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Justiça dá razão
a empresários
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Joana Borja
quer ir longe
na carreira

Antigo futebolista gostava de ver sonho antigo
concretizado antes de deixar esta vida

Comunidades pág. 10 e 11

Petita não desiste
da sede do Marítimo

Foto Marisa Reis

Casal travou luta nos tribunais, durante ano e meio, para fazer valer os
seus direitos de exploração de um restaurante que absorveu todas as
poupanças. Helena e Miguel contam como nunca se deve desistir de lutar

Desporto pág. 37

Selecção
das‘Quinas’
está a duas
vitórias do
Euro 2012

A intenção, a concretizar até Dezembro, foi
avançada pelo secretário de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros, Rui Mangueira

Angola pág. 25

Novo Consulado Geral

Bela e ambiciosa, esta bela actriz e
dançarina de 23 anos, encontrou
em Londres o meio ideal para atin-
gir os seus objectivos profissionais
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A nossa equipa

Pedro Fernandes
Director Geral / Coordenador
horahlondres@gmail.com

O grande mentor deste projecto é
um empresário de 39 anos bem co-
nhecido pela comunidade portu-
guesa de Londres, com a qual
mantém uma excelente relação.
Há 17 anos na capital britânica, Pe-
dro, que já foi proprietário de uma
das casas de maior sucesso da ci-
dade, está hoje, do outro lado da
barricada, pelo que compreende
muito bem as dificuldades dos co-
merciantes.

Marisa Reis
Jornalista Comunidades
horahmarisa@gmail.com

Licenciada em Comunicação,
Cultura e Organizações pela Uni-
versidade da Madeira, a Marisa
já trabalhou na área de restaura-
ção, hotelaria, na área comercial
e como hospedeira de congres-
sos. Trabalhos estes que a ajuda-
ram a desenvolver um maior gos-
to e à-vontade pelo contacto com
o público. Dinâmica e sincera, é
amante da natureza e de novas
aventuras. O seu sonho é traba-
lhar a viajar, e conhecer o mun-
do, as cores e as culturas de ou-
tros lugares.

Filomena Furtado
Jornalista Países Lusófonos
horahmena@gmail.com

Filomena Furtado, melhor co-
nhecida por Mena, é a principal
responsável pela actualização
dos acontecimentos dos países
lusófonos, área em que se move
com muita facilidade. Natural de
Lisboa, mudou-se para Londres
há cerca de 12 anos. Formou-se
em jornalismo e trabalha em me-
dia. Trabalha também como as-
sistente de vendas em part-time e
participa em actividades de
apoio a comunidades locais e em
projectos de promoção a cultura
cabo-verdiana e Palops.

Valter Schmaltz
IT Suport /WebMaster /Artwork
horahvalter@gmail.com
Valter é um informático de 37
anos, natural do Brasil, que vive
em Londres há 4 anos. Impres-
sionou o director geral com os
seus conhecimentos na área das
novas tecnologias e foi logo con-
vidado a fazer parte do Hora H. É
programador, instrutor e técnico
de informática, e um perito IT. É
também um pouco reservado e
de poucas palavras. Mas é “amigo
do seu amigo” e gosta de confiar
nas pessoas. Está ‘apaixonado’
pela aviação e línguas, especial-
mente o inglês.

Agostinho Silva
Sub-director
madeirahorah@gmail.com
Jornalista profissional desde
1988, fez todo o seu percurso no
DIÁRIO de Notícias da Madei-
ra, tendo exercido diferentes
funções de chefia e de direcção.
Nos últimos anos dedicou parti-
cular atenção à relação do jor-
nal com as Comunidades Ma-
deirenses espalhadas no mun-
do, com particular ênfase na Ve-
nezuela, África do Sul e, agora,
em Inglaterra.

Nuno Câmara
Jornalista Social / Investigação
horahnuno@gmail.com
Nuno Câmara é jornalista há cer-
ca de uma década. Será um dos
colaboradores do HoraH, onde
levará a cabo pesquisa e investi-
gação sobre variados assuntos de
interesse para a Comunidade.
Apesar de não fazer jornalismo a
tempo inteiro nos dias que cor-
rem, continua a escrever para
publicações britânicas e portu-
guesas. Está actualmente ligado
ao meio teatral e cinematográfi-
co, cooperando com diversos
projectos de índole artístico, no-
meadamente na parte criativa e
no marketing.

Ludgero Castanho
Fotógrafo
horahludgero@gmail.com

O fundador do LusoFlash é um
madeirense de gema. É um gran-
de apaixonado pela fotografia e
move-se bem dentro de várias
comunidades, em especial a por-
tuguesa e a brasileira. Promete
estar sempre em cima dos acon-
tecimentos e será de certeza uma
mais-valia para nossa publicação.
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Uma cortesia Hora H
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O nosso anunciante da edição
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André Martins
Fotógrafo
horahandre@gmail.com

Fotógrafo nos tempos livres, An-
dré, 24 anos, adora as festas da
noite. Promete uma objectiva de
‘ataque’ nos eventos. Chegado a
Londres há 6 meses, este também
bancário é uma pessoa extrover-
tida, bem disposta, energética e
ambiciosa. É um trabalhador e
responsável, mas também está
sempre pronto para uma boa fes-
ta, desde que haja animação à al-
tura. Adora música, cinema e ob-
viamente, fotografia.

Fernando Silva
Fotógrafo
horahfernando@gmail.com

Este Madeirense de alma e cora-
ção é um homem simples, discre-
to mas com um grande sentido de
humor. É também um autodidac-
ta apaixonado pela fotografia e
está habituado aos eventos por-
tugueses mais importantes e está
sempre disponível para tudo que
envolva a comunidade. Gosta fre-
quentar grandes eventos, espe-
cialmente os relacionados com
automóveis.

Lígia Costa
Make-up Artist/Beleza/Moda
horahligia@gmail.com

A Lígia é uma maquilhadora pro-
fissional que já trabalhou na carac-
terização de actores famosos em
vários filmes, alguns de sucesso, no
teatro e na Tv. Será a responsável
pelas páginas dedicadas à mulher,
onde serão entrevistadas modelos
e mulheres de sucesso. Apresenta-
rá também dicas de beleza, procu-
rando ensinar alguns truques sobre
como aplicar maquilhagem.

Renata Queiroz
Jornalista Brasil / Comunidades
horahrenata@gmail.com

Renata Queiroz, jornalista brasi-
leira, licenciada pela Universida-
de Mackenzie, em São Paulo. Aos
25 anos, escolheu Londres para
viver a maior experiência de sua
vida, segundo descreve, e que é a
possibilidade de realizar um
grande intercâmbio cultural e vi-
ver a difícil experiência de dri-
blar, com a ‘ginga’ brasileira, a
saudade. Renata acompanhará
todas as comunidades lusófonas,
especialmente a brasileira.

Raul Caires
Coordenação na Madeira
madeirahorah@gmail.pt

Jornalista há 11 anos, dos quais 6 no
DIÁRIO, o Raul começou a acom-
panhar de perto as Comunidades
depois de começar a colaborar com
o Correio da Venezuela, semanário
que goza de uma grande implanta-
ção entre a comunidade lusa local.
É o elemento que foi encarregado
de acompanhar mais de perto os
mais diversos aspectos relaciona-
dos com a publicação do HoraH.
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Joana
Borja
A nossa primeira entrevistada é
jovem, bela e ambiciosa.
Conheça-a melhor nas
pág. 20 e 21

Rubina Vieira
Jornalista / Cronista
horahrubina@gmail.com
Rubina Vieira é correspondente do
“Diário de Notícias da Madeira” em
Londres, onde vive desde 2004.
Jornalista há 10 anos, trabalha ac-
tualmente como “freelancer” e de-
dica-se sobretudo à carreira acadé-
mica. Licenciou-se em Relações In-
ternacionais na Universidade Téc-
nica de Lisboa, é mestre em Gestão
de Turismo pela Universidade de
Westminster e trabalhou como
professora associada da Universi-
dade de Sunderland. Actualmente,
é docente em duas universidades
privadas. Vai assinar uma crónica
regular, sobre assuntos diversos, re-
lacionada com as vivências e desa-
fios da Comunidade.
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Villas-Boas
regressa
ao ‘Moinho’

Redacção
horahlondres@gmail.com

André Villas-Boas escolheu mais
uma vez o restaurante ‘O Moinho’,
em Wandsworth Road, área de
Stockwell, para usufruir de uma
refeição requintada num ambien-
te acolhedor e bem português.

Luís André de Pina Cabral e
Villas-Boas, 33 anos, mais conheci-
do como André Villas-Boas, não é,
de maneira alguma, um total desco-
nhecido da comunidade portugue-
sa de Londres. Com apenas 21
anos, foi treinador principal da se-
lecção das Ilhas Virgens Britâni-
cas, transitou depois para assisten-
te de José Mourinho até a época
2009/10 e passou novamente a
treinador principal desta vez ao
serviço da Académica de Coimbra,
onde encontrou uma equipa que
depois da saída de Rogério Gonçal-
ves, se encontrava em último lugar
na liga e sem qualquer vitória!

André implantou um novo esti-
lo de jogo e levou a Académica às
meias-finais da Taça da Liga aca-
bando, a época numa posição bem
confortável , com 11 pontos bem
acima zona de despromoção.

Daí até ao F C Porto foi um sal-
to, onde assinou no dia 2 de Junho
de 2010 como treinador principal
e iniciou uma verdadeira saga ao
serviço dos ‘azuis e brancos’ - ape-
nas conseguida até ali por Tomis-
lav Ivic em 1988 - vencendo 4 títu-
los, entre eles a Liga Europa, o se-
gundo trofeu mais importante ao
nível Europeu!

Agora encontra-se novamente
em Londres. Assinou um contrac-
to de três anos com o Chelsea FC
pela quantia de 15 milhões de li-
bras, uma soma recorde em trans-
ferências de treinadores!

ConversamoscomFernandoCari-
dade, proprietário do Restaurante ‘O
Moinho’, que nos disse tratar-se de
umhomemmuitosimplesesimpáti-
co. André distribuiu autógrafos e ti-
rou fotografias com os presentes , e
agradeceu o pouquinho de Portugal
que ali experimentou, deixando, cla-
ro,apromessadevoltarbrevemente!

Madalena Alberto actua
na sala do Troubadour

A actriz, compositora e cantora Ma-
dalena Alberto regressa a Londres
para continuar com a apresentação
do seu álbum de estreia ‘Foreign
Sketches - Live Studio Recording’.

A actuação, que foi noticiada pelo
sítio ‘westend.broadwayworld.com’,
terá lugar a 4 Outubro, na sala do
Troubadour,emOldBromptonRoad.

O primeiro concerto de apresen-
tação do álbum de Madalena Alber-
to teve lugar em The Library, Isling-
ton, em 30 de Agosto passado. No
dia seguinte, a cantora actuou no
The Cavendish Arms, em Harting-
ton Road.

Jáestemês,maisprecisamenteno
passado dia 2, a artista actuou como
‘guest star’ no Shimi Goodman’s

(Chicago, Dirty Dancing), num con-
certo realizado no The Pheasantry.
Quatrodaisdepois,segui-senovaac-
tuação no Bertrie’s Bar, em Wimble-
don.

Recorde-se que Madalena Alber-
to desempenhou o papel de Fantine
no aclamado 25º Aniversário Inter-
national Tour da produção de ‘Les
Misérables’, que terminou no Lon-
don’s Barbican Center, em Outubro
de 2010.

Durante a última Primavera, a ar-
tista portuguesa participou numa
nova produção de famosa revista
teatral ‘Godspell’, dirigida por Mi-
chael Strassen, e que subiu ao placo
do Union Theatre.

Entre os desempenhos da sua já
longa carreira no teatro musical es-
tão as actuações em espectáculos
como ‘Fame’ (digressão do Reino
Unido), ‘Chicago’ (Kuala Lumpur),
‘Zorro The Musical’ (West End) e
‘Over The Threshold’ (Edimburgo e
Off-West End); momentos que ci-
mentaram a ascensão da artista.

O técnico do Chelsea FC prometeu voltar ao restaurante de Fernando Caridade. Foto DR

Madalena deverá marcar mais um grande momento na capital.

Actuação terá lu-
gar a 4 Outubro,
na conceituada

sala de espectácu-
los, em Old

Brompton Road

Raul Caires
Jornalista

horahmadeira@gmail.com
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Comunidades
Empresários
vencem luta
travada
em tribunal
para manter
restaurante

Marisa Reis
Jornalista

horahmarisa@gmail.com

Teresa Neves chegou a Londres em
2007 e subalugou um restaurante de
nome “Águia” onde aplicou grande
parte das suas economias. Cerca de
seis meses depois de ter começado a
trabalhar, aproximadamente, foi
abordada por um indivíduo que pro-
curava o arrendatário daquele local.
Desconhecendo de quem se tratava,
disse-lhe que embora a pessoa em
questão não estivesse presente, po-
deria dirigir-se a ela, pois era presen-
temente a pessoa que estava a explo-
rar aquele estabelecimento. Pertur-
bado, o senhor disse-lhe que era o
senhorio, o dono do local que ela es-
tava a explorar e que, por motivos
contratuais, o inquilino não poderia
subalugar o espaço. E que por esse
motivo teria de fechar a loja em
questão.

Ignorando que estivesse a come-
ter uma ilegalidade, Helena, 44 anos,
natural de Santa Comba Dão, Viseu,
pediu-lhe tratasse desse assunto
com o arrendatário, uma vez que ti-

nha feito já um investimento consi-
derável no local, tanto na remodela-
ção do espaço como no montante
inicial que pagou para poder come-
çar a explorar o negócio.

Tentou então, em diversas oca-
siões, contactar o arrendatário, com
quem tinha feito o acordo apenas
verbalmente. No entanto, todos os
seus telefonemas e tentativas de
contacto foram ignorados. Cerca de
dois meses depois do encontro ter
ocorrido, o estabelecimento foi efec-
tivamente fechado. Helena decidiu
passar à acção e lutar por aquilo que
conseguira até aquele momento. Re-
cordou-se de um papel que estava na
porta onde havia um número de
contacto, ligou e constatou que se
tratava do número do senhorio, que
marcou com a entrevistada um en-
contro de negócios para discutir a si-
tuação em que ambos tinham ficado
implicados.

Quando se encontraram, Helena,
que se encontrava bastante nervosa,
pediu-lhe que não lhe tirasse o direi-
to de continuar a explorar o local,
explicando que ali estavam muitas
das suas poupanças. O proprietário
apresentou-lhe as condições pelas
quais Helena poderia explorar o lo-
cal de forma legal e directa: foi-lhe
cobrado novamente um valor inicial
de exploração e três meses de cau-
ção, para um contrato que teria uma
duração trimestral e, sendo que após
este período, poderia ser renovado.

Temendo abdicar daquilo que ti-
nha já construído, aceitou essas con-
dições. Passou a efectuar os paga-
mentos conforme acordado, por
transferência bancária. No início,
mensalmente, e, depois, por semana.
Alteração que contou com a concor-
dância do senhorio. Durante os seis
meses que se seguiram essa foi a for-
ma de pagamento. Nesse mesmo dia

ànoiteapessoaquelhetinhasubalu-
gado,ousejaoex-inquilinodoespaço
em questão, visitou no estabeleci-
mentoporvoltadameia-noite,amea-
çando-aqueencerrariaaespaço.

Receosa em abandonar o local, li-
gou ao senhorio para que este con-
tactasse a polícia. Apesar desta per-
turbação, tudo correu normalmente.
O tempo passou e o negócio cresceu.
O senhorio entrara em acordo com
Helena, dando-lhe a oportunidade
de explorar a loja ao lado da que já
explorava havendo a possibilidade
de unir os dois, tornando num único
estabelecimento, mais amplo.

Mais uma vez, investiu. Novas
obras foram feitas no espaço adja-
cente, que rapidamente entrou em
funcionamento. Passadas três sema-
nas, no dia 1 de Abril de 2010, Helena
chegou ao local e estava novamente
encerrado. Foi notificada pelo se-
nhorio que o fecho se devia ao não
pagamento de renda. Era então o
fim-de-semana da Páscoa e três dias
após ter visto as suas portas fechadas
recebe um telefonema, alegando
que alguém se encontrava dentro da

Helena e Miguel lutaram com todas as suas forças para defender os seus direitos. Foto Marisa Reis

Helena chegou a
olhar pela janela
do seu “Águia” e

ver como bebiam
o seu vinho mais
caro e se serviam
da comida e res-

tantes bebidas

sua loja. Ao chegar lá deparou com a
mesma pessoa que havia explorado
aquele local e que havia três anos lhe
tinha subalugado ilegalmente o local
e um grupo de pessoas de entre as
quais mais tarde, passaria a ter co-
nhecimento estavam os novos inqui-
linos daquele espaço.

Dentro das instalações, olhando
pela janela pôde ver que bebiam o
seu vinho mais caro e usavam a co-
mida e restantes bebidas que Helena
tinha encomendado anteriormente
para usar nesse fim-de-semana, que
se previa de grande afluência.

A empresária Helena contratou
uma advogada e, na terça-feira se-
guinte, com a reabertura dos tribu-
nais, apresentou o seu caso. Em tri-
bunal foram comprovados os paga-
mentos, ficando também comprova-
do que não havia pagamento algum
pendente. Tanto Helena quanto o
seu senhorio prestaram depoimen-
tos. Aquando do seu depoimento o
senhorio foi interrogado relativa-
mente à forma como os novos inqui-
linos teriam conseguido arrendar de
uma forma tão rápida o local.

No seu depoimento Helena deu a
sua opinião sobre esse assunto refe-
rindo ter conhecimento de que os
então presentes inquilinos estariam
associados ao antigo inquilino, que
quereria o local de volta por motivos
de vingança. Acrescentou ainda no
seu depoimento que, apesar de ter
havido uma ruptura entre o senho-
rio e o ex-arrendatário, devido à da
infracção do contrato pela parte des-
te último, ambos teriam chegado a
acordo, que beneficiaria o senhorio
relativamente a um valor superior
de renda.

Com o andamento do processo
em tribunal, uma testemunha foi
apresentada pelos advogados do
proprietário, que acabou por, corro-
borar, não intencionalmente, o de-
poimento de Helena relativo à rápi-
da ocupação por parte dos novos ar-
rendatários. O tribunal deliberou
que Helena teria direito a continuar
no estabelecimento e explorá-lo
dando-lhe a documentação necessá-
ria para que essa ordem se fizesse
valer. No entanto, ao entregar a carta
de Tribunal, os novos inquilinos re-
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cusaram-se a sair. Helena chamou
a polícia, mas a situação ficou num
impasse, pois embora ela apresen-
tasse a carta do Tribunal compro-
vativa do seu direito a explorar o
espaço, as pessoas que ocupavam o
espaço naquele momento apresen-
tavam o contrato de arrendamento
que tinham e que se mostrava ain-
da válido. Foi então tomada a deci-
são de que nenhum das partes fica-
ria no local, sendo assim o “Águia”
fechado mais uma vez.

Novamente em tribunal, foi dado
um prazo limite de 48 horas para
que a chave do local fosse entregue
aos advogados de Helena. Haviam-
se passado seis semanas e Helena e
omarido,MiguelMarote,naturalde
Grândola, tentavam fugir à assusta-
dora realidade com que eram con-
frontados.Comoerahábito,almoça-
vamejantavamnoestabelecimento,
porissoemcasahaviaapenasobási-
co. Os custos de levar o caso a tribu-
nalfizeramcomque,algumasvezes,
o dinheiro fosse escasso e a comida,
porvezes,também.

Finalmente, a 13 de Maio de

2010, Helena voltou para o “seu es-
tabelecimento”, usufruindo da ple-
nitude do contrato que tinha cele-
brado. Mas, desde então até No-
vembro desse mesmo ano, sempre
que Helena fazia a transferência
bancária para pagar a renda, o se-
nhorio devolvia-a. Aconselhada
pela sua advogada, Helena deixou
de efectuar pagamentos até que,
em Novembro, o senhorio recorre
ao Tribunal para pedir que ela lhe
pagasse os meses atrasados e vol-
tasse a efectuar pagamentos, como
de acordo com o contrato.

Ainda abalada financeiramente
por toda a situação que se havia de-
parado, Helena alega que não tem
possibilidade de pagar todo esse
montante de uma única vez. Mas
mais uma vez, a decisão de tribunal
abona a seu favor: uma vez que as
prestações anteriores foram retor-
nadas pelo senhorio não teriam de
ser pagas.

