dos lances que estamos a ver, das filosofias do Luís Freitas
Lobo, da cansativa informação do Catarino, da adivinhação dos jogadores que
vão ser substituídos e dos outros que vão entrar – confesso que fico cansado
de ouvir tudo isto, eu que já não jogo futebol há muitos e muitos anos…



ESTAMOS A SELECCIONAR UM VENDEDOR EM LONDRES PARA O JORNAL ‘AS NOTÍCIAS’. CONTACTE-NOS!
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OPINIÃO Vitor Rainho
Nascer do SOL

Já vai longa a série José Sócrates, com demasiados
episódios que parecem nunca mais ter fim à vista. 

O ex!primeiro!ministro e também ex!líder do Par!
tido Socialista (PS) tem já um longo currículo...e
não pára. A Operação Marquês começou em 2013,
tendo sido vários os episódios na vida do ex!socia!
lista. 

Acusado de corrupção passiva, branqueamento
de capitais, falsificação de documentos e fraude
fiscal, José Sócrates conseguiu, ao longo dos anos,
reunir vários amigos e personalidades (28 no total)
para engendrar um plano complexo e quase infa!

lível. Os mais conhecidos:
Ricardo Salgado: ex!presidente do Banco Espírito Santo (BES)
Joaquim Barroca: ex!administrador do Grupo LENA (atualmente Grupo NOV)
Zeinal Bava: ex!presidente executivo da Portugal Telecom (PT) e que “per!

deu” 900 milhões e não se lembra onde é que os meteu
Henrique Granadeiro: ex!ges!

tor da Portugal Telecom (PT)
Armando Vara: antigo ad!

ministrador da Caixa Geral de
Depósitos

São vários os milhões de
José Sócrates em contas offs!
hore, quantias elevadíssimas
com origem ilícita, mas que,
claro está, o ex!primeiro!mi!
nistro nega serem deles.
Quando questionado sobre
dinheiros vindos de amigos
como Carlos Santos Silva,
José Sócrates argumenta com
“meros empréstimos vindos
de amigos”. 

E não ficamos por aqui, pois
o nome de Ricardo Salgado,
antigo presidente do Banco
Espírito Santo (BES), também vem à baila. 

José Sócrates, então primeiro!ministro, terá favorecido Ricardo Salgado
com o objetivo de atingir os interesses do universo empresarial português. 

O antigo primeiro!ministro não ficou por aqui pelos seus serviços amistosos
prestados a quem oferecesse mais. O Grupo LENA, um grupo multinacional
com dimensão ibérica focado em atividades da Indústria e Construção (atual!
mente Grupo NOV), entregou vários milhões a José Sócrates para que este ti!

vesse uma intervenção como responsável político em diversos negócios: 
Construção de casas pré!fabricadas na Venezuela
Concessões rodoviárias 
Projeto do TGV (Train à Grande Vitesse ou High Speed Train)
Obras do Parque Escolar
Compra do resort em Vale do Lobo
E a lista continua...
Depois de todas estas temporadas de aventura, José Sócrates continua a

ter os seus amigos bem colocados para lhe apararem as quedas. 
O último episódio é aquele relacionado com José Luís Lopes da Mota, por

exemplo, que será o juiz que decidirá o episódio da recusa de juízes apre!
sentado pela defesa de José Sócrates. 

Mas quem é, afinal, José Luís Lopes da Mota? 
Lopes da Mota começou cedo e durante a década de 90, foi não só secre!

tário de Estado da Justiça entre 1996 e 1999, mas também colega de José
Sócrates, num Governo de António Guterres, entre 1995 e 1999. 

Antes de ser Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal, cargo que ocupa atual!
mente, José Luís Lopes da
Mota era procurador do Mi!
nistério Público e enquanto
desempenhava esse cargo,
foi suspenso durante um pe!
ríodo de 30 dias por ter pres!
sionado dois colegas
procuradores a arquivarem o
processo Freeport (que por
acaso envolvia o ex!primeiro!
ministro José Sócrates).

Mais recentemente, Lopes
da Mota foi nomeado por
Francisca Van Dunem, como
seu adjunto, enquanto minis!
tra da Justiça. 