Através de pequenos eventos e
serviço de refeições Helena, come-
ça a sentir que o negócio chegara a
bom porto, quando novamente
tudo muda: em Março de 2011 re-
cebe a informação de que o Tribu-
nal teria sido notificado por parte
do seu senhorio de que as licenças
que tinha não eram válidas, visto
tratar-se de um local único, e as li-
cenças referirem-se a dois negó-
cios individuais. Mais uma vez, He-
lena tem de fechar o estabeleci-
mento, voltando desta feita, a ficar
com apenas uma das lojas, até que
obtivesse uma licença única.

Com o processo ainda em tribu-
nalHelenadecideadiaressadecisão
atéqueotribunaldelibere.Éapenas
em Maio deste ano, próximo da au-
diência em tribunal, que os advoga-
dos do proprietário, confrontados
comapossibilidadedeenfrentarem
uma acusação de fraude, que pode-
ria levar até mesmo à prisão, pro-
põem um acordo, sendo todos os
custos de tribunal de ambas partes
suportadospelosenhorio.

Contudo, todos estes sobressal-
tos,bemcomoumanotadeixadana
porta do restaurante pelos antigos
inquilinos, referindo que Helena ti-
nham dividas que ascendiam às 30
mil libras, fizeram com que a credi-
bilidade do negócio fosse mancha-
daentreosfornecedores.

No regresso ao estabelecimento,
todos os fornecedores passaram a
exigir-lhe pronto pagamento. Ul-
trajada pela atitude dos fornecedo-
res, Helena alega que deixou de fa-
zer qualquer tipo de encomenda
com muitos deles, optando por ir
ela mesma ao mercado, fazendo
sempre uma busca pela melhor
oferta.

Após esta longa batalha, foi ape-
nas muito recentemente, a 3 de Se-
tembro, que a licença para as duas
lojas foi entregue e a zona adjacen-
te ao “Águia” reaberta, sendo assi-
nalada a data com uma festa rei-
naugural, comemorativa “da vitó-
ria” obtida depois de um ano e
meio de batalha!

Anuncie!
horahlondres@gmail.com
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Motins
alteraram vida
da comunidade

Marisa Reis
Jornalista

horahmarisa@gmail.com

Os motins que tiveram lugar em
Londres, no passado mês de Agos-
to, trouxeram um clima de insta-
bilidade, medo e insegurança para
a grande maioria habitantes da ca-
pital e até fora dela. A comunidade
portuguesa, como não podia dei-
xar de ser, também foi afectada.

O HORA H falou dez pessoas e,
embora uma ínfima percentagem
concordasse com o que se passou
- remetendo para o abuso da força
policial - muitos dos nossos entre-
vistados sentiram-se injustiçados
com a situação, referindo muitas
vezes que o que se passou desesta-
bilizou a sua vida, e obrigou a que

tivessem de alterar a sua rotina.
Alguns foram mesmo forçados

a fechar os seus estabelecimen-
tos, enquanto que outros ficaram
privados de trabalhar durante
esse período, e outros ainda evita-
do ao máximo as saídas ao exte-
rior das suas habitações.

Essa desestabilização foi, po-
rém, efémera. Alguns dias após o
término dos motins a generalida-
de das pessoas sentiu que o seu
quotidiano estava restabelecido,
pelo que a normalidade regressou
ao quotidiano de todos.

Cerca de 400 mil portugueses
residem em Londres, segundo da-
dos do Consulado Geral. E, tanto
quanto foi possível apurar, entre
os muitos moradores e negócios
explorados por lusos, nomeada-
mente nas zonas de Brixton, e, so-
bretudo no bairro vizinho de
Stockwell, também conhecido
por ‘Little Portugal’, não foram
registados danos significativos.

Eduardo
Caetano
Vice-presidente de
associação de Futebol -
Wandsworth
“Apesar de não

estar cá na época de maior
intensidade dos motins que
tiveram lugar em Londres,
considero que os motins não
se traduziram num grande
acréscimo de insegurança.
Facto que se deve a haver um
patrulhamento muito fre-
quente na zona onde se encon-
tra o meu local de trabalho.”

Inquérito

Teresa Pedro
Empresária de
Restauração
Leytonstone
“Os motins afec-
taram a minha

vida laboral, pois que tive que
fechar o estabelecimento nos
dias 8 e 9 de Agosto. Uma vez
que me encontrava com ape-
nas duas outras colegas de tra-
balho, o sentimento de insegu-
rança e o medo aumentaram.
Fiquei por isso mais atenta a
desconhecidos que por ventu-
ra se aproximassem.”

João Quitério
Gerente de Restaurante
Stratford
“No dia 8 as auto-
ridades dirigi-
ram-se ao meu

local de trabalho, informando-
me que teria apenas 10 minu-
tos para fechar o estabeleci-
mento. Nesse mesmo dia,
fiquei incapacitado de voltar
para a minha residência, pois
teria de passar em algumas
das zonas que estavam a ser
então vandalizadas, facto que
considerei potencialmente
perigoso.”

Fernando
Oliveira
Carpinteiro
Stratford

“Profissionalmente não causa-
ram alteração alguma. Senti-
me, contudo, inseguro, pois
para mim estes tumultos
foram actos de vandalismo,
que põem em questão a segu-
rança do quotidiano da maio-
ria das pessoas, que acabaram
por simplificar a sua rotina
para que pudessem salvaguar-
dar-se.”

Miguel
Marote
Leytonstone
Gerente de bar
“A minha esposa

sentiu mais medo por causa do
vandalismo. Ela queria fechar
o estabelecimento, mas eu não
quis. Houve uma concentração
num parque próximo do nosso
trabalho, mas embora tenham
passado mesmo à nossa porta,
seguiram o seu caminho.”

Marina Nunes
Stratford
Estudante universitá-
ria/marketing
“Sim. Senti inse-

gurança. Não fui muito afecta-
da, mas quando vemos as ima-
gens perguntamo-nos: E se
aquilo acontecesse connosco?
Creio que a insegurança e o
medo afectam especialmente
quem tem filhos.”

Suzaneth
Teodoro
Stratford
Governanta
“Os gangs que

existem nesta área não quiseram
aderir aos tumultos. No entanto
tinha medo que batessem à
porta e fosse atacada. Porque
algumas das pessoas envolvidas
nos tumultos vestiam-se de car-
teiros, ou outras profissões em
que as pessoas tivessem confian-
ça suficiente para abrir a porta.
Isso, claro, criou uma muito
maior insegurança e fez-me
ficar muito receosa. Durante
esse período evitei sair de casa.

Helena Luís
Stratford
Finanças
“Não fui muito
afectada, porque

viajei na terça-feira. Mas devi-
do aos tumultos, em vez de ir
de autocarro para o aeroporto
preferi ir de táxi.”

Humberto
Otero
Newham
Condutor de autocarros
“Não fui muito

afectado. Afastei-me das áreas
problemáticas, e uma vez que
o local em que trabalho não foi
afectado, não senti tanto a ins-
tabilidade. Mas sei que muitos
outros lugares foram afecta-
dos.”

Foram momentos de grande ansiedade os vividos por todos os cidadãos residentes em Londres. Foto Reuters

Rúben
Miranda
Stratford
Desempregado
“Acho que os
motins foram

algo de bom porque o governo
maltrata-nos. Aquilo que
aconteceu com o outro rapaz
(o rapaz assassinado pela polí-
cia) foi um abuso da força.”
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Fotorreportagem
Carnaval de
Notting Hill
Depois dos motins, a alegria. Foi assim,
na segunda-feira, 29 de Agosto. Mais de
600 mil pessoas espremeram-se no
bairro delineado por Ladbroke Grove, de
um lado, e a Great Western Road, do
outro, para assistir ao espectáculo de 60
grupos a desfilar ao som de todos os
instrumentos de percussão. FOTOS Fernando
Silva/Ludgero Castanho
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“Ainda vão
nascer mais
Ronaldos
na Madeira”

Nuno Câmara
Jornalista

horahnuno@gmail.com

Uma série de fotografias ilustram
a grandeza de uma carreira única
no Futebol: Ele no Benfica da Ma-
deira, ele no Marítimo, ele com a
genica da bola, ele jovem, ele com
um brilho nos olhos, ele a preto e
branco, ele a cores, ele com fãs...

As fotos – em sequência – fa-
zem lembrar o storyboard de um
filme biográfico, uma entre tantas
narrações sobre heróis que o
mundo jamais esquecerá, e o
nome, quando escrito na barra de
busca do Google, revela uma série
de páginas que relembram a gran-
deza do atleta madeirense.

Num dos comentários, lê-se: Eu
ainda me lembro do Petita pé de
canhão, sim senhor. Bons tempos,
quem me dera que ainda houvesse
jogadores dessa qualidade. O au-

A juventude já lá
foi, mas a luz nos

olhos e a paixão
pelo Futebol con-

tinuam tão vivas
como quando Pe-
tita tinha 8 anos e

jogava à bola

Paixão pelo Marítimo
Uma das grandes paixões de
Petita é o Club Sport
Marítimo, um dos clubes mais
conhecidos de Portugal. O
Noémio do Marítimo é um dos
seus jogadores favoritos de
todos os tempos. A admiração
que sente pelo clube, o amor
até, é evidente, fácil de detec-
tar. Existem planos para criar
uma sede do Marítimo em
Londres, na zona de
Stockwell, uma promessa de
Petita que quer ver cumprida
antes de morrer. Os planos
estão já quase em andamento.
Este clube Português é muito
amado pelo povo madeirense,
é realmente um fenómeno
com uma história com exacta-
mente 100 anos. Várias pes-
quisas on-line, revelam que o
clube tem muitos seguidores.
Conforme informações obti-
das em site da Internet, o Club
Sport Marítimo é um clube
madeirense de futebol, tendo
cerca de 24 mil sócios inscri-
tos. Fruto de uma maior mobi-
lidade social, tem claramente
a maioria da população da sua
região como adepta e é um dos
clubes mais históricos do
Campeonato Português. O
Wikipedia vai mais longe
dizendo que a sua formação
está ligada ao mar e aos que
daí tiravam o seu sustento e

que desde cedo foi adoptado
como a voz e a principal força
desportiva das camadas mais
baixas da população a contra-
por com o carácter monárqui-
co e elitista do Club Sport
Madeira o seu principal rival
nos primeiros tempos.
Fundado por Cândido
Gouveia, tem uma data de fun-
dação algo incerta, sendo no
entanto consensual apontar-
se o dia 20 de Setembro de
1910. Dada a crença numa
nova ordem de progresso e
liberdade (os ecos republica-
nos já se faziam fortemente
sentir, levando a que a 5 de
Outubro de 1910 fosse instau-
rada a República), adopta as
cores conotadas com o
Partido Republicano
Português. Desde cedo come-
ça a evidenciar-se, primeiro
em jogos de exibição, depois já
com a disputa a partir de 1916
do Campeonato da Madeira,
tendo ganho os dois primeiros
títulos e perdido de forma
inglória o terceiro para o
Clube Futebol União, clube
formado depois de uma cisão
dentro do próprio Marítimo
em 1914 e que cedo se torna-
ria, durante épocas, o seu
principal rival. Contudo, foi o
União que impediu que o
Marítimo viesse a fechar as

A paixão de Petita pelo futebol sempre foi muito forte. Até chegou a fugir da escola para jo
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tor desta apreciação, uma das
muitas que ilustram uma página
virtual dedicada ao Futebol Por-
tuguês, é anónimo, mas o con-
teúdo da declaração é bastante
evidente e revela o talento e
destreza da figura central desta
reportagem do HORA H.

António Ilídio de Sousa tem de-
finitivamente uma história para
contar, crónicas de um futebolista
que os Portugueses conhecem
por Petita. A juventude já lá foi,
mas a luz nos olhos e a paixão
pelo Futebol continuam tão vivas
como quando Petita tinha 8 anos
e jogava à bola no antigo Campo
Carlos I (Almirante Reis), no Fun-
chal, onde nasceu em 1946.

“O Futebol nasceu comigo,
gostava de jogar Futebol com os
amigos, fugia da escola para jo-
gar com eles”, conta ao HORA
H. Até agora, a tradicional histó-
ria: um menino com ganas da
bola que trocava os livros pelos
passes do desporto, que substi-
tuía os professores pelos ídolos
dos estádios, que preferia a poei-
ra dos campos de terra calcada
ao conforto, ou desconforto, das
cadeiras das salas de aulas.

Da alcunha, pouco sabe. “Já
chamavam o meu pai, que nas-
ceu em Santa Cruz (na Madei-
ra), de Petita e eu Petita fiquei”.
“Era o Petita!”. O Petita da bola...

A carreira começou a tomar
forma. Adeptos convictos do
Desporto-Rei depressa dão-se
conta do potencial do menino e
o zum-zum rapidamente chega
aos ouvidos de quem interessa.
Quando deu por si, estava a jogar
profissionalmente em clubes
como Alma Lusa, Belenenses,
Marítimo, Setúbal e, mais tarde,
conheceu figuras tão importan-
tes deste mundo como Eusébio,
Mourinho (através do pai deste
gigante internacional), entre ou-
tros que admira e tem apreço.

Algumas das fotos, inclusive,
mostram José Mourinho em
criança entre jogadores da épo-
ca, com o pai, com Petita; outra
foto apresenta um Rui Águas
adolescente em cima de uma
mota, anos antes de se tornar o
grande futebolista que o país à
beira-mar plantado conheceu.
E da terra que o viu crescer, tor-
nar-se homem, diz com orgulho
que “ainda vão nascer mais Ro-
naldos na Madeira”.

“As pessoas têm de ter olho para
os miúdos e ensiná-los a meter o
pé na bola”, disse, baseando-se na
convicção de que Portugal está re-
cheado de talento para o Futebol.
Acredita piamente no que diz, os
olhos crescem, o entusiasmo for-
ma-se, explica o que lhe vai na
mente, fala para os amigos – na al-
tura da reportagem, que foi reali-
zada num conhecido restaurante
de South Lambeth Road, em Lon-
dres, Petita estava rodeado de al-
guns companheiros de viagem,
pessoas que o admiram e que ali

Existem planos
para criar uma

sede do Marítimo
em Londres, uma
promessa de Peti-

ta que quer ver
cumprida antes

de morrer

portas mais tarde, devido a
uma grave crise financeira,
cedendo-lhe as suas instala-
ções temporariamente. A
partir da época 1921/22 é ins-
tituído o campeonato nacio-
nal português, chamado
Campeonato de Portugal,
jogado num sistema de elimi-
natórias (semelhante à
actual Taça de Portugal),
para o qual estavam habilita-
dos a competir os respecti-
vos vencedores dos campeo-
natos regionais das associa-
ções recentemente criadas.
Naturalmente, e fruto do seu
domínio a nível interno, os
verde-rubros marcam inú-
meras presenças na prova -
13 presenças em 17 edições
desta competição. Depois de
algumas tentativas, na época
de 1925/26, o clube sagra-se
campeão nacional, tendo
vencido na final o Clube de
Futebol Os Belenenses por 2-
0 depois de uma caminhada
épica, em que derrotou o
Futebol Clube do Porto na
meia-final por um conclu-
dente 7-1. A Final seria dispu-
tada no Campo do Ameal, na
cidade do Porto. Segundo
apontam várias fontes, tanto
virtuais como individuais,
estava criado assim o epíteto
de Maior da Madeira.

estavam a cumprimentá-lo.
Depressa, a reportagem trans-

forma-se numa pacata conversa
onde toda a gente quer ter opi-
nião, e esta é unânime. Todos con-
cordaram com o jogador, todos lhe
têm apreço, amizade e admiração.
Um dos meninos, uns oito ou
nove anos de idade, aproximou-se
para dar uma olhadela nas tais fo-
tos, que agora estavam sequencia-
das sobre a mesa. Os olhos do me-
nino crescem, a concentração
perde-se para o objecto das fotos.
Petita faz sinal: “Eu também era
assim, este miúdo vai ser um

grande jogador se quiser”.
A razão pela qual este grande se-

nhor da bola sabe disto é simples:
um dos seus hobbies é treinar re-
gularmente miúdos com inclina-
ção para o Futebol. “Há muito ta-
lento”, diz, como se fosse uma es-
pécie de caça-talentos: “Já encon-
trei muita gente em Londres que
podia estar em Portugal a jogar Fu-
tebol”. O percurso inverso, se as-
sim fosse, ao que Petita, de 65 anos,
fez, há quase quatro décadas atrás,
uma decisão aparentemente toma-
da de ânimo leve que não lamenta.

Quando tinha 27, deixou o Fute-

bol. Decidiu com a mulher aven-
turar-se fora do país e veio para a
capital inglesa, onde construiu
uma vida bem sucedida, onde
teve e educou quatro filhos. Foi
em 1974, depois da Revolução que
se meteu num avião e procurou
“trabalhar, organizar a vida”, pois
para este senhor o Reino Unido é
um “país de grande organização”.
E após quase quatro décadas ao
serviço de Sua Majestade, vai vol-
tar à Madeira, para as suas raízes,
uma outra etapa com outros pla-
nos, mas sempre com o Futebol
na maior das considerações.

ogar com os amigos. Fotos Ludgero Castanho /Arquivo DN
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Gastronomia lusa
deliciou Jersey

Redacção
horahlondres@gmail.com

O festival ‘A Taste of Portugal,
Portuguese Food Festival’, acon-
tecimento que se realizou, entre
os 25 e 29 de Setembro, e enqua-
drado no ‘Jersey Food Festival’, o
qual decorreu ao longo de Agosto,
revelou-se numa bela oportuni-
dade para os portugueses radica-
dos na Canal reunirem e festeja-
rem em grande em conjunto com
a comunidade local. A “festa”
contou a participação de vários
restaurantes e comércios portu-
gueses locais e desenvolveu-se
sob as tradicionais tendas-restau-
rantes e os carroceis para os mais
pequenos.

A festa foi sendo frequentada
ao longo dos dias pela larga maio-
ria dos cerca de 10 mil portugue-

ses residentes em Jersey, sendo
que alguns viajaram

vizinha ilha de Guernsey. De
louvar a grande afluência de bri-
tânicos, já habituados a trazer a
família ou na companhia de ami-
gos para experimentar a “sardi-
ne” ou o ‘chicken piri-piri’, entre
outros grelhados que já são do
seu agrado.

Assim, este evento teve uma
afluência bastante diversa ao lon-
go dos dias, tendo sido a segun-
da-feira o dia mais concorrido,
dado que muitos quiseram assis-
tir ao espectáculo do cómico Fer-
nando Rocha.

Este evento que se tem realiza-
do intermitentemente, foi organi-
zado por Martin Farley, apoiado
por uma equipa jovem lusitana li-
derada pelo conterrâneo em-
preendedor Joe da Costa.

A Vodafone foi o patrocinador
principal, tendo participado
igualmente três instituições ban-
cárias portuguesas.

Este evento poderá desenvol-

ver-se numa verdadeira festa na-
cional com mais actividades e re-
presentando uma mostra da im-
portância inquestionável que a
nossa comunidade local repre-
senta para esta Ilha, na qual cons-
titui cerca de 10% da população
total; com cerca de 50 estabeleci-
mentos de restauração, além do
facto de serem os lusos que ocu-
pam a maioria dos postos de tra-
balho da industria hoteleira, ou
em muitos outros serviços, prin-
cipalmente ocupados pelos já mi-
lhares de luso-descendentes

nascidos no Ilha.
A larga maioria desta comuni-

dade é constituída por naturais
da Região Autónoma da Madeira,
que se começaram a estabelecer
nesta ilha há mais de 40 Anos.
Trata-se de uma comunidade
próspera, trabalhadora e bastante
unida, o que dignifica o nome e a
imagem dos portugueses radica-
dos nesta pequena ilha colada à
França mas muita Inglesa no seu
carácter e riqueza.

A comunidade portuguesa radicada nas Ilhas do Canal continua bastante activa. Foto DR

Fórum em Lambeth
‘Little Portugal–Mais e Melhor’
O Brixton Town Hall, em Lambeth, acolhe, no próximo 19 de
Setembro, o Fórum ‘Little Portugal – Mais e Melhor’. A ini-
ciativa, que está dirigida ao empresariado lusófono que
actua na zona deste Município, também conhecida como
‘Little Portugal’, está agenda para começar às 19h30.
A iniciativa pretende criar um espaço permanente de debate
e troca de ideias com o objectivo de promover ‘Little
Portugal’ nos mercados da sociedade londrina e junto do
turismo que diariamente aporta na imensa e dinâmica capi-
tal britânica.
O encontro, promovido pela Portuguese-speaking
Communities Champion for Lambeth, contará com a partici-
pação de vereadores da Câmara local.

Em vários mercados
RSCG promove
Mateus Rosé
A empresa britânica Euro RSCG London
executou uma campanha de anúncios para
imprensa, outdoors e in-store para os
vinhos da Mateus Rosé. Os anúncios serão
divulgados em Portugal, Espanha, Bélgica
e Malta ao longo do Verão. A campanha,
que foi baptizada de The ‘Serve Chilled’,
visa comunicar os momentos de relaxante
prazer que podem ser apreciados com as
quatro variedades dos vinhos do concei-
tuado produtor português: Original,
Tempranillo, Aragonês e Sparkling.

Bosingwa no Fado
Redacção

horahlondres@gmail.com

José Bosingwa, futebolista por-
tuguês que actualmente milita no
Chelsea FC, deleitou-se, recente-
mente, no Restaurante ‘O Fado’,
em Beauchamp Place, Knights
Bridge.

Este restaurante é, sem sombra
de dúvida, um dos locais portu-
gueses em Londres que marcou
toda uma época. Aberto em 1968,
e já com 43 anos de existência,
continua hoje a ser um local de
referência para quem procura
um pouco de Portugal numa das
áreas mais exclusivas de Londres
- está a apenas duas ruas de dis-
tância do famoso armazém Har-
rods.

Trata-se de uma casa cheia de
personalidade e gerida com dis-
tinção por Jaime Gouveia, Coad-
juvado pelo seu chefe de Sala,
Paulo Cerqueira, duas caras ami-
gas e muito conhecidas entre a

comunidade portuguesa radica-
da em Londres!

José Bosingwa iniciou a sua
brilhante carreira no Freamun-
de. Em 2001 ingressou no Boavis-
ta, na altura considerada a “Quar-
ta Equipa” do campeonato por-
tuguês, e mais tarde viria a defen-
der as cores do FC Porto durante
cinco épocas, onde começou em
2003, conquistando qualquer
coisa como 3 campeonatos por-
tugueses, 1 Liga dos Campeões,
uma Taça Intercontinental e 2
Supertaças de Portugal! Em 2008
mudou-se para o Chelsea FC.

‘O Fado’, esse, continua de
vento em popa, com um am-
biente requintado, gente sim-
pática e uma óptima cozinha!
Um local onde se pode saborear
um bom prato português,
acompanhado aos fins-de-se-
mana com música ao vivo, ao
cargo dum músico que já dis-
pensa apresentações, António
Frazão, que para além da músi-
ca variada, interpreta belas mú-
sicas de fado, bem ao seu jeito,
como não poderia deixar de ser.
‘O Fado’ continua vivo. Bem
vivo... E recomenda-se!

Paulo Cerqueira agradeceu a visita de José Bosingwa. Foto DR
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Equílibrio
Leal

Redacção
horahlondres@gmail.com

Foi em grande estilo que o novo
‘Bar Equilíbrio’ abriu, recente-
mente, as portas ao público. Júlio
Leal, um empresário bem conhe-
cido na comunidade luso-angola-
na, em parceria com Tony Rossi,
resolveram apostar num novo pro-
jecto na área de Stockwell, mais
precisamente em Stockwell Road,
N139, junto ao famoso Restaurante
“O Cantinho de Portugal”.
O novo espaço, situado em pleno
coração da maior zona da cidade
que concentra as comunidades lu-
sófonas de Londres, veio dar res-
posta à procura que se fazia sentir
na área, dado que se notava a falta
de um bar que pudesse oferecer
um espaço capaz de permitir mo-
mentos em companhia dos ami-

gos, todos os dias e aberto até tar-
de!
Com uma mistura entre o rústico e
o moderno, o bar tem capacidade
para acolher mais de 120 pessoas e
dispõe de uma zona Vip “de se lhe
tirar o chapéu”, com bancos muito
confortáveis em redor de mesas.
As noites são animadas por vários
Dj’s.
Os dois empresários parecem ter
acertado em cheio. Isto a julgar
pela forma como decorreu a noite
da abertura oficial: em plena har-
monia; a boa disposição reinou
sempre e ao ritmo de bons uís-
ques, vodkas e champanhe do me-
lhor até altas horas da madrugada!
Em conversa com o Hora H, Júlio
Leal mostrou-se extremamente
satisfeito por “estar finalmente
tudo preparado” e fez questão de
lembrar que “todos são bem-vin-
dos”, disse, manifestando o desejo
de rever em breve a grande maio-
ria dos seus amigos no ‘Equilíbrio’,
para recordar momentos passados
e gozar novos com muita diversão. Um grande ambiente, com muitas caras bonitas, marcou a primeira noite do Bar Equilíbrio. Fotos Ludgero Castanho

Estudantes
angariam fundos
a pedalar entre
Londres e Lisboa

Redacção
horahlondres@gmail.com

Quatro estudantes britânicos,
da Lorex School, percorrem
cerca de 2.000 km de bicicle-
ta (interrompida apenas por
uma ligação aérea), de Lon-
dres a Lisboa, com o fim de
angariar fundos para a insti-
tuição de caridade que ajuda
doentes com cancro no san-
gue, a Leukaemia & Lympho-
ma Research.

Os rapazes (Louis Metcalfe,
Archie Gilmour, Harry Pear-
son Gregory e Tom Preben-
sen, todos com 17 anos de ida-
de), chegaram à capital por-
tuguesa no início de Agosto,
onde foram recebidos pelo
Embaixador britânico em
Portugal, Jill Gallard.

Inspirados pela memória da
mãe de Louis, falecida em ju-

lho de 2005 de Leucemia
Aguda, quando o jovem ape-
nas tinha 11 anos, estes rapa-
zes conseguiram alcançar o
objectivo de arrecadar di-
nheiro para a instituição de
Leukaemia & Lymphoma Re-
search (Pesquisa para a Leu-
cemia e o Linfoma, em portu-
guês).

Segundo disse Chris Ger-
rard, da “Leukaemia &
Lymphoma Research”, no to-
tal os jovens conseguiram ar-
recadar 200 mil libras (cerca
de 227 mil euros), quantia
essa que resultou do contri-
buto de anónimos através do
Just Giving.

Esta viagem foi patrocinada
através de um jantar de leilão,
onde foram doadas várias
quantias. A Associação Portu-
guesa Contra a Leucemia
(APCL) também apoiou a via-
gem, no percurso final em
Lisboa.
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Venezuela vai consumir
mais produtos de Portugal

Agostinho Silva
DN-MADEIRA

O empresário madeirense Ana-
cleto Teixeira, natural do Faial,
acaba de formalizar uma parceria
com o Grupo Jerónimo Martins
para a representação, na Vene-
zuela, de uma série de produtos
que são distribuídos em Portugal.

A facturação mensal poderá
chegar a um milhão de dólares,
revelou ao DIÁRIO o presidente
do Grupo ‘Rey David’, que já dis-
tribui e representa na Venezuela
cerca de 1000 marcas, entre pro-
dutos venezuelanos e estrangei-
ros. O empresário madeirense es-
tima que sejam necessários 4 a 6
meses para operacionalizar a par-
ceria, designadamente o registo
sanitário de cada novo produto
no mercado venezuelano.

“O Grupo Jerónimo Martins
contactou-me para representar
na Venezuela alguns dos produ-
tos que o Grupo distribui em Por-
tugal”, recorda Anacleto Teixeira.
“Há alguns produtos que ofere-
cem boas perspectivas.” A parce-
ria engloba sobretudo produtos
alimentares e vinhos de Portugal,
embora não exclua algumas das
marcas internacionais que a Jeró-

nimo Martins representa no nos-
so país, caso da gama Heinz, que
também já tem representante na
Venezuela. “Podemos vir a traba-
lhar com produtos dessa marca
que ainda não estejam lá.”

Para além da grande aposta nos
vinhos portugueses, Anacleto
Teixeira englobou na parceria ou-
tros produtos bastante aprecia-
dos na Venezuela, pela comuni-
dade portuguesa mas não só,
como sejam as azeitonas, azeites,
algumas massas e alguns molhos
portugueses.

“Vamos aproveitar a parceria
Portugal-Venezuela, impulsiona-
da nos últimos tempos”, enqua-
dra o empresário madeirense que
lidera a cadeia ‘Rey David’. “Foi
muito bom para Portugal ter
avançado com esses acordos bi-
laterais, em áreas muito amplas
como a construção civil e onde os
portugueses não tinham grande
tradição na Venezuela.”

Relativamente à parceria com a
Jerónimo Martins, o empresário
vai agora estudar e seleccionar os
produtos em que apostará. “Esta-
mos já a trabalhar nisso. Dentro
de 4 a 6 meses os produtos já po-
derão ser comercializados na Ve-
nezuela”, situou, explicando de-
pois que este espaço temporal é
inultrapassável, dadas as exigên-
cias em matéria de registo sanitá-
rio individual dos produtos.

A parceria que agora começa a
dar os primeiros passos poderá
também ser uma porta aberta
para outros países da América
Latina, designadamente o Perú,
onde Anacleto Teixeira também
já tem alguns investimentos na
mesma área da distribuição. O es-
tado peruano tem acordos de li-

vre comércio com os Estados
Unidos, União Europeia e até
com países asiáticos, sendo neste
momento um dos melhores esta-
dos da América Latina para flo-
rescer economicamente.

Preços tabelados em
Novembro

A parceria Jerónimo Martins-
Grupo ‘Rey David’ surge apenas
alguns meses antes do governo
venezuelano implementar uma
nova lei, já aprovada pela Assem-
bleia Nacional, que vai trazer al-
gumas inovações aos empresários
de todos os ramos de actividade
económica, a partir de 1 de No-
vembro. Trata-se da Lei de Cus-
tos e Preços Justos, através da

Anacleto Teixeira, um faialense com provas dadas na Venezuela. Arquivo DN

Empresário ma-
deirense lidera
parceria com o

grupo Jerónimo
Martins

qual o governo bolivariano vai
analisar o custo real de todos os
bens e serviços, fixando depois
qual a margem de comercializa-
ção.

O procedimento passa por um
registo online de toda a activida-
de comercial, desde a distribui-
ção de alimentos a todas as áreas
de serviços (advogados, médi-
cos, etc.), que terão que respei-
tar as tabelas de preços fixadas
pelo governo, em sintonia com
as organizações empresariais,
tornando todos os bens e servi-
ços mais acessíveis a qualquer
cidadão.

Para além de tornar tudo mais
barato, esta sofisticação das re-
gras do mercado, em todas as

áreas, vão complementar os regi-
mes em vigor (CADIVI, para
bens essenciais, e SITME, para
outro tipo de produtos) que limi-
tam o acesso a dólares preferen-
ciais, na hora de concretizar as
transacções comerciais interna-
cionais.

Um cenário de mudanças que,
por enquanto, são secundariza-
das por Anacleto Teixeira, ac-
tualmente a gozar um curto pe-
ríodo de férias na sua terra natal,
empenhado também em ultimar
o ‘Museu da Família Teixeira’,
um interessante projecto de ho-
menagem aos seus progenitores
que concretizou nas imediações
da ‘Casa de Chá do Faial’, de que
é proprietário.

Ouro de família já paga livros escolares
A venda de peças de ouro po-

pular, passadas de geração em
geração, está a servir para aju-
dar as famílias a comprar livros
escolares ou a pagar propinas
nas universidades, admitiu à
Lusa o ourives Manuel Freitas.

“Há um dado comum a quase
todos os que aparecem a ven-
der as suas peças de família. É
que tentam dar um ar de que
estão bem, que não precisam
do dinheiro, apesar de vende-
rem até peças de 50 euros”, ex-
plica.

Criador do Museu do Ouro

Tradicional de Viana do Caste-
lo e especialista com meio sé-
culo de currículo, garante que
a venda de peças de família, al-
gumas “com várias dezenas de
anos”, nunca foi “tão elevada
como agora”.

“Tive o caso de uma senhora
da classe média que veio entre-
gar peças para comprar os li-
vros da escola para o neto, ou
uma industrial que vivia mui-
tíssimo acima dos padrões mé-
dios, mas que me vendeu mais
que um quilo de peças, com as
lágrimas nos olhos, para pagar

os salários em atraso aos traba-
lhadores da empresa”, conta.

Um negócio que grande par-
te das vezes termina com “lá-
grimas a correr pela cara” do
cliente, que normalmente se
apresenta sozinho.

“Querem quase sempre dis-
farçar as verdadeiras razões da
venda, vêm com a sua melhor
roupa e com aspecto asseado e
até com uma certa altivez. Ain-
da assim, motivos de doença
ou a compra de um terreno,
são os mais apresentados na al-
tura da venda das peças.Normalmente, um negócio de venda de ouro “termina em lágrimas”.

Comércio
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Eventos de Verão na recta final

Patrícia Gaspar
DN-MADEIRA

Com o aproximar da estação das
chuvas, há já quem se despeça de
um Verão generoso em festas e ini-
ciativas lúdico-culturais. É o caso da
Casa do Povo de São Roque do Faial.

O órgão de poder local decre-
tou oficialmente o encerramento
das actividades de veraneio. Para
fechar o ciclo, a Casa do Povo or-
ganizou, na passada segunda-fei-
ra, 5, um almoço confeccionado
pelas crianças envolvidas no pro-
jecto, seguindo-se uma entrega
de certificados.

‘Bye bye Summer’ é também o
que vai dizer quem participar na

festa de despedida do Verão que a
‘Maniac Events’ agendou para o
próximo dia 17 , a partir das 22 ho-
ras, na praia do Garajau, no Caniço.

Na recta final dos eventos de
Verão, muitas entidades aprovei-
tam para lançar as últimas activi-
dades. Em Santana, a ‘Terra Ci-
dade’ leva a efeito, até à próxima
sexta-feira, a ‘Semana da Juven-
tude’ e no Loreto está tudo ‘a pos-
tos’ para a grande festa da paró-
quia, um arraial marcado para
quinta-feira, 8.

Enquanto o Loreto se prepara
para a animação, a ‘Semana da Ju-
ventude’ arrancou, no passado sá-
bado, e prosseguiu, na última se-
gunda-feira, com um torneio de
voleibol de praia e uma acção de
apoio à campanha nacional da
instituição ‘Ajuda de Berço’ direc-
cionada para o projecto ‘salvar
uma casa’.

Para terça-feira, 6, a Semana da
Juventude’ reservou a apresenta-
ção da exposição as ‘6 maravilhas
de Santana’ e a promoção de uma
conferência sobre o empreende-
dorismo em tempo de crise.

O evento encerra, na sexta-fei-
ra, 9, depois das 20 horas, com a ‘I
Gala da Excelência’. ‘Semana da Juventude’ prossegue em Santana e no Loreto já se prepara a festa da paróquia. Foto Arquivo DN

Madeira

Há quem já se
despeça do calor
e quem se empe-
nhe na organiza-

ção dos últimos
certames

Passos Coelho
recusa nova subida
de impostos

002 - Legenda fotografia Foto Global Imagens

O primeiro-ministro, Pedro Pas-
sos Coelho, disse no domingo, 4,
que o Governo prevê manter o ní-
vel fiscal que está previsto no me-
morando da ‘troika’ e que não se-
rão necessários mais aumentos de
impostos, excepto se tal for im-
posto por “condicionantes exter-
nas”.

“Nós esperamos que se man-
tenha a receita fiscal que estava

prevista, quer dizer, não preci-
samos de a aumentar mais, a
não ser que haja algum evento
que não decorra das nossas ac-
ções, que seja imposto por con-
dicionantes externas, mas a re-
ceita fiscal deverá manter-se ao
mesmo nível durante todo o pe-
ríodo de vigência do programa
de assistência financeira”, afir-
mou Passos Coelho.
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Conselhos para
a sua saúde oral

José Lage
Médico Dentista da NDP

drlage@naturezadental.co.uk

O meu nome é José Lage e sou
Médico Dentista da NDP – Natu-
reza Dental Practice. Tenho o
prazer de colaborar com o Hora
H e de dar inicio a este espaço
onde espero responder a ques-
tões e abordar temas relaciona-
das com a Medicina Dentária. O
leitor poderá enviar as suas per-
guntas para o meu e-mail (drla-
ge@naturezadental.co.uk) ou por
escrito para a morada da nossa
Clínica às quais responderei pron-
tamente aqui no Jornal Hora H.

Licenciei-me em Medicina Den-
tária em 2001 pela Universidade
Egas Moniz (Monte da Caparica –
Lisboa) e fui Professor Assistente
convidado do departamento de
Endodontia (disciplina responsá-
vel pelo tratamento do nervo dos
dentes) na mesma Universidade
até 2003, altura em que vim para o
Reino Unido. Posteriormente ob-
tive um Diploma de Pós-Gradua-
ção em Endodontia pela Universi-
dade de Valência (Espanha) no
ano de 2003.

Estou no Reino Unido desde
Março de 2003 e há cerca de 2
anos abri a minha Clínica Dentá-
ria em South Norwood – Londres.
O meu principal objectivo é o de
servir todos aqueles que de mim
possam precisar, com especial
atenção às comunidades de língua
oficial Portuguesa e às comunida-
des de língua Espanhola.

Durante os anos em que tenho

exercido a minha profissão te-
nho-me cruzado com vários tipos
de pacientes, desde os muito ner-
vosos aos menos nervosos, desde
os pacientes com dentes fortes até
aos pacientes com dentes menos
fortes, entre outros. Reparei que
uma coisa é comum a todos: o fac-
to de se sentirem mais à vontade e
confiantes quando lhes dou toda a
informação necessária relativa-
mente aos seus problemas dentá-
rios e tratamentos disponíveis. E
por acreditar que o saber não ocu-
pa lugar disponibilizei-me para,
através deste novo espaço infor-
mativo, compartilhar os meus co-
nhecimentos com todos os leito-
res interessados.

Existem algumas perguntas que
muitos dos meus pacientes me fa-
zem frequentemente:

- “Porque é que os dentistas me
dizem para fazer exames de rotina
e limpezas todos os 6 meses? Não
será suficiente ir só quando algum
dente me dói e tratar o que for
preciso?”

Os exames e as limpezas de ro-
tina são extremamente impor-
tantes porque nos ajudam a de-
tectar os possíveis problemas
numa fase inicial, sendo o trata-
mento mais simples e menos dis-
pendioso. Em média é mais van-
tajoso, do ponto de vista financei-
ro, pagar anualmente por 1 con-
sulta, 2 limpezas e qualquer ou-
tro tratamento necessário numa
fase inicial, do que pagar por tra-
tamentos mais complexos asso-
ciados a dores de dentes. Além de
que os pacientes que visitam re-
gularmente o dentista têm den-
tes mais saudáveis e mais bonitos
e a probabilidade de perder den-
tes é quase nula.

Todas as pessoas são diferentes
e pode haver casos em que seja
aconselhável fazer exames de 6
em 6 meses e quanto às limpezas,
em média, são necessárias 2 lim-
pezas por ano, ou seja, de 6 em 6
meses, mas alguns casos precisam
de limpezas todos os 3 meses – o
seu dentista deve dizer-lhe qual o
seu caso.

- “Já ouvi dizer que devemos es-
covar os dentes a seguir a cada re-
feição, ou seja, 3 vezes por dia. No
entanto para mim é muito difícil
escovar os dentes durante o dia
quando estou no trabalho e por
isso só escovo os dentes de manhã
e à noite. Será que posso vir a ter
problemas?”

Realmente o ideal seria lavar os
dentes 3 vezes por dia, ou seja, de
manhã, depois do almoço e antes
do deitar. No entanto a maioria
das pessoas, por várias razões,
não consegue lavar os dentes de-
pois do almoço. Isto não é grave.
Existem várias coisas que pode
fazer para evitar problemas, tais
como: escovar bem os dentes de
manhã e à noite; ter cuidado com
a alimentação; evitar o consumo
de doces entre as refeições; evitar
bebidas com gás em grandes
quantidades; visitar o seu dentis-
ta regularmente.

Outra coisa que pode fazer de-
pois do almoço, para proteger os
seus dentes, é mastigar uma pas-
tilha elástica sem açúcar, duran-
te uns 2 a 5 minutos. A pastilha
elástica sem açúcar ajuda a pro-
teger os seus dentes porque faz
com que se produza mais saliva
na sua boca e ao mesmo tempo
ajuda a remover restos de ali-
mentos que possam ficar presos
entre os dentes.