Temos muitas perguntas,
mas poucas respostas para
casos demasiado óbvios, com
a justiça portuguesa em

passo de caracol e com os lesados a verem navios. 
Uma vida de luxo ao longo dos anos financiada pela clara corrupção que,

sejamos sinceros, jamais será resolvida, não só pela dificuldade em perce!
ber a origem do dinheiro devido às sociedades em offshores, criação de
contratos fictícios, utilização de intermediários, lentidão da justiça portu!
guesa e da falta de coragem para que os processos sejam resolvidos. No
fundo, o interesse é para que a justiça não faça justiça. 

SÓCRATICES

LUÍS CORREIA

O SEU JORNAL DE LÍNGUA PORTUGUESA NO REINO UNIDO

Uma manifestação no Porto que, supostamente, reuniu oitenta organizações, com muita gente ligada ao PCP, exigiu o !m do envio de
armas para a Ucrânia. Entre vários delírios, os organizadores defenderam coisas como esta: «Todos os con"itos devem ser resolvidos através
da negociação e da diplomacia» – claro que sim, desde que o invasor assim o entenda – e «posicionamo-nos contra a NATO pois só
contribuiu para a escalada do armamento. Este dinheiro que está a ser pedido para a guerra poderia ser usado para emancipar as mulheres
de vários países». O lema da manifestação era ‘Paz Sim, Guerra Não’. Já pensaram estas luminárias que se os americanos, entre outros, não
tivessem entrado na II Grande Guerra, com armas e não bandeiras de todas as cores, Hitler teria ganho a guerra?

DEIXEM-SE MATAR...
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No início deste mês, teve lugar no Porto, o 40º Congresso
Nacional do Partido Social Democrata, a reunião magna
do PSD. Este congresso sucede às eleições diretas, que
consagraram como novo Presidente o antigo deputado e
líder parlamentar, Luís Montenegro.

Nesta reunião magna do PSD, as comunidades portu!
guesas estiveram representadas por militantes das Sec!
ções da Suíça, Espanha, Alemanha, Paris, Luxemburgo,
Bélgica, Reino Unido, Brasil, EUA, Canadá e Macau.

A principal conclusão a retirar do conclave social!demo!
crata, foi a capacidade de Luís Montenegro, de fazer re!

nascer a esperança junto das bases do PSD, mas também, a de agregar na Direção
do Partido, as diferentes sensibilidades internas em torno do seu projeto para o
país e para melhorar a vida dos portugueses.

Foi claro para quem participou no Congresso, que se viveu um ambiente dife!
rente que augura um tempo novo para o PSD.

Este Congresso foi também o regresso da política e no qual os militantes perce!
beram que vão novamente ter voz no seio do seu Partido.

Para as comunidades portuguesas não foi diferente. Os participantes da emigra!
ção tiveram 

oportunidade de se reunir com o novo líder do Partido e de verificar que Luís
Montenegro é alguém com muita sensibilidade para a área das comunidades por!
tuguesas.

Neste Congresso foram vários os De!
legados da emigração que usaram da
palavra e eu próprio tive a oportunidade
de fazer uma intervenção que a seguir
transcrevo, na qual deixei claro que o
potencial das comunidades portugue!
sas, deve ser valorizado e aproveitado
para bem de Portugal.

“As minhas primeiras palavras foram
para o Presidente do Partido, Luís Mon!
tenegro, a quem em nome das Secções
do PSD na emigração, saudei, felicitei, e
sobretudo desejei o maior sucesso na li!
derança do PSD, para bem do Partido é
certo, mas sobretudo para bem de Por!
tugal e para bem das nossas Comunida!
des espalhadas pelo mundo.

A eleição de Luís Montenegro como Presidente do PSD é um sinal de esperança
para o Partido e para o país, mas também para as nossas Comunidades.

Um sinal de esperança para o PSD e para o país, porque é necessário que o nosso
Partido faça uma verdadeira oposição, que seja uma clara alternativa, um Partido
que se aproxime das pessoas e que procure, com elas, encontrar o caminho para
o desenvolvimento sustentado do nosso país.

Um sinal de esperança também para as Comunidades portuguesas, pois é fun!
damental que o PSD possa, como no passado, estar na primeira linha da defesa
dos interesses das gentes da emigração e através delas, na primeira linha da afir!
mação externa de Portugal.

O que importa agora – mais do que fazer balanços do tempo que passou – é pre!
ciso fazer ressurgir o PSD numa área política onde durante várias décadas conquis!
tou uma justa hegemonia, pois foi sempre capaz, com a colaboração e os
contributos dos militantes da nossa diáspora, de definir políticas concretas desti!
nadas aos Portugueses que residem no estrangeiro. É que no PSD, sempre enten!
demos que, tal como o país, somos um Partido repartido pelo mundo e sempre
soubemos integrar as preocupações dos Portugueses residentes no estrangeiro
nas nossas propostas políticas que apresentámos a Portugal e aos Portugueses.

As nossas Comunidades são detentoras de um potencial económico, estratégico,
social e político que pode e deve ser aproveitado para bem de Portugal. No mundo

global em que vivemos, o país não pode deixar de fora da formulação das políticas
nacionais, estes cidadãos que em algum momento das suas vidas sentiram, pelas
mais diversas razões, a necessidade de procurar no estrangeiro um novo rumo,
uma nova vida.

Os nossos nacionais residentes no estrangeiro, infelizmente, neste momento,
estão entregues a si próprios, naquilo que é a resposta do Estado. Este é o resultado
de quase 7 anos de governação (ou de falta dela) do Partido Socialista: muitos
anúncios, muitas promessas, mas poucas medidas. 

Hoje, para um português residente no estrangeiro, o simples agendamento de
uma marcação num Consulado de Portugal, para a renovação do Cartão de cida!
dão, é uma verdadeira odisseia.

Os nossos emigrantes esperam e desesperam para aceder aos nossos serviços
consulares ou até apenas que alguém um dia se digne a atender!lhes o telefone.

Uma rede consular em rutura, uma clara falta de estratégia em relação ao ensino
da língua portuguesa e uma ausência clara de políticas concretas. Eu falo de polí!
ticas concretas, não falo de anúncios, que possam estreitar as relações destes Por!
tugueses com o nosso país.

Assim, é importante que o PSD assuma como prioridade valorizar as Comunida!
des e nesse sentido deve continuar a defender o reforço da intervenção política
dos cidadãos que residem no estrangeiro, através da alteração da legislação elei!
toral no sentido de uniformizar as metodologias de voto, podendo incluir o voto
eletrónico online e adaptar a representação parlamentar à atual realidade eleitoral

dos círculos da emigração.
Devemos também avançar com pro!

postas políticas relativas à rede consu!
lar, ao ensino de português no
estrangeiro e ao investimento econó!
mico nomeadamente nos territórios de
baixa densidade, ou seja, políticas que
aproximem as Comunidades do seu
país, acrescentando capacidades, acres!
centando competências a Portugal, e
que poderão ser decisivas no momento
em que a instabilidade internacional
tem consequências claras das nossas
vidas, nas nossas famílias, nos nossos
territórios, no nosso país.

As Comunidades portuguesas, talvez
como nunca, precisam de nós e o PSD
não lhes pode faltar neste momento de!

cisivo, para elas é certo, mas decisivo para todos.
No final da minha intervenção referi que para mim foi uma enorme satisfação

pessoal o facto de Luís Montenegro assumir a Presidência do PSD. Sentimento que
justifiquei pelo conhecimento que tenho das suas capacidades e pelo facto de ser
alguém que faz política primeiro ouvindo, para depois poder decidir.

Salientei ainda que precisamos de um PSD que regresse junto das bases, um PSD
onde qualquer militante sinta que conta nas decisões do Partido.

Chegado um novo tempo em que temos novamente que fazer prova que somos
o Partido mais português dos partidos portugueses, o Partido do povo, o Partido
das gentes mais desfavorecidas, das gentes com maior dificuldade, das gentes dos
territórios de baixa densidade e como é evidente, das gentes da emigração. Somos
o PSD e com Luís Montenegro vamos concretizar este propósito.

No mundo que hoje vive uma grande instabilidade, que ameaça as nossas so!
ciedades, os desafios que se nos apresentam são claramente delicados.

Todos sabemos que o Partido Socialista não tem jeito, não tem mesmo jeito,
para governar em tempos de dificuldade. Sabemos nós e sabem os Portugueses.
É por isso que vivemos claramente um novo tempo. Sabemos que é um tempo di!
fícil e por isso também acredito, tal como foi dito por Luís Montenegro, talvez seja
novamente o nosso tempo.

O tempo do PSD, o tempo de Luís Montenegro.”