Anuncie!
horahlondres@gmail.com
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Votos de muitas e boas leituras

Guilherme Rosa

Écom imenso gosto e
enorme prazer que
volto a ter a oportuni-
dade única de escrever
uma crónica num jor-

nal comunitário. Sinto-me muito
privilegiado por poder transmitir
pensamentos e reflexões sobre
nós, que andamos por cá.
Além do ímpeto inato que nutro
no meu espírito por uma certa
apetência e propensão para es-
crever, sempre me motivou imen-
so o ocasional elogio e menção às
crónicas que outrora escrevi. Por
estas razões, senti-me apto e mo-
tivado para voltar a pôr a caneta,
neste caso teclado, a funcionar
para vos transmitir bons pensa-
mentos que sobre nós, que roti-
neiramente penso e elaboro.
E o prazer é ainda maior por es-
tar a escrever neste único e aus-
picioso projecto editorial, enca-
beçado pelo franco Amigo Pedro

Fernandes, que soube juntar o
seu conhecimento sobre os me-
dia locais, a uma parceria séria e
jornalisticamente íntegra com o
Diário de Notícias da Madeira,
que em si é uma referência in-
questionável do território insular
de onde tantos nossos compa-
triotas Emigrantes são oriundos.
Já muito se avançou em termos
de Jornais nesta comunidade
desde que vivo por cá. Se em
2002, apenas havia uma referên-
cia Jornalística local, rapidamen-
te a comunidade despoletou No-
vas Vidas a projectos e tentativas
de se criar uma edição em forma-
to de Jornal.
Desde esses tempos, reflectia so-
bre o facto de haver pouquíssima
imprensa escrita que servisse a
comunidade e seus negócios. Co-
nheci alguns Amigos que nu-
triam da mesma preocupação
que, pelo que foi fácil obter con-
sensos e vontades comuns em
iniciar projectos desta ordem.
Destaco o meu bom Amigo Mar-
co Almeida, jornalista local, com
quem combinei juntar esforços
para nos inserirmos num projec-
to de dimensão e viabilidade para
se criar um Jornal comunitário.

Assim participamos activamente
no surgimento do primeiro pro-
jecto mais sério (embora este fac-
to infelizmente não seja oficial-
mente assumido), que hoje é re-
conhecidamente o de maior di-
vulgação e expressão.
De seguida, tive a oportunidade
única de tentar fundar um outro
jornal, o Extra Portugal, num pro-
jecto que teria em si um grande fu-
turo não fosse uma muito infeliz
parceria Colombiana, que, com
pena, provocou que o projecto fi-
casse gorado por ‘colombianas ma-
fiosisses’ com que não contávamos.
A seguir surgiu um jornal de ín-
dole lusófona e não somente Lu-
sitana, projecto muito interessan-
te e unificador de nós povos que
falamos a mesma língua. Tive a
oportunidade de ajudar um pou-
co o seu fundador no seu desen-
volvimento, e foi nesta publicação
que acabei por escrever a referida
crónica durante alguns números,
que tanto agrado me deu.
De louvar ter de seguida e mais
recentemente surgido uma sim-
pática Revista com uma de exce-
lente qualidade gráfica, ideal de
um muito altruísta Médico, um
projecto que vejo melhorar e

Portugal já escolheu a sua Miss

José Figueiras
Apresentador de TV

tvfigueiras@hotmail.com

Éjovem, bonita, elegan-
te. E está pronta para
representar o país na
grande final de No-
vembro, que terá lu-

gar em Londres. Vem da Madei-
ra e representa o Distrito de Cas-
telo Branco.
A faixa foi colocada na jovem na-
tural da Ribeira Brava, Bárbara
Franco, que tem agora a dura ta-
refa de conquistar o título de
Miss Mundo.
Pelo menos temos Beleza para
exportar, para dar e vender
numa altura que o país vive abra-
ços com uma enorme crise a to-
dos os níveis. O concurso que
contou com a presença de 30
candidatas, representado os vá-
rios distritos do país incluindo

Açores e Madeira, teve ainda a
presença de outras beldades que
representaram dez Comunida-
des portuguesas no estrangeiro,
Espanha, França, Suíça, Ingla-
terra, Luxemburgo, Angola, Áfri-
ca do Sul, Canadá, Brasil e Vene-
zuela.
Ou seja: de beleza estamos bem
servidos. Valha-nos isso! Fala-se
de um Portugal com a auto-esti-
ma em baixo , de um país endivi-
dado com o custo de vida a au-
mentar dia-a-dia e com o cinto
cada vez mais apertado.
Mas temos uma Miss à altura! …
Uma Miss que não precisa de
apertar o cinto porque toda ela é
elegância. Uma Miss com perfil
de princesa em terras de Sua
Majestade, quando for disputar a
grande Final em Londres.
És alta, como os nossos juros, és
magra como a nossa economia, e
tens um sorriso capaz de conta-
giar uma União Europeia, gasta,
sem frescura e sem perfil e origi-
nalidade.
És a nossa salvação. Salva a hon-
ra do Convento e coloca todos a

crescer de mês a mês.
Assim regozijo-me pelo facto de
hoje em dia termos uma ampla
gama de publicações, para todos
os gostos e veias literárias, ao
ponto de hoje em dia termos ate,
vejam lá duas folhinhas Londri-
nas, uma vinda do céu e outra do
inferno. É com pluralidade e di-
versidade que o intelecto e a edu-
cação se desenvolvem, e estes
veículos de informação tanto
contribuem para um melhora-
mento da qualidade de vida e re-
creio literário das nossas gentes
por cá emigradas.
Assim chegou a Hora H, para
marcar e desenvolver ainda mais
esta diversidade, similar á profu-
são e multiplicidade que Brasilei-
ros e Polacos já detêm em termos
de Jornais e revistas. Estamos no
caminho certo!
Esta nova Hora H do Jornalismo
comunitário, vai certamente,
contribuir para dar relevância e
destaque a uma parte da nossa
comunidade, que em si é uma
maioria, a comunidade Madei-
rense, como pelo facto de por ser
escrito bem no centro ou melhor,
capital desta comunidade, o
Little Portugal, poder desta for-

ma estar mais a par do que se
passa com maior relevância,
como pode ser um pólo de con-
vergência de informação do que
se passa por outras bandas mais
distantes.
O facto de bons e reputados Jor-
nalistas participarem desde o ini-
cio nesta publicação, e destaco os
bons Amigos Rubina Vieira e Nu-
no Câmara, e também um factor
de seriedade, rigor e isenção Jor-
nalística, que se deseja ser a nor-
ma na nossa imprensa local.
Faço votos que gostem do que
vou escrever, que será sempre so-
bre nós de uma forma bem posi-
tiva, enaltecendo-nos como povo
magnífico que sempre fomos e
seremos, e enfatizando tudo o
que de bom andamos a fazer nes-
ta terra Britânica. Espero ser in-
teressante, de escrita agradável,
com o espírito aberto e curioso.
Vou procurar igualmente ser
neutral e idóneo, em relação ao
que escrevo e pensando sempre
no bem e bom nome da institui-
ção para quem trabalho e que
neste País represento.
Votos de muitas e boas leituras e
Horas H’s das vossas existências
Britânicas.

teus pés a pedirem desculpa,
pelo mal que nos tem feito. Ati-
ra-lhes com Sol e bom tempo à
cara. Dá-lhes sardinhas assadas,
ou bacalhau à Zé do Pipo que
eles não sabem o que é bom.
Barbara, tem o País nas tuas

mãos. Salva-nos da humilhação
internacional. Nem a Angela
Merkel que representa a Alema-
nha, nem a Dona Troika, que re-
presenta a Europa, te fazem
frente. São mais feias, velhas e
gordas. Tu Bárbara és bela, e

tens uma vida pela frente. Não
há dinheiro nenhum da Troika
que compre a tua beleza. Podem
vir muitos milhões de fora, mas
cá dentro temos beleza e elegân-
cia para dar e vender.
Viva Portugal!
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Cartas do leitor
O HORAH reservou um espaço para o seus leitores em todas as edições. Os arti-
gos desta secção, que não devem exceder 2 mil caracteres, são da total responsa-
bilidade dos seus autores. Não serão aceites textos que não estejam acompanha-
dos da identificação do seu autor. O HORAH reserva-se ao direito de não publi-
car os textos na íntegra e não se responsabiliza pela devolução de originais. Os
textos devem ser enviados com a referência “Cartas do Leitor”, por correio ou

para o e-mail horahlondres@gmail.com, sempre acompanhados de identifica-
ção, morada e indicação de um número de telefone para eventual reconfirmação.

Publicidade

Publicidade

Anuncie!
horahlondres@gmail.com

Um ciclo que se quer
longo e de sucesso

Rubina Vieira
Jornalista / Cronista

horahrubina@gmail.com

Os ciclos de vida dos
jornais que se dedi-
cam a reportar e in-
formar a comunida-
de portuguesa no

Reino Unido não têm sido lon-
gos nem muito prósperos. Vá-
rios projectos nasceram e mor-
reram quase de seguida. A ima-
gem dos jornais ficou afectada e
a comunidade portuguesa co-
meçou a duvidar dos projectos,
apesar de ávida por informação.
De há muito que oiço que fazia
falta um jornal que viesse para
ficar, reportando o que aqui se

faz, um espaço que fosse um
ponto de união, discussão, con-
vívio e debate, bem como uma
forma dos nossos conterrâneos
manterem o contacto com a lín-
gua de Camões.
A comunidade portuguesa no
Reino Unido merece, há muito
tempo, um órgão de informação
que funcione como polo de
união, que não seja utilizado
para servir interesses e promo-
ções brejeiras, de pessoas e pro-
jectos políticos.
Um espaço que seja representa-
tivo, diverso e dotado de profis-
sionalismo, mas também diver-
tido e positivo.
Considero que o Pedro Fernan-
des reúne muitas das qualidades
humanas que o ‘Hora H’ precisa
num líder. Tem experiência no
ramo, espírito de iniciativa, co-
nhece a comunidade e os em-
presários portugueses, é conci-

liador e, sobretudo, aproximou-
se das pessoas certas.
O facto do ‘Hora H’ estar ligado
ao grupo do “Diário de Notícias
da Madeira”, um jornal secular
de reconhecida qualidade e se-
riedade, dá a este novo projecto
o pilar que lhe faltava: um su-
porte profissional de uma equi-
pa que está habituada a infor-
mar bem.
Tenho a certeza que a comuni-
dade quer ver aqui um jornal
com conteúdos de qualidade,
que fale dos problemas mas
também do que os portugueses
conseguem alcançar.
Desejo ao Pedro Fernandes e
toda a equipa do “Hora H” as
maiores felicidades e estarei por
estas páginas, de forma regular,
a opinar sobre assuntos diver-
sos, que fazem as manchetes dos
jornais em Portugal e no Reino
Unido.
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Entrevista

“Só me arrependo da

Lígia Costa
Make-up Artist

Um dos ‘testes’ que passou com
distinção foi o papel que prota-
gonizou na segunda série juve-
nil ‘Morangos com Açúcar’, na
TVI, onde encarnou o papel de
Lola, a sobrinha de David, que
por sua vez foi interpretado pelo
recentemente falecido Angélico
Vieira.

Joana Borja, oriunda de uma
família moçambicana, é uma lis-
boeta de gema que tem tudo
para lutar até conseguir os seus
objectivos: bonita, inteligente,
despretensiosa e gentil. Estas
são apenas algumas das caracte-
rísticas que melhor a definem e
que, por certo, a ajudarão a al-
cançar os desafios que traçou
para a sua vida.

Há cinco anos decidiu apro-
fundar os estudos que vinha fa-
zendo em Lisboa na faculdade
de Demontfort, em Leiscester.
Pelo caminho vários telediscos

Define-se como uma “mulher am-
biciosa”. Aos 23 anos, esta actriz

que também é uma dançarina por
excelência, já conta com um cur-
rículo interessante em termos de

provas dadas no meio que esco-
lheu para fazer carreira.

para artistas de Cabo Verde, tra-
balhou com a famosa artista in-
ternacional Lura e participou na
série bem conhecida ‘Regresso a
Sizalinda’. Também já passou
pelo Teatro Old Red Lion.

Nos últimos tempos, partici-
pou em importantes vídeos
como bailarina profissional, en-
tre os quais se destacaram as
produções de Ed Sheeran e de
Carmen Leigh.

Em que ano cá chegaste?
Ai... no dia 1 de Agosto de 2007.
Nunca mais me esquecerei! (ri-
sos).

E porquê? Porque foi uma das
decisões mais difíceis que tomei
na minha vida. E um grande pas-
so que dei, afinal...

Já passaram cinco anos.
Achas que valeu a pena? Sem
dúvida! Depois de ter passado
por um período difícil de adap-
tação, o facto de ter a minha fa-
mília por perto ajudou-me mui-
to, para que nunca pensasse em
desistir!

Qual é a tua maior ambição?
A minha maior ambição é um
dia abrir uma escola de artes em
Portugal... (risos). Quero um dia

Rapidinha

Com que idade te apaixonaste
pela primeira vez?
Penso que com 14 anos...
Quem levarias para uma ilha
deserta?
Justin Timberlake
Quem despacharias para a lua?
Ai... o Nick Clegg
De pé ou deitada?
Deitada! (risos)

O tamanho dele... é importante?
(risos) ...depende. Se for mais baixo
do que eu, sim!
Porto, Sporting ou Benfica?
Sporting
Jantar à luz da vela ou discoteca?
Discoteca
Homens bonitos ou inteligentes?
Os dois...
Tom Cruise ou Brad Pitt?
Justin Timberlake

Joana está fascinada
com a diversidade e a
quantidade de
oportunidades que
Londres oferece.
Fotos André Martins
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aquilo que não faço”

poder trabalhar lá com pessoas
interessantes e que sejam os me-
lhores. Tenho a certeza de que
isso me fará crescer ainda mais
como pessoa!

Muito bem. E o que é que te
mais fascina em Londres?
Olha, sobretudo a diversidade e
a quantidade de oportunidades

“A minha maior
ambição é um dia

abrir uma escola de
artes em Portugal

Qual foi a maior loucura
que já cometeste? Ai... acho
que foi nadar nua numa pisci-
na... de noite.

E o teu momento mais em-
baraçoso? (risos) ...um dia um
rapaz muito giro aproximou-se
de mim, e quando eu pensava
que ele vinha com outras inten-
ções, ele disse-me que eu tinha o
fecho do vestido aberto... (risos)

Foi um prazer falar contigo,
Joana. Queres deixar alguma
mensagem aos nossos leito-
res? Digo a todos para seguirem
os vossos sonhos e nunca desis-
tirem! E, já agora, sinto-me mui-
to honrada por ter sido convida-
da por ti, Lígia, para ser a pri-
meira entrevistada nas vossas
páginas centrais e também na
pagina 3 (risos). Vai ser, de cer-
teza, uma boa surpresa para a
nossa comunidade. Desejo todo
o sucesso ao vosso projecto. E
mando um beijinho para todos
os leitores do HORA H.

”
O facto de ter a minha

família por perto
ajudou-me muito

Perfil

NOME Joana Borja

IDADE 23 anos

NACIONALIDADE Portuguesa

SIGNO Leão

OLHOS Castanhos

CABELOS Castanho

MEDIDAS 80-58-82

TALENTO SECRETO Cozinhar

VÍCIOS Manter as unhas pintadas

DEFEITOS Perfeccionista

A MESA Um bom bacalhau...

NO iPOD De tudo um pouco...

NO CORPO Jóias!

COR Azul

FILME ‘Pursuit of happiness’

TV ‘Reality-shows’

Sendo ambiciosa,
acredito que, se

continuar também a
ser honesta, posso

chegar onde desejar

que esta cidade nos oferece!
Como te tens saído? Até ago-

ra muito bem. Tenho tido a
oportunidade de trabalhar com
grandes coreógrafos e encena-
dores e, sendo ambiciosa, acre-
dito que, se continuar também a
ser honesta, posso chegar onde
desejar!

E se tivesses que optar entre
um grande amor e uma grande
carreira...? Escolhia a carreira!

Nos ‘Morangos’ fizeste o pa-
pel de Lola, a sobrinha do An-
gélico, como foi trabalhar com
ele? Olha, sinceramente, para
além de ser uma pessoa com
grandes ambições, foi uma das
pessoas mais talentosas e hones-
tas com quem já trabalhei!

Qual o maior elogio que já
recebeste? Que tenho um lindo,
lindo sorriso... (risos)

Se te propusessem para po-
sar nua, aceitavas? Posar nua
não! Mas se fosse para desempe-
nhar uma personagem e disso
dependesse a minha interpreta-
ção... talvez! Mas depende de
vários factores.

O que é que mudarias no teu
corpo? A minha altura... ( risos)

Qual é o teu maior arrepen-
dimento, se é que tens al-
gum...? Só me arrependo daqui-
lo que não faço.

Portugal ou Inglaterra?
Portugal
Praia ou campo?
Praia
Fritos ou saladas?
Saladas
Jeans ou calça clássica?
Jeans
Pijama ou lingerie?
Lingerie

Bikini ou fato de banho?
Bikini
Em casa com amigos
ou noitadas?
Depende do meu humor ...( risos )
Um ramo de flores ou
um presente?
Um presente...
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Um ‘look’ inovador para a Joana

Lígia Costa
Make up Artist

horahligia@gmail.com

Olá caros leitores. Sejam bem-
vindos à minha página onde que-
ro dedicar um espaço para as mu-
lheres que desejam saber como
aplicar maquilhagem.

Nesta edição podem ver um
‘look’ inovador que criei para a
Joana Borja. Daqui podem tirar
dicas e adaptá-las ao vosso pró-
prio estilo. Em primeiro lugar,
como a Joana tem uma pele sau-
dável, apliquei um creme simples
da Nívea para uso diário. Mas
lembrem-se sempre de tirar a
maquilhagem antes de dormir. É
muito importante para que a pele
continue saudável.

Seguidamente, usei uma base
da Mac com a cor própria do tom
de pele da Joana. Usei ainda um
pincel próprio de base para criar
um visual impecável. Uma dica
para conseguir a cor própria para
a sua pele: aplique a base no quei-
xo para verificar se é do mesmo
tom da pele do pescoço! É impor-
tante que seja da mesma cor, caso
contrário vai parecer que temos
uma máscara...

Em terceiro lugar, como a Joa-
na estava usar um top com as co-
res azul e vermelho, eu quis usar
os mesmo tons para que ficasse
com um visual fresco e vibrante.
Para tal apliquei uma base nos

olhos neutra e depois uma som-
bra de cor azul vibrante, do meu
palete da Sleek, que está à venda
em qualquer loja de beleza em
Londres. Depois aplique rímel de
N17, que também pode se encon-
trado em qualquer loja da cidade.

Em quarto lugar, usei um bron-
zeador da bourjois para dar um
visual de Verão. Para que o bron-
zeador fique natural, mais uma
dica: use um pincel grosso e re-
dondo e aplique em três movi-
mentos, como o desenho do nú-
mero 3, começando na testa para
as bochechas e acabando no ma-
xilar e queixo.

Em quinto lugar, apliquei um
batom muito giro, vermelho de
framboesa, da colecção Vogue da
rímel London. Para conseguir que
os lábios mantenham a cor duran-
te o dia todo, aplique a base nos lá-
bios também. Assim terá uma cor
vibrante que dura o dia todo.

Pronto, aqui está o ‘look’ inova-
dor que criei para a Joana. Espero
que tenham gostado e que apro-
veitem. Pratiquem bem porque
vai haver mais dicas na próxima
edição! Até breve.

Horóscopo
Carneiro
Tudo pode ocorrer
com uma rapidez

enorme, vão resolver-
se situações que julgaria

que levassem mais tempo ou que
fossem mais complicadas de solu-
cionar. Os casais sentir-se-ão próxi-
mos, cúmplices, românticos. Haverá
mesmo uma grande pitada de
picante na sua relação pois o sexo
também faz parte da vida.

Touro
Existe algum maras-
mo na sua vida pro-

fissional o que se tra-
duz unicamente numa

falta de dinamismo e alguma inér-
cia no seu campo de acção.
Mantenha a calma, melhores dias
virão. Controle-se, a vida deve ser
levada com calma e sem muita exi-
gência da nossa parte. Cuidado
com correntes de ar.

Gémeos
Exponha as suas
ideias e opiniões sem

medo de ser contraria-
do. Não desanime, lembre-

se que quem não arrisca não petis-
ca e ter medo de falar, fará com que
não se sinta bem consigo próprio. A
sua força de vontade desbloqueia o
seu espírito criativo. Use essa sua
capacidade para poder usufruir dos
bons resultados.