O REGRESSO DO PSD

CARLOS GONÇALVES
EX-DEPUTADO DO PSD PARA A EMIGRAÇÃO





DESPORTO
SAÍDA SEM BRILHO

Mais uma vez Cristiano Ronaldo põe os seus interesses pessoais à frente dos do clube
que representa e que lhe paga chorudamente! Descontente com a sua desinspirada

actuação na época passada ao serviço do Manchester United, que não se qualificou
para a Champions, Ronaldo – que ainda tem um ano de contrato – deixou os redsainda

mais redsde raiva e não tem comparecido aos treinos nem faz parte do lote de jogadores
que vão fazer uma digressão pela Tailândia. Pelo contrário, o craque madeirense tem feito
questão de se fazer fotografar, com a família, a bordo do seu iate, dando a nítida impressão

de que anda a gozar com o pagode… tudo isto tresanda a jogo combinado e viciado!
O amigo Jorge Mendes que trate do assunto com o United, que, para espanto

de muita gente, ainda não tomou uma posição oficial perante este in-
cumprimento de um atleta que ali granjeou fama e proveito, se bem

que, não o esquecemos, também contribuiu (e muito) para a década
gloriosa que aquele clube viveu sob a orientação de Alex Fergu-

son, o verdadeiro mentor de Cristiano Ronaldo.
Nadando agora em milhões, o avançado português diz que

só representará um clube grande que vá disputar a Cham-
pions – na altura em que escrevemos esta crónica consta
que Chelsea e Barcelona estarão interessados na sua con-
tratação, dado que o Bayern Munique já declarou não ter
qualquer interesse em tê-lo nos seus quadros. E no PSG, com
Neymar (outra fonte de problemas), Messi e Mbappé, sin-
ceramente não sei o que Ronaldo iria para lá fazer…

Há anos, logo a seguir à revolução dos cravos, os bar-
budos revolucionários das várias extremas-esquerdas
que Portugal consentia, gritavam a plenos pulmões e
borravam as paredes com esta frase que ficou para a
História, pelo menos da deles: “Os ricos que paguem
a crise”, lia-se e ouvia-se nas rádios e nas televisões –
e só muito mais tarde eles compreenderiam que os

ricos não pagam as crises, compram-nas e delas se ser-
vem para aumentar a sua popularidade e a sua riqueza.

É neste patamar que vejo esta atitude de Ronaldo – muitos
milhões, muitas mansões,  muitos carrões  e muito marketing

tornam-no cada vez mais rico e egocêntrico, convencido ainda
que continua a ser “o melhor jogador do mundo”… mas, até à data,

ainda ninguém se chegou à frente, pois todos já terão percebido que o ego
do madeirense é maior do que a história dos clubes por onde tem passado!
NOTA: Hoje, provavelmente Jorge Mendes já terá  “trabalhado” algum clube e

impingido o Ronaldo. Mas atenção, as camisolas já não se vendem ao deus
dará e o “melhor do mundo” mais tarde ou mais cedo deixará de o ser…

Marques dos Santos

“A cor branca não é prática naquela altura do mês”, diz Beth Mead, uma das internacionais inglesas a disputar o Europeu
de futebol feminino. As jogadoras consideram deixar de usar calções brancos devido a eventuais constrangimentos por
causa do período. De acordo com o “Telegraph”, a própria Nike, que veste as seleções inglesas da modalidade, já tem
conhecimento da ideia das futebolistas. Beth Mead con!rmou que a equipa tem conversado sobre o tema, envolvendo
na discussão o fabricante de equipamento desportivo: “Espero que eles mudem a cor. É muito bonito ter um kit todo
branco mas, por vezes, não é prático, quando chega aquela altura do mês. Lidamos com isso o melhor que podemos”.

INGLESAS REJEITAM CALÇÕES BRANCOS DEVIDO À MENSTRUAÇÃO
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OS RICOS NÃO PAGAM A CRISE!
eitura da sentença o advogado de Michel Pla!

tini, 

Entretanto, o Manchester United revelou, no
domingo, os bas"dores da sessão fotográfica
dos craques com a nova camisola principal, para
a temporada 2022/23, e o que saltou mais à
vista foi a ausência... de Cris"ano Ronaldo. Ape!
sar de figurar nas fotografias do novo equipa!
mento, a verdade é que o craque português
parece não ter estado presente, tendo em conta
que não aparece nesse vídeo... 

Mais uns capítulos da novela, agora transfor!
mada em longa!metragem, com Cris"ano Ronaldo
como actor principal... e Jorge Mendes como actor
secundário. Ou vice!versa, isso pouco interessa... 