Caranguejo
Pode esfregar as
mãos de contenta-

mento, a sua vontade
prevalece, as suas deci-

sões são tomadas em considera-
ção. No campo familiar tudo se
desenrola como planeou. A saúde
estará óptima, embora com fortes
puxadas de adrenalina que lhe
poderão causar distúrbios no siste-
ma nervoso.

Leão
Sentir-se-á mais pre-
disposto a amar e a

partilhar aquilo que
possui. Sentirá uma alegria

imensa nessa partilha. Quanto àque-
les que se encontram sozinhos, as
conquistas podem dar os seus fru-
tos, a sua sensualidade é um trunfo
forte nesse sentido. No entanto não
deixe que o instinto se sobreponha à
verdade do seu coração.

Virgem
Se tem uma relação
estável e duradoura,

não permita que
outros venham destruir

aquilo que construiu com tanto
amor e carinho. Terá dificuldade em
executar as suas tarefas profissio-
nais, pois as pessoas que o
rodeiam contribuem para a sua
desconcentração. Evite se possível,
todos os ambientes fechados.

Balança
Sentirá uma forte
aproximação do ser

amado, tudo flúi de
forma espontânea. No

entanto existe uma grande inimiga
que se chama ansiedade. Se deixar
a ansiedade invadir o seu coração,
então pode deitar tudo por terra.
Excelente dia para todos aqueles
que exercem profissões que
amam.

Escorpião
A vida sentimental
corre de forma

absurda e catastrófica.
Os seus ataques de ciú-

mes serão uma constante e você
terá uma tendência para alguns
amuos que não são de facto a
melhor atitude a ter. Estão favoreci-
das as profissões que implicam
recolhimento e profissões solitárias.
Pratique desporto.

Sagitário
Procure pôr dinamis-
mo nos seus projec-

tos, ter confiança em
si próprio, faça uma boa

auto-análise. Dessa forma conse-
guirá obter melhor receptividade e
aceitação dos projectos que pensa
realizar, sejam eles por conta pró-
pria ou inseridos dentro de um pro-
jecto de trabalho por conta de
outrem.

Capricórnio
Não crie expectativas
em demasia, será

uma forma de protec-
ção pessoal para não

sofrer mágoas e dissabores. Não
confunda atracção física com amor.
A vida é para ser vivida em todas
as vertentes como tal sentirá um
enorme apelo para o convívio entre
amigos. No trabalho pondere em
ser mais rentável e eficiente.

Aquário
As suas actividades
amorosas não esta-

rão muito favoráveis.
Vai sentir algumas forças

controversas, que se opõem à sua
dinâmica de trabalho. Nada de
inseguranças. Algum nervosismo é
de prever, nunca é demais respeitar
o nosso relógio biológico, para ser-
mos mais rentáveis no nosso quoti-
diano.

Peixes
Será um dia auspicio-
so em bons encon-

tros, sobretudo sentirá
que são recíprocos os

seus sentimentos, algo que há
muito não sentia. É necessário
saber viver o aqui e o agora, apro-
veitar plenamente aquilo que a vida
lhe tem para oferecer. Sentir-se-á
muito próximo da sua família, o que
lhe permite um maior envolvimento.

Deve-se sempre tirar a maquilhagem antes de dormir, para que a pele continue saudável. Fotos André Martins
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Dilma teme recessão
A Presidente do Brasil, Dilma Rous-
seff, disse durante um encontro com
empresários que “não é bravata”
afirmar que o Brasil não entrará em
recessão devido à crise financeira in-
ternacional, segundo divulgou a im-
prensa brasileira.

Segundo a Agência Brasil, as de-
clarações de Dilma Rousseff foram
feitas no final de Agosto, durante um
discurso num evento para empresá-
rios da construção civil, em São Pau-
lo.

“Quando eu digo que não entrare-
mos em recessão, não é uma bravata.
Temos condições de reagir. Só sere-
mos presas fáceis se não reagimos”,
disse a Presidente.

A chefe de Estado assegurou que o
país tem mecanismos ainda não uti-
lizados para evitar que as turbulên-
cias internacionais atinjam a econo-
mia brasileira.

Rousseff sublinhou que o Gover-
no vai continuar a olhar para a crise
mais como uma “oportunidade”.

“Momentos de crise são momen-
tos de oportunidades (...) Esta crise é
criada em outros países. É uma crise
financeira pela qual o Brasil não tem
responsabilidade alguma”, referiu.

A Presidente ainda citou as reser-

Apesar de um cenário menos propício, Dilma confia no futuro Foto DR

Bilhete de Identidade

Capital Brasília

Língua oficial Português

Moeda Real

Lema Ordem e Progresso

Área 8.514.876,599 km²

Fronteiras Argentina, Bolívia,
Colômbia, Guiana Francesa
(França), Guiana, Paraguai, Peru,
Suriname, Uruguai e Venezuela
População

l INDICADORES GERAIS
Habitantes 190.755.799

Homens 93.406.990

Mulheres 97.348.809

Resid. área urbana 84,36 %

Resid. área rural 15,64 %

Densidade 22,43 hab/Km2

PIB US$1.571.957 milhões

PIB per capita US$ 8.114

Alfabetização > 15 anos 90,0%

Natalidade 16 por cada 1000

Mortalidade 6 por cada 1000

Esperança de vida 72,9 anos

l GOVERNO
República Federal presidencialista

Presidente Dilma Rousseff

Vice-presidente Michel Temer

l RECURSOS NATURAIS
Ouro, manganésio, níquel, fosfa-
tos, platina, elementos raros da
terra, urânio e hidronergeria.

l Feriados fixos
1 de Janeiro
Confraternização
Universal

1 de Maio
Dia do Trabalhador

7 de Setembro
Dia da Independência

12 de Outubro
Nossa Senhora Aparecida
(Dia da Criança)

2 de Novembro
Finados

15 de Novembro
Proclamação da República

25 de Dezembro
Natal

16 de Setembro
Celso Machado
no Bolivar Hall
O guitarrista, cantor e per-
cussionista brasileiro
Celso Machado tem agen-
dada, para 16 de Setembro,
pelas 7.30pm, uma rara apa-
rição no Reino Unido que
promete deleitar a audiên-
cia que tiver a sorte de
entrar no Bolivar Hall, em
54 Grafton Way, London
W1T 5DL. Machado é con-
siderado um dos mais
importantes guitarristas
brasileiros na nova geração.

No Odeon Covent Garden
3º Festival de Cinema brasileiro
T‘The Inffinito Festival’, a mostra de cinema brasileiro mais
importante que se realiza no estrangeiro, está de regresso a
Londres, depois de uma passagem bem sucedida por Nova
Iorque e Miami. A sessão de abertura decorreu a 6 de
Setembro, no BAFTA, 195 Piccadilly, London W1J 9LN. Mas as
exibições têm sido realizadas em Odeon Covent Garden, 135
Shaftesbury Avenue, London WC2H 8AH. A mostra decorre
até 10 do corrente mês. Para mais informação, contacte Paula
Barreto (07939 941831).

Publicidade
1,5 milhões
de libras
O Brasil vai gastar 1,3 milhões
de libras numa campanha
publicitária destinada a atrair
turistas de Portugal e
Espanha, anunciou o
Embratur.

Périplo por vários países
Lula com agenda política activa
Há oito meses fora do comando do país, o ex-Presidente
brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva continua com a vida
política e cumprindo uma agenda intensiva de viagens
nacionais e internacionais. Só numa semana, o ex-líder sin-
dicalista que governou o Brasil de 2003 a 2010 passou pela
Bolívia, Costa Rica e El Salvador. Em todos os locais, parti-
cipou em compromissos típicos de chefes de Estado, com
direito a ser recebido pelos respectivos Presidentes.

Publicidade

vas internacionais como um dos re-
cursos de que o Brasil poderá lançar
mão. As reservas somam actual-
mente quase 151,8 mil milhões de
euros (cerca de 132,8 mil milhões de
libras).

Rousseff lembrou que a primeira
fase do Programa MinhCasa, Minha
Vida (construção de casas sociais)
foi lançada após o início da crise in-
ternacional, em 2008, e elogiou a
parceria que os empresários fize-

ram com o Governo naquele mo-
mento.

De acordo com a Presidente, o
programa foi fundamental para ge-
rar emprego e assegurar os rendi-
mentos das famílias.

“Muitos olharam incrédulos para
nós”, acrescentou.

A Presidente criticou as medidas
adoptadas, em 2008, nas economias
desenvolvidas, que se focaram em
proteger o sistema financeiro, mas

não se preocuparam com a popula-
ção endividada.

“Naquela época, todos os países
do mundo utilizaram mecanismos
para superar a situação de crédito,
utilizaram recursos fiscais, entrega-
ram para os bancos e deixaram sua
população endividada com um [cré-
dito à habitação] ‘subprime’. Outros,
como nós [o Brasil], apostámos no
consumo, nos investimentos”, afir-
mou.
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Consulado até Dezembro
Raul Caires

Jornalista
horahlondres@gmail.com

Angola poderá abrir um consula-
do geral em Londres até Dezem-
bro do corrente ano, segundo noti-
ciou a agência Angop, em 3 de Se-
tembro último, citando o secretá-
rio de Estado dos Negócios Es-
trangeiros, Rui Mangueira.

O governante dei a conhecer a
intenção do Governo de Luanda
quando falava num encontro com
funcionários da embaixada do seu

país no Reino Unido e Irlanda do
Norte.

Rui Mangueira disse que o novo
posto consular deveria entrar em
funcionamento o final deste ano e
já com a capacidade de desempe-
nhar um papel relevante ao nível
da assistência e apoio em prol dos
cidadãos angolanos residentes em
terras de sua Majestade.

Segundo os últimos dados dis-
poníveis, estima-se que pelo me-
nos 28.000 angolanos estejam ra-
dicados no Reino Unido, a grande
maioria dos quais na capital britâ-
nica. Contudo, apenas 7.000 en-
contram-se registados na secção
consular que funciona na Embai-
xada de Angola.

Bilhete de Identidade

Capital Luanda
Língua oficial Português
Lema Virtus Unita Fortior (A uni-
dade dá força)
Moeda Kwanza
Área 1.246.700 Km²
Fronteiras República
Democrática do Congo, Zâmbia e
Namíbia

l INDICADORES GERAIS
Habitantes 18.992.707
Homens 9.362.060
Mulheres 9.630.647
Resid. área urbana 58,50%
Resid. área rural 41,50%
Densidade 15 hab/Km2
PIB US$34.991 milhões
Per capita US$1.892
Alfabetização > 15 anos 67,4%
Natalidade 42 por 1000
Mortalidade 16 por 1000
Esperança de vida 48,1 anos

l GOVERNO
República Presidencialista
Presidente
José Eduardo dos Santos
Vice-presidente
Fernando da Piedade Dias dos
Santos

l RECURSOS NATURAIS
Diamantes, ouro, urânio, café,
algodão, pescado.

l OUTROS DADOS
Linhas telefónicas
1,59 a cada 100 habitantes

Assinantes telemóvel
46,69 por cada 100 habitantes

Número de PC’s pessoais
0,60 por cada 100 habitantes

Utilizadores com acesso à net
10,00 por cada 100 habitantes

Áreas cultivadas
2,96% da área total

Área de pastagem permanente
43,31% da área total

O Estado angolano vai servir melhor a sua comunidade no Reino Unido.

Publicidade

Exposição sobre cultura e história em Kent
O museu Powell-Cotton vai inau-
gurar uma exposição sobre cultura
e história de Angola em Kent, no
sábado 17 de Setembro.

Esta exposição é baseada em ma-
terial recolhido em Angola, por
duas mulheres fascinantes, Diana e
Antoinette Powell-Cotton. Ambas
viajaram para Angola entre os anos
1936 e 1937. Durante a sua estadia
neste país africano, recolheram
mais de 3000 fotografias, produzi-
ram cerca de 4 horas de filme e re-
colheram mais de 3000 objectos.

Esta recolha constitui actual-
mente a maior colecção de peças

de artesanato angolano no Reino
Unido.

Sendo que estes objectos anti-
gos, fotografias e imagens em for-
mato filme são um testemunho
importante da cultura africana, é
nosso objectivo dar a conhecer a
história de Angola actual, ao pú-
blico Britânico, para que este te-
nha uma ideia não só do que é a
Angola de hoje, mas também o que
significa fazer parte integrante da
Diáspora no Reino Unido e deste
modo, trazer para o debate público
a reflexão sobre o que se passou
durante os 80 anos, a que nos re-

porta o material recolhido e agora
exposto.

É uma excelente oportunidade
para ver in loco o museu, tendo
acesso único e exclusivo a uma
quantidade significativa do já refe-
rido material normalmente veda-
do ao público.

Para marcar o seu lugar garan-
tindo o transporte e refeição por
favor contactar o Carlos, em +44
7904065496 (angolancf@ya-
hoo.co.uk), se fala só português; ou
em inglês para Catherine, em
+4407956276281 (researchasso-
ciate@quexmuseum.org).
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Importados menos
produtos agrícolas
Moçambique tem vindo a reduzir
as importações de produtos agrí-
colas, devido ao aumento da pro-
dução nacional, mas continua
bastante dependente da importa-
ção de produtos manufacturados,
afirmou a directora de Relações
Internacionais do Ministério da
Indústria e Comércio.

O anúncio da directora de Rela-
ções Internacionais do Ministé-
rio da Indústria e Comércio, Ce-
lina Mussa, surgiu durante a 47ª
edição da Feira Internacional de
Maputo, que encerrou no domin-
go, onde estiveram representadas
mais de 1600 empresas moçam-
bicanas e internacionais.

Para Celina Mussa, a abertura
da zona de comércio livre na Co-
munidade para o Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC)
tem contribuído para o aumento
das exportações de Moçambique;
no entanto, o país continua bas-

tante dependente da importação
de produtos manufacturados.

Em 2008, 18 por cento das ex-
portações moçambicanas tiveram
como destino a SADC, percenta-
gem que aumentou para 19 por
cento no ano seguinte.

Devido à crise financeira inter-
nacional, em 2010, as exportações
do país para a SADC ficaram-se
pelos 13 por cento, estando o ano
de 2011 a registar melhorias,
adiantou.

Quanto a importações da
SADC, o que Moçambique im-
portou daquele mercado, em
2008, representou 23 por cento
do total das compras no exterior,
número que disparou para os 32
por cento em 2009, caindo para
os 30 por cento no ano seguinte.

Celina Mussa interpretou estes
valores como um sinal de que o
comércio entre os membros da
SADC está a crescer. A produção nacional tem aumentado nos últimos anos.

Bilhete de Identidade

Capital Maputo
Língua oficial Português
Moeda Metical
Área 801.590 Km²
Fronteiras Tanzânia, Zâmbia,
Malauwi, Suazilândia, Zimbabwe
e África do Sul

l INDICADORES GERAIS
Habitantes 23.405.670
Homens 11.399.271
Mulheres 12.006.399
Resid. área urbana 38,43%
Resid. área rural 61,57%
Densidade 29 hab/Km2
PIB US$9.579 milhões
PIB per capita US$418
Alfabetização > 15 anos 46,2%
Natalidade 38 por 1000
Mortalidade 16 por 1000
Esperança de vida 48,4 anos

l GOVERNO
República presidencialista
Presidente Armando Guebuza
Vice-presidente Aires Ali

l RECURSOS NATURAIS
Carvão, sal, grafite, bauxite, ouro,

pedras preciosas e semipreciosas,
gás natural e mármore.

l PRINCIPAIS PRODUTOS
Algodão, cana-de-açúcar, casta-

nha-de-caju, copra (polpa do coco),
mandioca

l OUTROS DADOS
Linhas telefónicas
0,38 por cada 100 habitantes
Assinantes telemóvel
30,88 por cada 100 habitantes

Número de PC’S pessoais
1,43 por cada 100 habitantes

Utilizadores com acesso à net
4,17 por cada 100 habitantes

Áreas protegidas
14,74% da área total

Áreas cultivadas
6,04% da área total

Áreas de pastagem
permanente
55,95% da área total

“Barão de droga”
EUA reiteram
acusações
A embaixada dos EUA em
Maputo manteve que há
“evidências suficientes”
para considerar o empre-
sário moçambicano
Mohamed Bachir
Suleman “barão de
droga”, apesar de a
Procuradoria-Geral da
República de
Moçambique o ter ilibado
dessas acusações.

Energia renovável
Mais de dois milhões já
aderiram
Mais de dois milhões de moçambicanos
estão a utilizar electricidade gerada a par-
tir de fontes renováveis, segundo anun-
ciou o ministro da Energia de
Moçambique, Salvador Namburete, acres-
centando que o país está em condições de
expandir a rede eléctrica nacional.
“Actualmente, 30 por cento da população
moçambicana tem acesso a electricidade,
sendo que 20 por cento utiliza a rede
nacional, e os restantes 10 por cento, cerca
de dois milhões e cem mil moçambicanos,
através de fontes renováveis”, disse o
ministro.

Intercalares municipais
RENAMO só
participa após
revisão da lei
A RENAMO, principal parti-
do da oposição moçambica-
na, não vai concorrer às elei-
ções intercalares municipais
em Quelimane, Pemba e
Cuamba, onde os autarcas
da FRELIMO renunciaram
aos cargos, condicionando a
sua participação à revisão
da lei eleitoral.

Agricultores nacionais e es-
trangeiros das províncias de
Manica e Sofala, centro de Mo-
çambique, exigem que o gover-
no crie um laboratório de solos
para garantir os investimentos e
melhorar o desenvolvimento da
agricultura comercial no país.

Manuel Queiroz, director exe-
cutivo da Agência de Desenvol-
vimento de Manica (ADEM),
considera crucial a existência de
um laboratório de análise de so-
los na região, para poderem ex-

plorar melhor as potencialida-
des agrícolas existentes na re-
gião.

“Os agricultores andam preo-
cupados com um laboratório
para análise de solos, pois mui-
tos gastam enormes valores e
tempo para mandar as amostras
de solo para a África de Sul. Pre-
cisamos de um laboratório para
melhor aproveitar os recursos e
investimentos”, disse Manuel
Queiroz, corroborado por vários
agricultores.

Agricultores
pedem laboratório
ao Governo

Laboratório melhoraria agricultura comercial no país.



27De 7 a 20 de Setembro de 2011 l HORA HCabo Verde

Recenseamento “foi uma
experiência positiva”

Filomena Furtado
Jornalista

horahmena@gmail.com

Terminou no final de Agosto a
missão oficial de mobilizar os Cabo-
verdianos no Reino Unido para o re-
censeamento eleitoral e para uma
participação activa nas eleições de
2011. Numa população estimada en-
tre três a quatro mil pessoas, apenas
81 foram recenseadas e somente 29
Cabo-verdianos votaram em Lon-
dres na primeira volta das eleições
presidenciais de Cabo Verde.

As eleições foram inicialmente
concorridas por quatro candidatos,
Aristides Lima, Jorge Carlos Fonse-
ca, Joaquim Jaime Monteiro e Ma-
nuel Inocêncio Sousa. Após uma
primeira volta indecisiva a 7 de
Agosto, Jorge Carlos Fonseca aca-
bou por obter a vitória sobre seu ad-
versário Manuel Inocêncio com
cerca de 54% dos votos na segunda
volta a 21 de Agosto.

AComissãoEleitoraldoRecensea-
mento (CRE) em Londres teve sede
em Euston, área norte da cidade. Se-
gundodadosoficiais,estamissãoini-
ciou os trabalhos em Julho de 2010
mas após serem detectadas anoma-
lias o processo de recenseamento foi
suspensoatéNovembroparapermi-
tirregularizarasituaçãodemembros
da comissão que não tinham nacio-
nalidade cabo-verdiana, conforme

requeralei.
Esta foi a primeira vez que o Rei-

no Unido foi incluído no processo
de recenseamento na diáspora. Ape-
sar dos atrasos iniciais que levaram
à suspensão do processo de recen-
seamento entre Julho e Novembro
de 2010, diplomata Emanuel Duar-
te, chefe da CRE em Londres consi-
dera que este recenseamento “foi
uma experiência muito positiva.”

“Eu penso que se pode avaliar o
processo de recenseamento de
cabo-verdianos no Reino Unido
pela primeira vez como muito posi-
tivo porque reparou-se que havia
muito entusiasmo da nossa comuni-
dade e sentiram que as autoridades
em Cabo Verde estavam a pensar
neles. É certo que na primeira fase o
tempo não contou a nosso favor”,
disse o responsável.