O craque português, que parece determinado
em deixar o Manchester United, voltou a ser no#!
cia por conta de um bónus monetário que terá re!
cebido ainda antes de expressar o desejo de sair
de Old Tra$ord. Em causa, segundo revela o “The
Sun”, está um valor de seis dígitos recebido pelo
craque português pouco antes de dar conta da in!
tenção de mudar de clube. 

"Todos os contratos foram renovados no início
de Julho e depois surgiram as no#cias de que
Ronaldo queria sair. Ele não fez nada de errado,
mas algumas pessoas suspeitam que o momento
disto tudo pode não ter sido mera coincidência e
que Ronaldo poderia ter revelado o desejo de sair
semanas antes", afirma uma fonte do Manchester
United ao mesmo jornal inglês. 

Por úl"mo, sabe!se que Thomas Tuchel, técnico
do Chelsea, não quer a contratação de Cris"ano
Ronaldo para o clube londrino. O português está
a decidir se ficará no Manchester United, que não
disputará a Champions League nesta temporada.

Segundo o jornal “Daily Mail”, o treinador
alemão está relutante por medo de que o
camisola 7 desequilibre e faça os blues perderem
sua habitual forma de jogar. A direcção do Chelsea
tem bastante interesse no craque português, mas
o treinador da equipa já disse que não é favor da
sua contratação. 

DE NOVELA A LONGA-METRAGEM

RONALDO QUER
TUDO... E PODE
FICAR SEM NADA!
TREINADOR DO CHELSEA
NÃO QUER O CRAQUE 
NA SUA EQUIPA...
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O francês Michel Platini e o suíço Joseph
Blatter, antigos presidentes da UEFA e da
FIFA, respetivamente, foram absolvidos das
acusações de corrupção, após seis anos de
investigação e duas semanas de julgamento
na Suíça.

À entrada do tribunal, o antigo presidente
da FIFA mostrou!se satisfeito com este des!
fecho.

“Um tribunal neutro finalmente decidiu
que nenhuma ofensa foi cometida neste
caso. O meu cliente está completamente
inocentado e aliviado com o resultado”, co!
mentou após a leitura da sentença o advo!
gado de Michel Platini, Dominic Nellen.

Em causa estava uma verba de 2 milhões
de francos suíços (cerca de 1,8 milhões de
euros) recebida “às custas da FIFA” por Mi!
chel Platini, supostamente para pagar uma
colaboração de consultadoria à entidade
então presidida por Joseph Blatter.

Em silêncio, os dois réus ouviram no tri!
bunal suíço o escrivão ler a sentença que
pediam há anos, quando enfrentavam cinco
anos de prisão e a promotoria havia pedido
em meados de junho um ano e oito meses
de prisão com prorrogação.

Num comunicado, o ex!capitão da seleção
francesa e antigo presidente da UEFA, rego!
zijou!se por ter “vencido um primeiro jogo”
e aludiu, uma vez mais, à manipulação po!
lítica e judicial destinada a retirá!lo do
poder.

“Neste caso, há culpados que não compa!
receram durante este julgamento. Que con!
tem comigo, vamos nos encontrar”, refere
Michel Platini, de 67 anos, que desempe!
nhou o cargo de presidente da UEFA entre
2007 e 2015.

BLATTER E PLATINI ABSOLVIDOS
POR UM TRIBUNAL SUÍÇO

ACUSADOS DE CORRUPÇÃO

SÉRVIO GANHA WIMBLEDON PELA SÉTIMA VEZ

Novak Djokovic!é campeão de Wimbledon pela
sétima vez na carreira. Ele venceu Nick Kyrgios
na final por 3 sets a 1, com os parciais de 4/6,
6/3, 6/4 e 7/6 num encontro que durou três

horas e foi disputado no court central do torneio lon-
drino. O sérvio isola-se, assim, na segunda posição da
história em títulos de grand slam com 21. Rafael Nadal
com 22 é o único jogador masculino com mais majors
do que o sérvio. Mas com este título, Djokovic iguala Pete
Sampras e William Renshaw como o segundo maior
campeão da história do torneio masculino. Apenas Roger
Federer tem mais títulos, com oito taças no currículo.