Segundo explicou “o número de
cabo-verdianos vem aumentando
no Reino Unido e houve uma de-
manda da nossa comunidade para
se ver recenseada e consequente-
mente poder também participar nos
eventos e actos políticos que têm lu-
gar em Cabo Verde.”

Na Bélgica, país onde se baseia a
Embaixada cabo-verdiana com ju-
risdição sobre o Reino Unido tam-
bém se fez o recenseamento pela
primeira vez. Este país tem uma po-
pulação cabo-verdiana estimada en-
tre mil a 5 mil. O número de recen-
seados foi cerca de 150.

O número baixo de participantes
no recenseamento não é, segundo
mostram as figuras cotadas por

Bilhete de Identidade

Capital Praia
Língua oficial Português
Lema Unidade, Trabalho e
Progresso
Moeda Escudo cabo-verdiano
Área 4.033 Km²

l INDICADORES SOCIAIS
Habitantes 512.582
Homens 245.236
Mulheres 267.346
Resid. área urbana 61,09%
Resid. área rural 38,91%
Densidade 127 hab/Km2
PIB US$1.583 milhões
PIB per capita US$3.131
Alfabetização > 15 anos 85,9%
Natalidade 24 por 1000
Mortalidade 5 por 1000
Esperança de vida 71,9 anos

l GOVERNO
República parlamentarista
Presidente Pedro Pires
Vice-presidente José Maria
Neves

l RECUROS
Agricultura, riqueza marinha do

arquipélago, prestação de serviços
que corresponde a 80% do PIB, e
turismo

l FERIADOS FIXOS
1 de Janeiro
Ano Novo
13 de Janeiro
Dia da Democracia
20 de Janeiro
Dia dos Heróis Nacionais
1 de Maio
Dia do Trabalhador
19 de Maio
Dia do Município da Praia
1 de Junho
Dia Internacional da Criança
5 de Julho
Dia da Independência
15 de Agosto
Dia da Padroeira Nacional
(N.ª Sr.ª das Graças)
1 de Novembro
Dia de Todos os Santos
25 de Dezembro
Natal

Considera do chefe da CRE em
Londres, Emanuel Duarte, ape-
sar dos atrasos iniciais que leva-
ram à suspensão do processo de

recenseamento entre Julho e
Novembro de 2010

Emanuel Duarte, um caso específi-
co do Reino Unido. Estima-se que
em Portugal existam cerca de 150
mil Cabo-verdianos mas o número
de recenseados é somente 12 mil.
Nos Estados Unidos estima-se que
há meio milhão mas somente certa
de 8 mil se recensearam.

Duarte adianta ainda que há uma
necessidade de as pessoas se cons-
ciencializarem que “faz sentido es-
tarem recenseadas para poderem
participar na vida política do país.”

Teoricamente, os cabo-verdianos
no Reino Unido poderão deslocar-
se às autoridades competentes para
se recensearem a fim de poderem
participar em futuras eleições visto
que o recenseamento é um processo
contínuo. Contudo, na realidade, o

escritório que se abriu no Reino
Unido com fins de recensear a po-
pulação cabo-verdiana vai encerar
com a partida de Emanuel Duarte e
Cabo Verde não tem representação
diplomática oficial no RU com legi-
timidade para proceder ao recen-
seamento.

O actual Cônsul Honorário de
Cabo Verde em Londres não é um
corpo diplomático e não está 100
por cento activo. Este também já se
depara com demandas e solicita-
ções, quer por parte da comunidade
Cabo-verdiana, quer por parte de
empresas que solicitam informa-
ções variados sobre Cabo Verde,
pelo que o chefe da CRE: “penso
que já faz sentido ter alguma repre-
sentação aqui”.

Emanuel Duarte liderou o processo de recenseamento. Foto Filomena Furtado

Shane Ritchie vai comprar terreno
Os empresários do ramo imobi-

liário de Cabo Verde devem estar a
preparar-se para receber a visita da
estrada de EastEnders, Shane Ri-
tchie, na sequência da revelação fei-
to pelo próprio actor de que estava a
planear a compra de terrenos no ar-
quipélago.

O actor nascido em Londres re-
velou recentemente à revista ‘Hello’
que estava interessado em dar se-
guimento a uma parceira com o seu
genro para a aquisição de um lote
no país arquipélago, que está situa-
do no Oceano Atlântico.

Ritchie tem por objectivo cons-

truir uma casa de férias que lhe pos-
sibilite passar períodos de lazer e
retiro juntamente com a sua mu-
lher e os três filhos, e ainda os ou-
tros dois que teve no casamento
com Coleen Nolan.

Em jeito de brincadeira, ou talvez
não, o actor disse que pretendia
baptizar a propriedade com o nome
de ‘Casa Moon’, em honra do seu
papel desempenhado em ‘EastEn-
ders’.

O actor não revelou, contudo, em
qual das ilhas do arquipélago pre-
tende comprar o terreno para er-
guer a sua casa de férias. O actor de ‘EastEnders’ quer um local calmo para passar as férias.
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Autarca reconhece
“carências enormes”

O presidente da Câmara Munici-
pal de Bissau (CMB), Armando
Napoco, reconheceu, na passada
segunda-feira, 5, que a cidade
apresenta “carências enormes”
em termos de respostas às neces-
sidades das cerca de 400 mil pes-
soas que alberga.

Armando Napoco falava à im-
prensa realizada à margem de um
encontro de reflexão dos dirigentes
daquela que é a única Câmara Mu-
nicipal da Guiné-Bissau para anali-
sar a situação da cidade e propor so-
luções para a resolução dos proble-

mas, segundo noticiou a Lusa.
“A ideia é sairmos deste encon-

tro com um plano estratégico
para os próximos anos. Temos
carências enormes nesta cidade
de Bissau que cresce a cada dia
que passa. A cidade tem uma área
de 113 quilómetros quadrados,
uma população de 400 mil habi-
tantes, num universo nacional de
1,5 milhões de pessoas, há muita
pressão sobre Bissau”, enfatizou
Napoco.

“O território firme para a cons-
trução não é muito. Há muita

zona pantanosa, ou zonas inun-
dadas, onde as pessoas estão ago-
ra a construir habitações. Isso é
muito perigoso e preocupante”,
assinalou ainda o presidente da
Câmara de Bissau.

Durante esta época das chuvas,
por exemplo, várias casas já caí-
ram por terem sido construídas
em zonas pantanosas ou de pas-
sagem da água da chuva.

Armando Napoco sublinhou
ainda que a Câmara se vê con-
frontada com outros problemas.

“Por exemplo a questão do sa-

neamento, a questão da falta do
aterro sanitário na cidade. Te-
mos problemas graves a nível da
saúde pública. É tudo isso que
queremos avaliar e saber como
poderemos atacar esses proble-
mas e depois propor à sociedade
a nossa visão”, frisou o presiden-
te da edilidade de Bissau.

Na Guiné-Bissau ainda não fo-
ram feitas eleições autárquicas
desde que o país aderiu ao multi-
partidarismo nos princípios dos
anos de 1990. O Governo diz que
em 2012 poderão ser realizadas.

Bilhete de Identidade

Capital Bissau
Língua oficial Português
Lema Unidade, Luta e Progresso
Moeda Franco CFA
Área 36.125 Km²
Fronteiras Senegal e Guiné
Equatorial

l INDICADORES SOCIAIS
Habitantes 1.647.380
Homens 816.147
Mulheres 831.233
Resid. área urbana 30,00%
Resid. área rural 70,00%
Densidade 46 hab/Km2
PIB US$ 833 milhões
PIB per capita US$ 517
Alfabetização > 15 anos 69,5%
Natalidade 41 por 1000
Mortalidade 17 por 1000
Esperança de vida 48,6 anos

l GOVERNO
República semipresidencialista
Presidente Malam Bacai Sanhá
Primeiro-ministro Carlos
Gomes Júnior

l RECURSOS
Fortemente dependente da agricul-

tura e da pesca
A castanha de caju, de que é o

sexto produtor mundial, aumentou
consideravelmente de preço em anos
recentes.

O país exporta peixe e mariscos,
amendoim, semente de palma e
madeira

l FERIADOS FIXOS
1 de Janeiro - Ano Novo
20 de Janeiro - Dia dos heróis 8
de Março - Dia Internacional da
Mulher
1 de Maio - Dia do Trabalho
3 de Agosto - Dia dos mártires
da colonização
24 de Setembro - Dia da
Independência
13 de Outubro - Final do
Ramadão
20 de Dezembro - Festa do
Cordeiro
25 de Dezembro - Natal

Bissau tem uma
área de 113 quiló-

metros quadra-
dos, uma popula-

ção de 400 mil
habitantes, num

universo nacional
de 1,5 milhões

Condutores de
‘toca-toca’ cortam
estrada em Bissau
Os condutores dos ‘toca-tocas’,
transportes colectivos que ligam
os bairros da capital da Guiné-
Bissau, impediram segunda -fei-
ra, 5, a circulação automóvel na
estrada de um bairro residencial
da cidade para exigir melhorias
no troço, que liga Cuntum ao cen-
tro de Bissau, noticiou a Lusa.

“É uma vergonha esta estrada,
nem parece ser uma estrada de
uma capital”, disse à Agência
Lusa, Martinho C., condutor e um
dos elementos que participou na
‘greve’ dos motoristas, que hoje
bloquearam, durante mais de
quatro horas, a estrada que liga
Cuntum ao centro de Bissau.

O bloqueio, convocado pelos
motoristas dos ‘toca-tocas’ só foi

levantado quando a polícia che-
gou ao local, disparando grana-
das de gás lacrimogéneo, já que
os profissionais não acatavam as
ordens para desocuparem a via.

Durante as horas de protesto,
os condutores colocaram paus na
rua, troncos de árvores, pedras e
pneus incendiados.

Os motoristas bloquearam, as-
sim, por completo a circulação,
situação que obrigou muitas pes-
soas a deslocarem-se a pé para o
local de trabalho.

Esta é a segunda vez que os con-
dutores dos ‘toca-tocas’ bloqueiam
a via pública. Em junho, os da li-
nha Bairro Militar-centro da cida-
de também tinham feito a mesma
coisa e pelos mesmos motivos.

A cidade de Bissau alberga 400 mil habitantes, aproximadamente.

O bloqueio obrigou muitas pessoas a ter de andar a pé.
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Timor-Leste

Governo quer
esclarecer casos
de corrupção
O vice-primeiro-ministro de Ti-
mor-Leste, José Luís Guterres,
disse à Agência Lusa que o Go-
verno também quer saber a ver-
dade sobre os alegados casos de
corrupção que estão a ser inves-
tigados pelo Ministério Público.

A Comissão Anti-Corrupção
(CAC) de Timor-Leste disse, se-
gunda-feira, 5, que estão a ser in-
vestigados 16 casos de corrupção,
sete dos quais já foram enviados
para o Ministério Público, e que há
membros do Governo envolvidos.

“Nós queremos também saber
a verdade. Sempre dissemos na
altura, hoje e amanhã que, por

favor, encontrem evidências e
ponham-nos nos tribunais, pro-
vedoria e também na Comissão
de Anti-Corrupção”, afirmou o
vice-primeiro-ministro.

Segundo José Luís Guterres,
os membros do executivo estão
“disponíveis para ir responder”.

“Nós não temos problemas.
Estamos disponíveis para ir res-
ponder. Nós, quando viemos
para este Governo, viemos para
servir o povo e não para servir-
mos a nós próprios e se alguém
cometeu alguma infração tam-
bém está disponível para cum-
prir pena na prisão”, sublinhou.

José Luís Guterres promete esclarecer os factos.

Bilhete de Identidade
Capital Díli
Língua oficial Português e
Tétum
Lema Unidade, Acção e
Progresso
Moeda Dólar americano
Área 14.874 km²
Fronteiras Indonésia
Clima Equatorial

l INDICADORES SOCIAIS
Habitantes 1.066.582
Densidade 75,3 hab./km²
Esper. de vida 60,8 anos
Mort. infantil 66,7 por cada
1000
Alfabetização 50,1%
PIB US$ 349.000.000
Per capita US$ 600
Cidade mais populosa Díli

l GOVERNO
República parlamentarista
Presidente José Ramos-Horta
Primeiro-ministro Xanana
Gusmão

900 bolseiros sem propinas

Mais de 900 estudantes bolsei-
ros são-tomenses que estão a fa-
zer formação superior e profis-
sional em diversos países da
Europa, África e América Lati-
na não recebem ajudas de custo
há cerca de seis meses, infor-
mou fonte do Ministério da
Educação.

“Nós pagámos até ao mês de
março”, confirmou à Agência

Lusa Costa Carlos, coordenador
do departamento de bolsas de
estudo do Ministério são-to-
mense da Educação, Cultura e
Formação (MECF).

Angola, Portugal, Cuba, Mo-
çambique, Cabo Verde, Argélia,
Rússia, Brasil, Marrocos e Ve-
nezuela são os países que aco-
lhem estudantes do arquipélago
de São Tomé e Príncipe.

O Ministério da Educação
Cultura e Formação calcula que
estão contabilizados 907 estu-
dantes espalhados por 10 países
onde São Tomé e Príncipe tem
estudantes a concluir formação.

Portugal acolhe actualmente
mais de 500 bolseiros distribuí-
dos entre formação superior e
profissional, recebendo cada um
250 euro por mês, para o caso de

Estudantes estão sem receber ajudas de custo há cerca de seis meses.

Bilhete de Identidade
Capital São Tomé
Língua oficial Português
Moeda Dobra
Área 964 Km²

l INDICADORES GERAIS
Habitantes 165.397
Homens 81.913
Mulheres 83.484
Resid. área urbana 62,23%
Resid. área rural 37,78%
Densidade 172 hab/Km2
PIB US$ 212 milhões
PIB per capita US$1.302
Alfabetização > 15 anos 89,2%
Natalidade 32 por 1000
Mortalidade 7 por 1000
Esperança de vida 66,1 anos

l GOVERNO
República semipresidencialista
Presidente Manuel Pinto da
Costa
Primeiro-ministro Patrice
Trovoada

Angola,Portugal,
Cuba,Moçambique,
CaboVerde,Argélia,

Rússia,Brasil,
MarrocoseVene-
zuelasãoospaíses

queacolhem
estudantes

formação superior e 100 euros
para aqueles que estão a fazer
formação profissional.

Os estudantes que recebem
maior fatia em termos de ajudas
de custo mensal são os que estu-
dam na Argélia (cinco), que re-
cebem 400 dólares norte ameri-
canos mês, Portugal, Cabo Verde
(350 dólares), Moçambique (300
dólares) e Brasil (300 dólares).

Publicidade
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Publicidade

Embaixadas
e consulados

Embaixada
Portuguesa

em Londres
Embaixador – João de Vallera
11 , Belgrave square , SW1X 8PT
London – Tel: 02072355331

Consulado Geral
de Portugal em Londres
Cônsul Geral - José Eduardo
Macedo Leão
3 , Portland Place , W1B 1HR
London – Tel: 02072913770

ICEP – Investimentos,
Comércio e Turismo
3rd Floor , 11 , Belgrave square
SW1X 8PP
London – Tel: 02072016666

Portuguese Chamber
4th Floor , 11 , Belgrave square
SW1X 8PP
London – Tel: 02072016638

Embaixada do Brasil
em Londres

22, Green Street , W1K 7AT
London - Tel: 02074990877

Embaixada de Angola
em Londres

22, Dorset Street , W1U 6QY
London – Tel: 02072999850

Embaixada de
Moçambique em

Londres
21, Fitzroy square , W1T 6EL
London - Tel: 02073833800

Embaixada de Cabo
Verde em Liverpool

18 , Stanley street , L1 6AF
Liverpool - Tel: 01512360206

Consulado de São
Tome e Príncipe

em Londres
22 Laisson, Southfields
London - Tel: 02088779186

i Aeroportos
Heathrow

08443351801
Gatwick

08443351802
Stansted

08443351803
City

02076460088
Luton

01582405100
Para contactar

a Portuguese
Speaking

Communities
Champion de
Lambeth, po-

derá fazê-lo
pelo e-mail
apereira@

lambeth.coop.
Exponha o seu

assunto, co-
mentário ou

preocupação.

Sugestão

Hospitais
St. Thomas Hospital

02071887188
King’s College Hospital

02032999000
Chelsea and Westminster

02087468000
Queen Mary’s Hospital

02083022678

Linhas de apoio
Cancro

02034698007
Sida

0800567123
Alzheimer

08453000336
Asma

08457010203
Doenças Cardiovasculares

02079350185

Feriados no
Reino Unido
2011
1 de Janeiro New year’s Day
3 de Janeiro Bank Holiday
22 de Abril Food Friday
24 de Abril Easter Sunday
25 de Abril Easter Monday
29 de Abril Casamento Real
2 de Maio Early May B. Holiday
30 de Maio Spring B. Holiday
29 de Agosto Summer B. Holiday
25 de Dez. Christmas Day
26 de Dez. Boxing Day
27 de Dez. Christmas Day

Holiday2012
1 de Janeiro New year’s Day
2 de Janeiro Bank Holiday
6 de Abril Good Friday
8 de Abril Easter Sunday
9 de Abril Easter Monday
7 Maio Early May B. Holiday
4 Junho Spring B. Holiday
5 de Junho Bodas Diamante

da Rainha
27 de Agosto Summer B. Holiday
25 de Dez. Christmas Day
26 de Dez. Boxing Day

Atracções
Turísticas
Big Ben
Tel: 02072193000
www.parliament.uk

London Eye
Tel: 08717813000
www.londoneye.com

London Zoo
Tel: 02077223333
www.londonzoo.co.uk

Madame Tussauds
Tel: 08718943000
www.madametussauds.com

British Museum
Tel: 02073238299
www.britishmuseum.org

Tower Bridge
Tel: 02074033761
www.towerbridge.org.uk

Tower of London
Tel: 08444827777
www.hrp.org.uk/toweroflondon

Natural History
Museum
Tel: 02079425000
www.nhm.ac.uk

Buckingham Palace
Tel: 02077667300
www.buckinghampalace.co.uk

Os nossos
Músicos
Helder Lopes
Tel: 07944744959

Alexys
Tel: 07983357271

Sergio Campos
Tel: 07833078960

Ricardo Pimparel
Tel: 07812807019

Domingos Cabecas
Tel: 07879450171

Fred Castro
Tel: 07584201053

Emanuel Santos
Tel: 07939293114

António Frazão
Tel: 07979300728

Everaldo Cruz
Tel: 07854099384

Fabio Torego
E-mail: Fabio.music@hotmail.com

Palhaço
Max Madeira
Tel: 07535733768

Bancos
Montepio
Tel: 02079319992
Banif
Tel: 02073827831
Caixa Geral
Depósitos
Tel: 02072800250
BES
Tel: 02073324349
Millennium bcp
Tel: 02074894800
BPI
Tel: 02074364424
Santander Totta
Tel: 02079292225

Agências
de Emprego
Netos Agency
Tel: 02078199300
Marshall Agency
02072339229
Greycoat
Placements
Tel: 02072339950
Richards Catering
Agency
02074394526

Igreja
Missão Católica
Portuguesa
Padre Pedro
Tel: 02075870881
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Gonçalo Luís
Colaborador

DN-MADEIRA

A Renault Portugal esteve, por al-
turas do Rali Vinho Madeira, na
Região, para desenvolver uma ini-
ciativa intitulada “Renault Sport
Roadshow Madeira” e que teve
como objectivo principal dar a
conhecer ao público madeirense
três “ex-líbris” da marca do lo-
sango, mais propriamente o Re-
nault Twingo Gordini RS, o Re-
nault Clio Gordini RS, que serão
lançados em Portugal este mês e o
Renault Mégane RS que foi lança-
do também em Janeiro deste ano.
De realçar que, o Clio Gordini e o
Mégane RS desempenharam
também as funções de viaturas de
segurança: 000 e 00 no Rali Vi-
nho Madeira, enquanto que a via-
tura 0 foi um Clio R3 de competi-
ção.

O DIÁRIO esteve presente nes-
ta iniciativa e teve oportunidade
de testar estes três “cavalos de
corrida”, no dia 3 de Agosto, no
kartódromo do Faial, sentindo as
emoções fortes que estas viaturas
proporcionam. Começamos pelo
fim, pois foi com o Mégane RS
que terminamos o ensaio mas é
com ele que vamos iniciar esta
nossa rúbrica dos Motores na
“Mais”.

Mégane RS
O Renault Mégane RS é um

portento de força, pois os seus
250 cavalos são capazes de levar
ao delírio qualquer amante de au-
tomóveis. Com uma travagem po-
tente e eficaz capaz de parar ta-
manha potência, apesar de ter-
mos conduzido esta maravilha da
tecnologia com as ajudas de con-
dução do sistema Renault Sport
Dynamic Management no modo
“On”, nomeadamente o ESP
(controlo de tracção/ estabilida-
de), ASR (controlo anti-patina-
gem electrónico tipo autoblocan-
te) e Ajuda de Travagem, foi sem
dúvidas uma experiência ines-
quecível.

Renault Clio Gordini RS
Com o intuito de relembrar
os míticos Renault 8 (R8)
Gordini, que fizeram furor
nos ralis na década de 60, o
Renault Clio Gordini RS
ostenta a mesma tradicio-
nal decoração que ficou
célebre na altura, com o
azul anil base a ser “rasga-
do” por dois riscos brancos
paralelos desde o capot até
à traseira. Outros peque-
nos pormenores no inte-
rior e exterior, nos mesmos

tons farão certamente
sucesso entre os saudosis-
tas. Este modelo é, em ter-
mos mecânicos, igual ao
Clio RS.
Relativamente ao “feeling”
do Clio Gordini RS, no
sinuoso, curto e estreito
kartódromo do Faial, temos
que dizer que estava como
“peixe na água”. Foi sem
dúvida o carro que mais
prazer nos proporcionou ao
volante, pois era também

aquele cujas características
mecânicas melhor se adap-
tavam ao percurso. É efecti-
vamente um pequeno des-
portivo com muita alma e
muito coração, pois os seus
203 cavalos são “q.b.” para
proporcionar uma mão
cheia de emoções fortes,
principalmente se tivermos
em conta que tivemos como
“instrutores”, José Pedro
Fontes e Pedro Matos
Chaves.

Renault Twingo Gordini RS
O mais pequeno e mais acessí-
vel dos três “puro sangue” que
ensaiamos é obviamente o
Renault Twingo RS Gordini.
Com uma motorização 1.6
litros, que debita cerca de 133
cavalos às 6750 rotações por
minuto, o Twingo é, apesar do
menos potente e
mais barato,
ainda assim
um carro
capaz de pro-
porcionar
emoções for-
tes a quem o
conduzir.
Com jantes de
17 polegadas o

chassis é bem equilibrado,
penalizado, ainda que pouco,
pelo facto de ser alto e um
pouco estreito e fazendo com
que o seu centro de gravidade
afecte negativamente numa
condução mais desportiva e
rápida. Nada que “condene” o

pequeno Twingo, pois é
muito capaz de pro-

porcionar uma
subida de adre-

nalina bem ele-
vada.

Renault Sport
Roadshow
apresentou-se
na Madeira
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FC Porto of London

O F. C. Porto of London, fui fun-
dado a 14 de Fevereiro de 1984 –
com o apadrinhamento do saudo-
so José Maria Pedroto – e nasceu
de uma ansiedade de se criar uma
equipa de futebol portuguesa que
radicasse amizade, camaradagem
e sobretudo o amadorismo dentro

da Comunidade Portuguesa Lon-
drina. Sempre dirigido volunta-
riamente, continua a ser uma en-
tidade sem fins lucrativos traba-
lhando em prol do desenvolvi-
mento do desporto e actividades
recreativas e culturais com o ob-
jectivo de aumentar a participa-

ção e integração dentro e além da
comunidade Portuguesa.

A associação do F C Porto of
London orgulha-se da sua histó-
ria e atributos atingidos nos 27
anos de vida, rodeada da comu-
nidade portuguesa no Reino
Unido.

Ficha técnica
Mesa da Assembleia
Presidente: José António M da
Costa
1.º Secretário José Conceição
2.º Secretário Júlio Canadinhas

Direcção
Presidente: Pedro Costeira
Vice-presidente Manuela
Conceição
1.º Secretário Francisco
2.º Secretário José Vaz
Tesoureiro Joshua Lino da
Costa
Director de Futebol FCPL
António Pinheiro
Director de Futebol DL
Tiago Lino da Costa
Secretário de Futebol
Rui Duarte

Vogais José Paulo T. da Costa
Joaquim Cunha
Diminic Atsu
Ian Noel

Concelho Fiscal
Presidente Fernando L. P. C. da
Costa
Vogal José Gomes
Trustees (Corpo Não
Executivo)
António Almeida Martins Mendes
José António Machado da Costa
TBA
Futebol Clube Porto
de Londres
Morada: 82, London Road //
London SW9 9PE
Telefone: 02072747136

Associação Desportiva
de Machico de Londres

Fundação 2000
Direcção
President José Sousa
Vice-presidente Terry Williams
Tesoureiro Vítor Mariano

Equipa principal
AD Machico FC
Fundação 2000
Treinador Andrew Griffith
Adjunto Terry Williams

Ficha técnica

Sport London e Benfica

Fundação 15 de Maio de 1981
como a 22ª filial do glorioso Sport
Lisboa e Benfica, o clube de futebol
com mais adeptos do mundo, como
foi reconhecido pelo Guiness Book
of Records, em Novembro de 2006.

Morada
988, Harrow Road // London NW10
Telefone: 0208 9645142
www.slbfc.co.uk

Ficha técnica

Clube Português
A Família

Fundação 14-02-1978
Presidente Augusto Nunes
Vice-presidente Jacinto Rodrigues
Secretário Fernanda Santos
Tesoureiro Elisabeth de Freitas

Rancho Folclórico Corpo e Alma
Coordenadora Natalie de Freitas

Morada St. Saviours Hall. St.
Georges Square // London SW1 V2
Telefone 02075894000
E-Mail clubeafamilia@iol.pt

Ficha técnica

Morada 56, Clapham Park
Road // London SW4 7BG
Telefone 07900005515

Ficha técnica

Aliança
Portuguese

Morada 146-148, Stockwell
Road // London SW9 9TA
020 7733 9402
0207733 2150
antoniodossantos@aol.com

Ficha técnica

Associação
Cultural e
Desportiva
Lusitana

Morada 9, Ashley Crescent //
London SW11 5QZ
Telefone
07906450233
E-Mail
lusitaniauk@yahoo.co.uk

Ficha técnica

Associação
Lusitânia
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Grupo Típico Português
O Grupo Típico Português apre-
sentou-se pela primeira vez ao
público na festa do Dia da Ma-
deira em Londres, no dia 1 de
Julho de 2007, sob o nome Gru-
po Típico da Madeira, fundado
pelas madeirenses Lúcia Mar-
ques e Olívia Mendes e Irene
Leça

Pelo bom sucesso na sua apre-
sentação e pelo grande apoio que
receberam da Comunidade Por-
tuguesa de Londres, decidiram
mudar de nome para Grupo Típi-
co Português, dado que era for-
mado por elementos do Conti-
nente e da Madeira, mudando
nessa altura a Direcção do Grupo.
Salientando o apoio sempre dado
por Rui Reis, que deu a conhecer
o Grupo a Vários restaurantes e
outros lugares, onde o Grupo tem
actuado.

Em 28/09/2008, o Grupo Típi-

co Português fez a sua apresenta-
ção pública e a 24 de Janeiro de
2009, organizou uma grande fes-
ta que teve grande afluência de
adultos e crianças.

O Grupo Típico Português, du-
rante o ano de 2009 actuou no
Dia da Madeira em Londres e
participou com a sua barraca, as-
sim como também na festa do Dia
de Portugal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas.

Este Grupo tem sobrevivido
com as actuações em restauran-
tes e casas privadas, assim como
tem participado nas festas de Na-
tal no Centro dos Padres Scala-
brini, 20, Brixton Road, Londres,
SW9.

O objectivo deste Grupo Típico
Português é activar a cultura do
folclore Português, salientado
trajes de várias regiões Portugue-
sas, botins e saias da Madeira,

Ficha técnica

Direcção
Presidente Irene Leça
Vice-presidente Conceição de
Sousa
Tesoureiro Agostinho Caldeira
Secretária Dedora Gonçalves
Presidente de Assembleia: Paulo
Gouveia
Vogais Maria da Silva, Agostinho
Caldeira e Carlos da Silva

lenços do Minho e cintos do Ri-
batejo.

Este grupo em 2010 foi pela
primeira vez uma semana a Ma-
deira e Porto Santo participando
com actuações nas festas popula-
res. E, em 2011 em França, na fes-
ta de São João.

Associação Desportiva
Beirões Unidos

Fundação Abril de 1988
Presidente Alice Paulos
Vice presidente Ricardo Pimparel
Tesoureiro Pedro Gonçalves
Secretaria Mariza Rodrigues
Presidente da Assembleia Luis
Ventura
Vogais Artur Cecílio, Cristina

Cecilio, João Duque
Grupo de Dança Beirões Unidos
Morada Vauxhall Gardens
Community Centre, 100
Vauxhall walk, SE11
Telefone 07733330035

Ficha técnica

Associação Recreativa Portuguesa

Fundada 14 de Julho de 1978
Presidente Viriato Araujo
Morada Haileybury Youth Centre Ben Jonson road,
London E1 3NN E-mail arp.clube@talktalk.net
www.arpclube.talktalk.net

Ficha técnica
Uma das mais antigas Associações em Londres
Todos os sábados está aberto das 19h30 as
23h30 horas, com comida caseira onde tam-
bém pode ver os jogos de futebol e outros ca-
nais de televisão portuguesa, pode jogar as
cartas, snocker, ténis de mesa, conviver num
bom ambiente familiar e usufruir de um gran-
de espaço para as crianças brincarem. Bailes
uma vez por mês.
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Centro Desportivo Cultural
Português de Londres
Os objectivos do CDCPL são
servir a comunidade portuguesa
e a local, apoiando na promoção
e realização de iniciativas e acti-
vidades de índole diversa.

Promover eventos ao longo do
ano que contem com a presença
de artistas portugueses.

Queremos continuar a crescer
para servir cada vez melhor e
lutar para que as nossas equipas
de futebol conquistem mais e
mais títulos em todos os esca-
lões em que competimos.

Existimos também para
apoiar a juventude e garantir
que os jovens tenham a oportu-
nidade de conhecer caminhos e
opções de vida saudáveis, atra-
vés do fomento da disciplina
desportiva, que sabemos ser útil
para todos os campos da vida
social.

Ficha técnica
Fundado 23-10-1982
Direcção
Presidente José Manuel Sousa
Vice-presidente e Director de
Futebol Rui Reis
Tesoureira Andreia Gomes
Director de Rancho e de Sede
Sérgio Reis
Directores Felisberto Serrão
e Peter Moreira
Equipa principal
Cultural Football Club
Fundação 23-10-1982
Director adjunto de Futebol
Philip Freitas
Treinadores
Marco Martins (Seniores)
Paulo Vidal e Hugo Soares (Sub-12),
Filipe Canha, Carlos Barbosa e
Stefano (Sub-13)
Sr Teixeira (Veteranos)
Morada
5-7 Lansdowne Way, London,
SW8 1HL
Tel: 0207 820 9145
Fax: 0207 587 1690
Email: cdcp25@yahoo.co.uk
Web: www.cultural-londres.co.uk

Clube Santacruzense

Morada
4 Condel Road
London SW8 2JA
Telefone
02076274545

Ficha técnica
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Os Navegadores FC

Fundação Julho 2010
Presidente Carlos Cabral
Vice-presidente / Secretário
Herculano Santos
Tesoureiro José Miguel Pereira
Treinador Luís Cabeleireiro

Ficha técnica

Sporting Clube
De Londres

Ficha técnica
Sporting Clube De Londres
Morada: 27, Elhstone Road //
London NW10
Telefone: 0208 9683069
www.sportingclubedelondres.com

Morada 4 Fawcett House-Lingham St - London SW9 9HD
Álvaro Marques Telefone 07725707046 E-Mail tmarques@hotmail.co.uk

Ficha técnica

Grupo Desportivo de
Mangualde em Londres

Morada 79 Baxter Row Dereham NR191AY
Telefone 07963491605

Ficha técnica

Mid-Norfolk Association

Morada 6, Minerva Close // London SW9 6NZ
Telefone 020 75 87 08 81

Ficha técnica

Missão Católica
Portuguesa de Londres

Morada Riversdale Tanner Street // Thetford-Norfolk IP 24 2BQ
Telefone 01842 761059 Fax 01842 761059
E-Mail thebestway2005@aol.com

Ficha técnica

The Best Way

Morada A/C Stockwell Partnership
155-157 South Lambeth Road - Vauxhall - London SW8 1XN

Ficha técnica

Centro Português de Apoio
à Comunidade Lusófona

Anglo-Portuese Society
Morada Canning House 2 Belgrave Square - London SW1X 8PJ
General enquiries +44 (0)20 72459738

Ficha técnica

Morada 165, Arlington Road
Camden Town
London NW1 7EX
Telefone 020 72 67 96 12

Ficha técnica

C. Católico
Português
de Camden
Town

Associação
Portuguesa
de Crawley

Morada Wingspan, Whitworth
Road Crawley RH10 9XA
Telefone 07816169689
e-mail
crawleypa@hotmail.com

Ficha técnica
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Desporto

Benfica e Sporting
têm testes difíceis

Pedro Freitas Oliveira
Jornalista

poliveira@dnoticias.pt

Grande parte das atenções da jor-
nada deste fim-de-semana cen-
tram-se no Benfica-Vitória de
Guimarães. Os ‘encarnados’ atra-
vessam um bom momento de for-
ma, situação traduzida nos mais
recentes resultados. Já os vimara-
nenses, agora orientados pelo
técnico Rui Vitória, ganharam
novo balão de oxigénio após o
triunfo (4-1) frente ao Nacional.
Tradicionalmente, a equipa mi-
nhota costuma ser um adversário
bastante complicado para os
‘grandes’, daí que se perspective
um bom jogo, este sábado, no Es-
tádio da Luz.

Quatro dias depois, o Benfica
recebe o Manchester United, no
arranque da fase de grupos da
Liga dos Campeões. Aliás, o mês
de Setembro é um dos mais exi-
gentes para o Benfica, até porque
o calendário reserva também
uma deslocação ao Porto.

No sábado, o Sporting terá mais
uma verdadeira ‘prova de fogo’.
Com apenas dois pontos em três
jogos, a onda de contestação em
Alvalade tem subido de tom, so-
bretudo porque o rendimento de
alguns jogadores tem desiludido
os adeptos. Como se não bastasse
este momento já bastante contur-
bado, o Sporting visita o Paços de
Ferreira e, olhando o passado re-
cente, a Mata Real não traz boas
recordações aos ‘leões’.

O FC Porto é o primeiro a en-
trar em acção na 4.ª jornada, ao
receber o Vitória de Setúbal, esta
sexta-feira. Agora comandado
por Vítor Pereira - após a saída do
técnico Vilas-Boas para o Chelsea
- o FC Porto procura ‘olear’ a má-
quina, de modo a manter o ritmo
vitorioso da época passada.

O Marítimo, por sua vez, joga
no domingo, nos Barreiros, diante
do Rio Ave, jogo em que poderá
estrear o seu último reforço, o ex-
tremo Fábio Felício. Por outro
lado, a equipa madeirense ainda
poderá contar com Baba, avança-
do que tem já tudo acertado para
jogar no Celtic de Glasgow a par-
tir de Janeiro. Recorde-se que o
jogador senegalês foi o melhor
marcador do Marítimo na época
passada, ao apontar 11 golos.

Também nesse dia, o Sporting
de Braga, orientado pelo madei-
rense Leonardo Jardim, defronta
o Gil Vicente.

Na deslocação a Coimbra, do-
mingo, para jogar frente à Aca-
démica, o Nacional vai tentar al-
cançar a sua primeira vitória do
campeonato e também apagar a
má imagem deixada na última
jornada.

Classificação
P. Equipa J V E D G P
1. Benfica 3 2 1 0 7-3 7
2. SC Braga 3 2 1 0 3-0 7
3. FC Porto 2 2 0 0 4-1 6
4. Académica 3 2 0 1 3-3 6
5. Beira-Mar 3 1 2 0 3-0 5
6. Olhanense 3 1 2 0 4-3 5
7. Gil Vicente 3 1 1 1 5-5 4
8. V. Setúbal 3 1 1 1 4-4 4
9. P. Ferreira 3 1 1 1 3-3 4
10. Marítimo 3 1 1 1 3-4 4
11. V.Guimarães 3 1 0 2 4-5 3
12. Sporting 3 0 2 1 3-4 2
13. Feirense 3 0 2 1 1-3 2
14. Rio Ave 3 0 1 2 0-2 1
15. Nacional 3 0 1 2 1-6 1
16. U. Leiria 2 0 0 2 2-4 0

O Benfica não quer ceder mais pontos com o Guimarães. Foto Global Imagens

Portugal l I Liga

Recém-chegados na frente
quando já se nota o equilíbrio

Pedro Freitas Oliveira
Jornalista

poliveira@dnoticias.pt

Curiosamente, as equipas que
ocupam os dois primeiros lugares
subiram esta época à II Liga. Atlé-
tico e União da Madeira mostram
que, neste campeonato, não exis-
tem favoritos, até porque o equilí-
brio costuma ser frequente. Aliás,
já se notam sinais dessa tendência,
com alguns resultados inespera-
dos nas três primeira jornadas da

II Liga. Quatro equipas permane-
cem ainda invictas, estatuto que o
União da Madeira perdeu no pas-
sado fim-de-semana, após a derro-
ta (2-3) com o Penafiel. De resto, as
duas equipas que desceram da I
Liga, e que por isso são apontadas
como candidatas à subida, tiveram
um início de campeonato aquém
das expectativas. Naval e Portimo-
nense somam apenas um ponto.

A II Liga pára este fim-de-se-
mana para os compromissos da
Taça de Portugal, regressando no
dia 18. Com destaque para os jo-
gos Portimonense-Penafiel, Oli-
veirense-União da Madeira e Lei-
xões-Moreirense.

Classificação
P. Equipa J V E D G P
1. Atlético CP 3 2 1 0 3-1 7
2.U. Madeira 3 2 0 1 7-5 6
3.Arouca 3 1 2 0 4-2 5
4.Penafiel 3 1 2 0 7-6 5
5.UD Oliveirense 3 1 1 1 2-1 4
6.Santa Clara 3 1 1 1 3-3 4
7.Freamunde 3 1 1 1 3-3 4
8.Moreirense 3 1 1 1 3-3 4
9.Desp. Aves 3 1 1 1 3-3 4
10.Leixões 3 1 1 1 3-3 4
11.Estoril Praia 3 1 1 1 1-1 4
12.Belenenses 3 0 3 0 2-2 3
13.Naval 3 1 0 2 3-4 3
14.Portimonense 3 1 0 2 2-4 3
15.Trofense 3 0 2 1 3-5 2
16.Sp. Covilhã 3 0 1 2 1-4 1

Portugal l II Liga

O ‘União da bola’ começou bem e promete continuar assim. Foto Aspress
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Publicidade

Depois da Selecção
Ricardo no treino
O Real Madrid regressou
segunda-feira, 5, aos treinos e a
grande novidade foi a presença
do português Ricardo Carvalho,
que quarta-feira anterior tinha
abandonado o estágio da selec-
ção nacional de futebol, a dois
dias do jogo em Chipre.

Futebol de Praia
Portugal goleia Omã por 8-3
A seleção portuguesa de futebol depraia terminou segun-
da-feria, 5, a fase de grupos do Mundial de 2011, que
decorre em Ravenna, Itália, com uma goleada sobre
Omã, por 8-3. Com o apuramento já garantido para os
quartos-de-final, mesmo assim Portugal não facilitou e
somou nova goleada, com Madjer e Lúcio a cotarem-se
como as principais figuras do encontro, ao “bisarem”.

FC PORTO
Queda para 4º
lugar na IFHHS
O FC Porto caiu para a quarta
posição do ‘ranking’ da Federação
Internacional da História e
Estatística do Futebol (IFHHS),
actualizado segunda-feira, 5 de
setembro, e que continua a ser
liderado pelo FC Barcelona.
O Benfica reentrou no ‘top-20’,
com uma subida de 20 postos, para
o 17.º lugar.

Selecção sub-20
Jogadores
agraciados
A selecção portuguesa
de futebol de sub-20,
que se sagrou vice-
campeã no
Mundial2011, na
Colômbia, foi agracia-
da, na terça-feira, 6,
pelo Presidente da
República, Aníbal
Cavaco Silva.