O sérvio também se torna o quarto tenista masculino
na história a conquistar pelo menos quatro títulos con-
secutivos em Wimbledon. Apenas Pete Sampras, Roger
Federer e Björn Borg conseguiram, os dois últimos fize-
ram o penta.

A história do jogo
Os esperados serviços por baixo apareceram cedo na

partida entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Logo no seu

primeiro serviço, o australiano errou, e o ponto foi para
o adversário. Apesar disso, foi o polémico tenista quem
começou melhor o jogo.

Servindo muito bem, Nick praticamente não deu
chances a Djokovic no primeiro set e soube aproveitar a
única oportunidade que teve para conseguir vantagem.
No quinto jogo, conquistou dois break points e ganhou-
o graças a uma dupla falta do sérvio.

Depois só teve o trabalho de confirmar os próprios ser-
viços, o que fez com bastante eficiência graças ao óptimo,
e imprevisível, serviço que possui. No último jogo, que
valia o set, o australiano sofreu, mas fechou com um ás.

Krgios conseguia, surpreendentemente, um aprovei-
tamento melhor dos pontos longos que Novak no co-
meço do jogo. Mas isso o começou a mudar no segundo
set. O australiano baixou o nível dos serviços no quarto
jogo e cedeu um triplo break para o rival, que aproveitou
e fez o 3/1. Djokovic conseguiu salva-se no jogo seguinte
para manter a vantagem. No 5/3 teve a chance de servir
para o set, cedeu um triplo break point para Nick Kyrgios,

salvou todos, evitou também uma quarta chance do aus-
traliano e empatou a partida com a vitória no segundo set.

O australiano começou a irritar-se, a discutir com os
membros do staff e com o árbitro e o público, perdendo
a concentração na partida. Cedeu dois break points para
Novak Djokovic logo no primeiro jogo, mas conseguiu
salvar-se, embora continuasse desconcentrado.

Servindo com 40 x 0, começou a discutir com a própria
equipa, perdeu cinco pontos seguidos, dando a chance
para Djokovic servir para o terceiro set, plenamente apro-
veitada pelo vigésimo campeão de grand slams.

Nick Kyrgios continuou a discutir com a própria
equipa, com o juiz... até reclamou do sensor da rede que
acusou um toque no seu serviço. Apesar disso, estabili-
zou o jogo e conseguiu confirmar os serviços, porém não
conseguia pressionar o jogo do sérvio.

O equilíbrio manteve-se por todo set. Sem quebras,
o set foi para o tiebreak e aí Djokovic levou a melhor.
Manteve-se concentrado, conquistou dois minibreaks e
garantiu o sétimo título em Wimbledon.

DJOKOVIC PÔS KYRGIOS A FALAR SOZINHO
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AUTOMÓVEL

A partir do mês de julho, caixa negra obrigatória também
para automóveis na União Europeia (EU). O equipamento,
idêntico aos que conhecemos da aviação para recolher e ar-
mazenar dados essenciais para determinar causas de acidente,
é um de 8 sistemas de segurança que passam a figurar de série
em todos os modelos novos, num plano que visa evitar até
25.000 mortes e mais de 140.000 feridos graves nas estradas
nos próximos 18 anos. Objetivo para 2025: zero vítimas.

Como funcionam?
A nova ferramenta será útil para melhorar a segurança, pois

tem como finalidade recolher informação, tanto do veículo
como dos ocupantes, para registar e armazenar todo o tipo de
dados que, em caso de acidente, permitem conhecer exata-
mente o que aconteceu antes, durante e depois do acidente.

A sua forma de funcionamento é muito simples: quando
ocorre um acidente, a caixa negra ou Event Data Recorder (EDR)
irá registar os dados durante os 30 segundos anteriores ao aci-
dente e os 5 segundos posteriores. Toda a informação (anó-
nima) será registada apenas em situações muito específicas,
sempre com o principal objetivo de apurar causas e responsa-
bilidades em caso de acidente. De acordo com o ACP, “outra
mais-valia da caixa negra é que pode vir a permitir aos fabri-
cantes de automóveis melhorarem os sistemas de segurança”.

Onde são instaladas?
Este dispositivo deve ser instalado debaixo do banco do con-

dutor e perfeitamente aparafusado ao chassis. O tamanho é
semelhante ao de uma bateria portátil e é feito de aço para
resistir a impactos mais violentos. No interior encontra-se um
sistema de cablagem que está ligado à rede de dados do com-
partimento de passageiros, bem como aos airbags. Existe tam-
bém um processador, vários amplificadores e uma memória
onde são registados os dados da viagem.

Que dados regista?
O EDR (Event Data Recorder) para automóveis não gravará

imagens ou áudio. O equipamento permite apenas o registo
de dados da condução, em mais de uma dezena de variáveis:
velocidade; a pressão no acelerador ou as rotações do motor;
o ângulo de viragem e a velocidade angular em graus; ação
dos travões; a duração da aceleração positiva ou negativa; a
ativação dos airbags e pré-tensores dos cintos; o uso dos cintos
de segurança e as dimensões dos ocupantes; impacto e ace-
leração longitudinal.

CAIXA NEGRA PARA AUTOMÓVEIS

Onovo topo de gama de duas portas da marca inglesa apresenta-
se como um GT luxuoso extremamente rápido. No exterior apre-
senta um conjunto de elementos exclusivos de design que
destaca o!Continental GT Mulliner!dos restantes membros da
gama. A nova!grelha de duplo diamante!complementada por

entradas de ar nos guarda-lamas dianteiros evidencia o mesmo design
em!tons prata e preto da marca Mulliner. A aproximação e abertura de uma
das portas, os espelhos retrovisores em tom prata acetinado ou em preto,
com iluminação de boas-vindas Mulliner por baixo, bem como as soleiras
iluminadas com a designação Mulliner. Equipa ainda!jantes de 22 polega-
das!com um design exclusivo e dispõem de!emblemas autonivelantes que
garantem que o “B” da Bentley!permanece!sempre na vertical.

Relativamente ao!motor!o modelo utiliza o conhecido!W12 TFSI,!fabricado
à mão, e produz uns incríveis!659 cavalos!de potência, um aumento de 4%
(24 cavalos), em relação ao modelo W12 de base, e!900 Nm. A velocidade

máxima é de!335 km/h!e aceleração dos 0 aos 100 km/h é cumprida em
apenas!3,6 segundos. Possui tecnologia avançada como as quatro rodas di-
recionais com controlo eletrónico, que melhoram a natureza dinâmica do
Continental GT Mulliner W12, adaptando-se a cada modo de condução. É
de salientar que existe ainda uma!opção V8 para o GT S.

A tecnologia!Bentley Dynamic Ride!e a suspensão pneumática com amor-
tecimento adaptativo desempenham um papel fundamental no!equilíbrio
do automóvel. Está mais seguro e equipa travões em carbono e cerâmica,
bem como um!controlo eletrónico variável de estabilidade, e um!diferencial
de deslizamento limitado!de controlo eletrónico que reforça ainda mais as
suas agilidade e performance.

O!interior é definido pelo luxo!e mostra um nível de escolha e personali-
zação vasto. Apresenta uma!combinação única de cores, exclusiva!deste au-
tomóvel. Um cliente pode, evidentemente, escolher o seu próprio conjunto
de cores ou especificar as cores e materiais do interior a partir do!portfólio
completo de cores, acabamentos e costuras da Bentley. Os bancos apresen-
tam os logótipos Mulliner bordados!e os tapetes do habitáculo contam,
igualmente. O tejadilho é forrado a pele com baixo-relevo ao longo de todo
o seu comprimento ou em couro liso para combinar com as costas dos bancos
se o!tejadilho panorâmico!em vidro for selecionado. Exibe um!relógio Brei-
tling!no centro da consola, enquanto o painel frontal do lado do passageiro
apresenta uma silhueta do perfil exterior do automóvel e o!logótipo Mulli-
ner. O folheado flui na direção das portas, onde é completado por um dis-
creto motivo do “B” da Bentley.

O novo!GT Mulliner W12!recebe o!melhor de todos os mundos!para se as-
sumir como o derradeiro Continental GT, combinando o!desempenho!e!di-
namismo!do Speed, o!conforto!do recém-anunciado Azure e o toque mágico
e artístico da!produção artesanal Mulliner.

O BENTLEY MAIS POTENTE DE TODOS

CONTINENTAL GT MULLINER

Entre as várias novidades para 2022, a Volkswagen prepara-se para lançar não um, não dois, mas três novos ele-
mentos da «família ID». Aquele que mais expectativas reúne é a reencarnação do icónico «Pão de Forma». E não
se trata de uma variante eléctrica da nova!Multivan (T7), lançada no final de 2021, que apesar de estrear uma va-
riante híbrida plug-in, assenta sobre a MEB, a mesma que equipa propostas como o!Golf!ou o!Tiguan. A nova «Pão
de Forma», que deverá chamar-se de!ID.Buzz, assentará, em vez disso, na multifacetada plataforma MEB específica
para elétricos, e além da versão de passageiros apresentar-se-á também numa variante comercial: o!ID. Buzz Cargo.