A dois ‘embates’ do Europeu
Pedro Freitas Oliveira

Jornalista
poliveira@dnoticias.pt

Portugal está mais perto do Euro
2012, mais ainda faltam dois tes-
tes para confirmar a qualifica-
ção: Islândia (7 de Outubro) e
Dinamarca (11). Em Nicósia, no
início deste mês, a selecção por-
tuguesa bateu o Chipre por 4-0,
resultado que lhe permite enca-
rar os jogos que faltam ainda
com maior dose de optimismo,
sem retirar, no entanto, o pé do
acelerador, já que o mínimo des-
lize poderá mesmo ser fatal.

Depois de um péssimo arran-
que na fase de qualificação –
apenas um ponto em dois jogos
– Portugal reencontrou o seu ca-
minho com a chegada de Paulo
Bento, que assim substituiu Car-
los Queiroz como seleccionador
nacional. Daí para cá, Portugal
ganhou todos os jogos e chega às
últimas duas rondas bem posi-
cionado para garantir a presença
no Europeu do próximo ano.

Nota-se, por outro lado, muita
confiança entre a equipa portu-
guesa. Cristiano Ronaldo, a es-
trela maior, atravessa grande
momento de forma. Prova disso
são os dois golos que apontou
frente aos cipriotas – Hugo Al-
meida e Danny marcaram os ou-
tros tentos na vitória por 4-0.
Em teoria, a selecção portuguesa

deverá ultrapassar a Islândia
sem grandes dificuldades, até
porque o teste mais difícil será
mesmo o último jogo da fase de
qualificação. Ao que tudo indica,
as decisões ficarão mesmo adia-
das para solo dinamarquês, até
porque a selecção local também
está na luta por um lugar no Eu-
ropeu.

Portugal l Euro 2012

Classificação

P. Equipa J V E D G P
1. Portugal 6 4 1 1 15-7 13
2. Noruega 6 4 1 1 7-4 13
3. Dinamarca 5 3 1 1 7-4 10
4. Chipre 5 0 2 3 5-12 2
5. Islândia 6 0 1 5 2-9 1

Portugal só depende de si próprio ficar em primeiro. Foto Global Imagens

Portugal l Mundial 2014

Os russos já prometeram vingar-se da humilhação dos 7-1.

Rússia é obstáculo
rumo ao Brasil
A 13 de Outubro de 2004, Portu-
gal goleou (7-1) a Rússia em jogo
de qualificação para o Mundial da
Alemanha. Agora, sete anos de-
pois, as duas selecções reencon-
tram-se nas mesmas circunstân-
cias, isto é, a lutar por uma vaga
no Mundial.

O sorteio da fase de qualifica-
ção para o Campeonato de Mun-
do de 2014 até foi positivo na
perspectiva da selecção portu-
guesa. A Rússia é, sem dúvida, o
principal obstáculo nesta cami-
nhada rumo ao Brasil, mas Portu-
gal parte como favorito. Os russos
já prometeram que, desta vez, a
história será diferente, mas quem
tem Cristiano Ronaldo e compa-
nhia bem poderá apresentar-se
em campo com grande confiança.

De resto, o grupo reserva ‘ve-
lhos conhecidos’ como são os ca-
sos do Azerbaijão e Luxemburgo,
habituais adversários de Portugal

Grupo de Portugal
1 Portugal
2 Rússia
3 Azerbaijão
4 Israel
5 Luxemburgo
6 Irlanda do Norte

em fase de qualificação. Restam
Israel e Irlanda do Norte, selec-
ções que também estão claramen-
te ao alcance de Portugal, que se
assume como o mais forte do gru-
po, até porque conta com alguns
dos melhores jogadores da actua-
lidade. O objectivo, esse, é bem
claro e passa por garantir presen-
ça no Mundial pela quarta vez
consecutiva. Depois de ter falha-
do o ‘França 1998’, Portugal não
voltou a ficar fora da grande mon-
tra do futebol mundial.
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Metade do Campeonato Brasileiro
de 2011 já foi cumprida. Aproveitan-
dotalfacto,osite ‘Globoesporte.com’
fezumbalançoparadestacarosjoga-
dores que e evidenciaram tanto no
aspectopositivocomononegativo.

O balanço indica o top 5 das listas
segundo diversos fundamentos. Os
números realmente não mentem e
enfatizam a qualidade de nomes
como Leandro Damião, Willians,
Borges e Kleber, citando apenas al-
gunsexemplos.

Borges, que chegou ao Peixe em
junho, após o torneio ter começado,
parece ter caído como uma luva no
time de Muricy. O entrosamento
comoatacanteNeymarestácadavez
mais evidente e ele lidera a artilharia
com12golos,doisàfrentedeMontil-
lo e Ronaldinho Gaúcho. O santista
tem média 0,75 por jogo e esteve em
campo16vezesnocampeonato.

Um dos dados que mais chamam
a atenção é a vantagem de Leandro
Damião entre os jogadores que
mais finalizam na competição.
Principal goleador do futebol brasi-
leiro na temporada - com 32 golos
oficiais -, o camisa 9 colorado tam-
bém é quem mais cabeceia a gol no
Brasileirão. O argentino Montillo,
do Cruzeiro, é outro que leva perigo
constante para os adversários.

No quesito roubadas de bola e fal-
tas cometidas, Willians sobra na tur-
ma. O volante rubro-negro é um ver-
dadeiro cão-de-guarda do esquema
dotécnicoVanderleiLuxemburgo.E
a sua eficiência nos desarmes tem
sido um dos pontos principais para a
boa campanha do Flamengo. Porém,
onúmeroexcessivodefaltascometi-
dascomprometeumpoucooseude-
sempenho.

O Corinthians tam-
bém conta com a
protecção ca-
p r i c h a d a
dos volan-
tes Ralf e
Paulinho,
que não fa-
zemtantasfaltas
assim. Kleber, do Pal-
meiras, foi quem mais
apanhouatéaqui.

Protagonista da Série A até o mo-
mento, Ronaldinho Gaúcho lidera
umalistaquenãocombinacomasua
categoria. O craque é um dos que
mais erram passes na competição,
talvez pelo grau de dificuldade dos
lances que tenta executar. Fagner
(Vasco), Ávine (Bahia) e Elkeson
(Botafogo) são outros exemplos de
bons jogadores que não têm sido efi-
cazesnotoquedebola.

Emprestado pelo Flamengo ao
Bahia, o goleiro Marcelo Lomba é
insuperável quando o assunto é nú-
mero de defesas difíceis. Ao ultra-
passar a marca de 50 intervenções
decisivas, ele está bem à frente dos
concorrentes nessa disputa. Fer-
nando Prass, do Vasco, também tem
tido trabalho dobrado no Campeo-
nato Brasileiro e vem cumprindo
muito bem o seu papel.

Brasileirão

Classificação

P. Equipa J V E D G P
1. Corinthians 21 12 4 5 33-21 40
2. São Paulo 21 11 5 5 33-26 38
3. Vasco 21 11 5 5 30-26 38
4. Botafogo 20 11 4 5 32-20 37
5. Flamengo 21 9 9 3 36-27 36
6. Palmeiras 21 8 9 4 27-18 33
7. Fluminense 21 10 1 10 27-25 31
8. Coritiba 21 8 5 8 34-27 29
9. Figueirense 21 8 5 8 26-28 29
10. Internacional 21 7 8 6 32-28 29
11. Cruzeiro 21 8 4 9 29-25 28
12. Atlético-GO 21 8 4 9 27-25 28
13. Ceará 21 7 5 9 29-32 26
14. Grêmio 20 6 6 8 24-26 24
15. Bahia 21 5 9 7 24-28 24
16. Santos 19 6 5 8 26-31 23
17. Atlético-MG 21 6 3 12 27-38 21
18. Avaí 21 5 5 11 24-44 20
19. Atlético-PR 21 4 6 11 20-33 18
20. América-MG 21 3 8 10 26-38 17

Brasil vence Gana
Golo de Damião
Um golo de Leandro Damião chegou
para o Brasil ganhar ao Gana (1-0), num
particular de futebol realizado no
Estádio de Craven Cottage, em Londres.

Cabo Verde
Apuramento comprometido
Cabo Verde comprometeu seriamente o apuramento, que seria
inédito, para a fase final da Taça das Nações Africanas de 2012
de futebol, ao perder no Mali, por 3-0, em jogo da quinta jorna-
da do Grupo A, disputado no sábado, 3 de Setembro.

Moçambique
O fim frente
à nova Líbia
A selecção de futebol da
Líbia, que fez o primeiro
jogo da era pós-Kadhafi,
venceu Moçambique,
por 1-0, na qualificação
para a Taça das Nações
Africanas (CAN) de
2012, em partida dispu-
tada no sábado, 3 de
Setembro. A derrota
afastou Moçambique da
fase final da competição.

No regresso
ao Brasil,
Ronaldinho
tem brilhado
pelo
Flamengo

Os melhores da
primeira volta

Angola continua na luta
A seleção angolana de futebol
subiu ao segundo lugar do
Grupo J e manteve-se na luta
pelo apuramento para a Taça
das Nações Africanas (CAN)
de 2012, após receber e bater o
Uganda, por 2-0, numa partida
disputada no passado domin-
go, 4 de Setembro.

Em Luanda, Manucho (57 mi-
nutos) e Flávio (73), que voltou
a representar os “palancas ne-
gras” após quase dois anos de
ausência, marcaram os tentos
do triunfo angolano, que assim
soma nove pontos, menos um
do que o Uganda, que continua
na liderança do grupo.

Para assegurar o primeiro lu-
gar e a qualificação direta, An-
gola necessita de vencer em
Bissau a Guiné, seleção coman-
dada pelo português Luís Nor-
ton de Matos, e esperar que o
Uganda não ganhe no Quénia.

No sábado, a Guiné-Bissau

sofreu a quarta derrota no Gru-
po J, ao perder em Nairobi com
o Quénia, por 2-1, e continua no
último lugar.

Os primeiros classificados de
cada um dos 11 grupos, o se-

gundo do Grupo K, que tem
cinco equipas, e os dois melho-
res segundos das restantes
“poules” juntam-se na fase fi-
nal aos anfitriões Gabão e Gui-
né-Equatorial.

Os ‘Palancas Negras’ querem atacar o primeiro lugar. Foto Reuters

Taça das Nações Africanas

São Tomé e Príncipe
Regresso
no Congo
A selecção de futebol de São
Tomé e Príncipe, afastada de
competições internacionais há
vários anos, vai regressar na pri-
meira eliminatória de qualifica-
ção para o Mundial2014, defron-
tando o Congo Brazzaville a 11 e
15 de Novembro. O primeiro jogo
será disputado na capital são-
tomense, segundo disse à Agência
Lusa fonte da Federação São-
tomense de Futebol.
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Palavras cruzadas
HORIZONTAIS:
1 - Montanha dos EUA, na Califórnia,
onde se situa um dos mais modernos
observatórios astronómicos do mundo;
preposição.
2 - Érbio (s.q); divisíveis por dois; forma
arcaica de uma. 3 - Costa talhada a
pique. 4 - Cova pouco profunda e com
água; pequena tábua para imobilizar
fracturas.
5 - Parte de um tranco que fica na terra
após o corte da árvore; pata; 151 em
num. romana. 6 - Fila; 101 em num.
romana; cocaína.
7 – Planta bolbosa de lindas flores; ros-
tos.
8 - Tornaram a mirar.
9 - Habitando. 10 - Sufixo de agente;
águas furtadas; escarnece. 11 - Via
pública urbana; decisão.
VERTICAIS:
1 - Substância resinosa extraída do
pinheiro; igual; colocar. 2 - Atmosfera;
dar lustro; Ruténio (s.q.).
3 - Salientarem. 4 - Que não é transpa-
rente; íntimos.

Curiosidades
Cratera marciana Eberswalde foi um lago
A sonda Mars Express, da Agência Espacial
Europeia, descobriu que a cratera Eberswalde,
em Marte, poderá ter sido preenchida por um
lago. Os investigadores chegaram a esta conclu-
são após terem observado um delta que ali
desaguava. A cratera, identificada por Michael
Malin e Kenneth Edgett (Malin Space Science
Systems), em 2003, situa-se nas chamadas ter-
ras altas do sul de Marte. Tem 65 quilómetros
de diâmetro e formou-se há mais de 3,7 mil
milhões de anos, aquando do embate de um
asteróide.

Mosquito da malária
está a desaparecer
Um estudo publica-
do na revista espe-
cializada “Malaria
Journal” analisou o
declínio recente da
incidência da malá-
ria em África, que é
mais evidente em
países como a
Tanzânia, a Eritreia,
o Ruanda, o Quénia

e a Zâmbia. Embora possa parecer uma boa
notícia, como ainda não se percebe a origem
deste fenómeno, os cientistas alertam para a
hipótese de poder surgir uma epidemia com um
nível mais elevado da doença e de mortalidade.

Diferenças

Soluções
PALAVRASCRUZADAS
HORIZONTAIS:1-Palomar;
com.2-Er;pares;ua.
3-Falésia.4-Poça;tala.
5-Toco;pé;CLI.6-Ala;CI;
coca.7-Lírio;caras.
8-Remiraram.
9-Morando.10-Or;sótão;
ri.11-Rua;solução.
VERTICAIS:1-Pez;tal;pôr.
2-Ar;polir;Ru.3-
Focarem.4-Opaco;lmos.
5-Mala;coiros.6-Are;pi;
rato.7-Reste;canal.
8-Sia;cardou.
9-Alcorão.10-Ou;alçam;
rã.11-Mal;ias;pio.

DIFERENÇAS
1–Número;2–Chapéu;
3–Bandeira;4–Bancada;
5-Riscosnaestrada;
6–Calças;7–
Espectadores;8-Lateral
docarro.

Sudoku

Anedotas
l O Zezinho (de 7 anos) per-
gunta à mãe:
— Mamã, quem é que traz os
elefantes?
— Bem...
O miúdo interrompe-a:
— Não me venhas com essa do
conto da cegonha...

l A mãe chega para o filho e per-
gunta:
— Joãozinho, o que estás a estu-
dar?
— Geografia,
— Então diz-me: onde fica a
Inglaterra?
— Na pagina 83, mãe.

l O fotógrafo para o rapazito:
— Olha o passarinho!
— Deixe-se de parvoíces. Veja se
abriu bem o diafragma, senão vai
estragar o filme.

l — Está? De onde fala?
— Da sapataria.
— Desculpe, enganei-me no número!
— Não faz mal. Traga cá que nós trocamos!

l Um homem encontra um amigo e diz-lhe:
— Estás cada vez mais parecido com a
minha sogra. A única diferença é o bigode!
O amigo responde-lhe;
— Mas eu não tenho bigode!
— Mas a minha sogra tem!

l Um vendedor porta a porta, bate na casa
de uma senhora:
— Trago aqui belíssimos sabonetes...
— Não quero!
— Desculpe tê-la incomodado, minha senho-
ra, mas julguei que a sua vizinha não tinha
razão!
— Mas... o que foi que ela disse?
— Que escusava de bater à sua porta porque
a senhora nunca se lavava!
— Ora, a atrevida! Dê-me meia dúzia de
sabonetes!
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Portugal e o
rumo da Europa

Paulo Pisco
Deputado do PS

eleito pelas Comunidades

AEuropa vive hoje um
dos momentos mais
difíceis da sua histó-
ria, com a crise do eu-
ro, que está a pôr ru-

demente à prova a solidariedade
e solidez do projecto europeu.
No panorama político, a direita
governa amplamente a Europa,
encostada às teses de partidos
nacionalistas e populistas. Há
tensão social e agitação urbana,
como recentemente se viu em In-
glaterra ou Berlim, mas também
em Espanha. Desde logo salta à
vista uma grande evidência. A
Europa está sem rumo, porque
está sem lideranças.
É por isso que a defesa de uma
melhor governação para a Euro-
pa deve ser uma preocupação
central, de forma evitar a derrota
do projecto europeu, o que teria
nefastas consequências para to-
dos os países da União Europeia.
As transformações que o mundo
e a Europa conheceram na últi-
ma década alteraram drastica-
mente o panorama das democra-
cias europeias. A expansão do co-
mércio mundial teve uma pro-
funda influência no valor e no
preço das matérias-primas e dos
produtos de consumo, nos rendi-
mentos disponíveis dos cidadãos
e na redistribuição das receitas
provenientes dos impostos. O Es-
tado de bem-estar social entrou
em perda simultaneamente com
os direitos dos trabalhadores.
A Europa precisa de se reinven-
tar a partir da acção dos partidos
políticos, da sua relação com a
sociedade e da sua capacidade de
atracção dos que estão longe da
política. Reinventar a Europa si-
gnifica devolver-lhe a ambição
de um projecto colectivo de soli-
dariedade e de prosperidade,
com partilha de objectivos sem
distinção de tamanho, riqueza ou
origem geográfica. A Europa será
sempre fraca se ceder à tentação
de ver o seu território dividido
em sectores: O Sul periférico e
desleixado, o Norte rico e dinâ-
mico e o Leste à procura de um
caminho.
A gestão desastrosa da crise do
euro conduziu a Europa a vergar-
se na sua soberania, entregando o

seu destino a agências de rating
suspeitas e com motivações nem
sempre claras (veja-se a sua ac-
ção nos casos Enron, Lehman
Brothers e no desastre do subpri-
me), por fazerem demasiado o
jogo do centro do capitalismo
global, os Estados Unidos da
América, que desde a primeira
hora olharam para a criação do
euro como uma ameaça ao dólar
como divisa central do sistema
monetário internacional. A cria-
ção do euro, não só fortaleceu as
trocas comerciais entre os países
comunitários, como passou a ser
uma das moedas mais solicitada
para os empréstimos e os depósi-
tos em divisa estrangeira, com o
que isso representa para o refor-
ço das instituições financeiras
norte-americanas e de desenvol-
vimento da sua economia.
A Europa, portanto, precisa ur-
gentemente de um regresso da
família socialista e trabalhista à
liderança dos destinos da União
Europeia. Com a visão que histo-
ricamente sempre demonstra-
ram, com a lucidez e o sentido de
justiça que levou a que muitas
das suas propostas de regulação
do sistema financeiro para o tor-
nar mais amigo da economia real,
mais transparente e fiável, rejei-
tadas no passado, venham agora
a ser aceites pela direita no meio
de uma grande aflição do projec-
to europeu. O exemplo mais fla-
grante é a cada vez maior aceita-
ção dos eurobonds para apoiar os
países em dificuldade.
A Europa e o mundo precisam de
ser menos individualistas e pro-
curar mais o sentido do bem co-
mum, a justiça social e redistri-
butiva, precisam de se preocupar
mais com a protecção do empre-
go e das empresas do que com
formas de gerar fluxos financei-
ros. E é a esquerda democrática
que está em condições de o fazer,
não a direita, que sempre viveu à
custa de um sistema financeiro
perigosamente desregulado, com
os resultados dramáticos que
agora estão à vista de todos.
Aliás, em Portugal tivemos disso
um bom exemplo. Enquanto o
PSD sempre se mostrou confor-
tável com a ideia de governar
com o FMI, o PS sempre resistiu
a uma intervenção externa. E não
fosse o acto irresponsável de der-
rubar o Governo através da rejei-
ção do PEC na Assembleia da Re-
pública em 23 de Março e prova-
velmente a nossa história e a da
União Europeia seria hoje com-
pletamente diferente.

Opinião política

Na próxima Edição
l Ana Gomes será a
nossa próxima entrevistada
a revelar as suas experiên-
cias em terras de Sua
Majestade. A não perder,
como de costume, nas pági-
nas centrais.
l Contamos também
publicar uma grande
entrevista com um
empresário de sucesso!
Saiba quem e o que é que
tem para contar daqui a
15 dias.
l A Lígia Costa vai conti-
nuar a apresentar novas
dicas e conselhos de beleza.

Só para mulheres que que-
rem inovar o seu ‘look’.
l Na próxima edição dare-
mos conta da reabertura do
‘Café Portugal’, no coração
de Lambeth, apresentando
a sua nova gerência.
l Apresentaremos também

novas máquinas na nossa
secção Motores
l Poderá também ficar a
conhecer iniciativas dos
clubes e associações da
nossa Comunidade.

l Desporto A Liga dos
Campeões e Liga Europa
vão regressar
l Mais conselhos do dentis-
ta José Lage
l As crónicas de Rubina
Vieira e José Figueiras
l A crónica da última pági-
na será assinada pelo depu-
tado à Assembleia da
República Carlos Gonçalves

A imagem
Ruas desertas, negócios com grades em baixo. O receio de ser envolvido nos
notins, ou que estes estragassem o trabalho de uma vida, falou mais alto e fez
com que muitos procurassem refúgio entre portas. Até que a tempestade
passasse. E passou...