“PÃO DE FORMA” REGRESSA EM 2022 COMO ELÉCTRICO



 

MAYDAY, MAYDAY, PORTUGAL CAI A PIQUE

C omecemos então pelo caos que se vive no aeroporto de Lisboa, e
noutros por esse país fora: são multidões de passageiros – turistas,
maioritariamente – que passam horas e horas em longas filas à
espera que alguém os liberte da papelada e da bagagem que lhes
permita circular pelo país, ou, simplesmente, aguardando que se

despache papelada e bagagem quase idênticas para que possam apanhar
os voos para os quais estão inscritos.

O problema é que uns não conseguem sair do aeroporto e outros tan!
tos não conseguem entrar nos aviões – reina o caos na Ana, no ex!SEF e
na TAP, e muitos turistas garantem que não voltarão a pôr os pés em ter!
ritório português! As desculpas, como sempre, são anedóticas: é o pneu
dum avião que rebentou e obrigou a fechar uma pista cerca de hora e
meia, é a falta de pessoal na Ana e na TAP, é a completa rebaldaria num
SEF que deixou de o ser por decisão tomada à pressa e sem condições
humanas e materiais para que tal fosse feito.

Continuando em aeroportos, o que dizer de um país que anda há 50
anos – meio século, meu Deus! – sem decidir onde irá ser construído o
próximo aeroporto que impedirá que a Portela rebente pelas costuras?
Sucedem!se os governos, amontoam!se os estudos e relatórios, discu!
tem!se soluções e colocações… mas a realidade é esta, não há nada p’ra
ninguém! E não se sabe se e quando haverá!

Mas sobre aeroportos ainda há mais: o que pensar, o que dizer e o que
fazer a um ministro que ultrapassou as suas competências e publicou um
despacho sem ter dado conhecimento ao seu primeiro e ao Presidente

da República, vindo posteriormente a ser desautorizado pelo chefe do
governo? Obviamente o ministro do despacho deveria ser imediata!
mente despachado caso o governo fosse uma coisa respeitável e credível
– mas tal não aconteceu, e António Costa, o perdoador, mais uma vez
manteve um ministro que deixara de ter condições políticas para o ser,
tal como já acontecera com Constança Urbano de Sousa (incêndios de
Pedrógão), Azeredo Lopes (caso de Tancos), Eduardo Cabrita (é só esco!
lher o processo em que esteve envolvido) e agora a ministra da Saúde,
Marta Temido, atacada por todos os lados e por todos os profissionais
da área, com Costa a fazer ouvidos moucos às críticas e à incompetência
da senhora, uma esquerdista que se preocupa mais com as suas ideolo!
gias do que com a saúde dos portugueses.

O SNS está um caos! As urgências não têm capacidade para atender
todos os que a elas recorrem, os serviços de obstetrícia e pediatria não
funcionam, ou funcionam mal na maioria dos hospitais, sucedem!se os
“planos de contingência”, os médicos especialistas piram!se perante
tanta incompetência e tão magros salários… enquanto o governo nada
resolve e o Presidente da República, à falta de selfies, vai dando beijinhos
nas barrigas das grávidas, talvez pretendendo transmitir!lhes a falsa men!
sagem de que tudo correrá bem para aquela mãe e seu futuro filho!

Portugal cai a pique – e cá estamos nós a gritar mayday, mayday, sem
qualquer esperança de sermos socorridos, tal a incompetência destes
‘pilotos’ que tão mal dirigem o governo e que devem ter brevetes do tipo
das velhas cartas de condução da farinha Amparo!                DANIEL SANTOS

É demais! Passados pouco mais de três meses sobre a tomada de posse deste governo socialista a que os
portugueses, vá lá saber-se porquê, entenderam dar a maioria absoluta que comprovadamente não têm
justificado, sucedem-se o caos, a incompetência, a arrogância e a falta de soluções para muitos proble-

mas que afectam a vida dos cidadãos e para os quais não se adivinham grandes melhorias para breve…


