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“Passo a vida a colar tudo”
– afirma o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
O Presidente da República
continuou quinta-feira nos trabalhos manuais no segundo
dia da deslocação ao grupo
oriental do arquipélago dos
Açores, mas agora no corta e
cola, e confessou passar a vida a colar tudo.
“É mais fácil cortar do que colar. Por isso é que eu passo a
vida a colar tudo”, afirmou
Marcelo Rebelo de Sousa,
depois de questionado pelos
jornalistas sobre se é mais
fácil cortar ou colar, no complexo lúdico e pedagógico
“Coriscolância”, da Kairós Cooperativa de Incubação de
Iniciativas de Economia Solidária, em Ponta Delgada, na
ilha de São Miguel.

Na quarta-feira, o Chefe de
Estado já tinha estado no corte e costura em Vila do Porto,
na ilha de Santa Maria, durante meia hora, com utentes
que faziam trabalhos manuais
no Recolhimento de Santa
Maria Madalena, tendo na
ocasião recortado um coração
num tecido plástico para depois o coser a um pedaço de
pano com um botão.
Marcelo Rebelo de Sousa
sentou-se à mesa com crianças e começou a cortar letras
de folhas de jornal para colar
e compor o nome Vitória, de
uma delas.
E na escolha do A, para juntar a última letra ao nome, o
Chefe de Estado sugeriu “um

A pequenino”, tendo sido
questionado por que é que o
A, de António, tem de ser
"muito pequenino".
“Gosto muito de António, tenho um irmão chamado António”, disse, ouvindo de imediato dos jornalistas que o
país também tem um primeiro-ministro chamado António.
Marcelo Rebelo de Sousa
acabou por escolher, “a pedido de várias famílias”, uma letra maior.
Antes, logo à entrada das instalações da Kairós, o chefe de
Estado informou ser sócio
desta instituição há 21 anos.
“Aqui fiquei sócio, militante, e
cada vez que olho – porque é
descontado automaticamente

na conta - digo ‘mas é que eu
pago mais do que pagava no
Braga, no PSD’”, comentou.
Depois de assinar o livro de
honra da cooperativa, onde,
além de umas palavras, desenhou um coração, Marcelo visitou diversos ateliês do ‘Hal-

loween’, tendo uma das crianças perguntado, citando a
mãe, que poderes tem o Presidente da República.
“Tenho o poder de não assinar leis”, declarou e, depois,
quando se preparava para
tirar uma fotografia com crian-

ças, atirou para uma delas:
“Vem aqui para a direita, se
não tenho mais esquerda do
que direita, aliás é o costume”.
Ouviram-se de imediato as
gargalhadas do presidente do
Governo Regional dos Aço-

res, o socialista Vasco Cordeiro, e Marcelo notou: “O senhor presidente gosta disso”.
De seguida, dirigiu-se à ‘cozinha’ onde se preparava uma
sopa corisca, e, no momento,
de ser colocado o feitiço no
(cont. na pag. 16)

46.º Congresso Mundial das Academias
do Bacalhau na Ilha Terceira nos Açores

Portugueses regressados da Venezuela
têm acesso garantido a apoios sociais
Os portugueses radicados na
Venezuela que decidam regressar a Portugal têm garantido o acesso aos apoios sociais disponíveis para os que
vivem no território português,
disse no sábado o secretário
de Estado das Comunidades
Portuguesas (SEC).
"Em relação a esta matéria,
aquilo que lhes foi garantido,
foi que todas as condições de

apoio sociais, garantidas aos
portugueses que vivem em
Portugal, são condições que
estão disponíveis para os portugueses que estão hoje na
Venezuela e que queiram
regressar definitiva ou temporariamente a Portugal", disse
José Luís Carneiro.
"Estamos a falar das prestações sociais, quer eventuais,
quer relativas ao rendimento

Ministro sul-africano das
Finanças aponta caminho
difícil para economia do país
O ministro sul-africano das
Finanças, Malusi Gigaba, disse na quinta-feira ser difícil
antecipar a reacção das agências internacionais de notação
financeira ao anúncio do seu
orçamento de meio-termo,
que sublinhou expectativas de
crescimento débil para a economia nacional e um aumento
da dívida do Estado.

Após a apresentação no parlamento do orçamento do governo para os próximos três
anos, a moeda nacional –
rand, desvalorizou de imediato para o nível mais baixo de
sempre face ao dólar norteamericano quedando-se no
R14 por um dólar. Em Abril
deste ano, o rand sul-africano
(cont. na pag. 18)

social de inserção, quer também a ofertas de emprego,
formação e qualificação profissionais, que temos disponíveis para os nossos cidadãos no país", sublinhou.
José Luís Carneiro falava
após um encontro com portugueses, na cidade de Maracaibo (700 quilómetros a oeste de Caracas), no qual participaram duas centenas de
compatriotas que deram a conhecer algumas das suas preocupações ao governante
português.
O secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas
começou por referir que o en(cont. na pag. 16)

Celebrações do Dia de Portugal em 2018 começam nos Açores
As celebrações do Dia de
Portugal em 2018 vão começar nos Açores, prosseguindo
depois junto das comunidades
portuguesas nos Estados Unidos da América, anunciou o
Presidente da República no
primeiro dia de uma visita ao
arquipélago.
Marcelo Rebelo de Sousa
falava aos jornalistas no Aeroporto de Santa Maria, nos

Portugal passa
a ter notas de
zero euros para
recordação
de turistas
e coleccionadores

MINISTRO SUL-AFRICANO DAS FINANÇAS, MALUSI GIGABA

MOMENTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA DOS COMPADRES E COMADRES QUE FALECERAM AO LONGO DO ANO DE 2016 E
2017. ESTE MOMENTO SOLENE ABRIU OS TRABALHOS DO 46º CONGRESSO MUNDIAL DAS ACADEMIAS DO BACALHAU, NO
CENTRO CULTURAL E DE CONGRESSOS DE ANGRA DO HEROÍSMO. O EVENTO DECORREU DE 12 A 15 DE OUTUBRO NA ILHA
TERCEIRA NO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES, PORTUGAL
Texto nas páginas 6, 7, 8 e 10

Uma nota de zero euros para
coleccionadores e turistas
com imagens típicas de Portugal entrou este mês em circulação e até final do ano será
impressa uma edição alusiva
ao centenário das aparições
de Fátima, disse o promotor.
"Depois do Castelo de São
(cont. na pag. 18)

Açores, onde aterrou para
uma visita às ilhas do grupo
oriental do arquipélago.
O Chefe de Estado afirmou
que este é um momento de
"reencontro que atravessa o
Atlântico entre Portugal e os
Estados Unidos da América,
que culminará no Dia de Portugal celebrado nos Açores, e
depois junto das comunidades
portuguesas - leia-se, sobretudo açorianas - nos Estados
Unidos da América".
Na visita que fez em junho às
ilhas dos grupos central e ocidental dos Açores, o Presidente da República já tinha
anunciado que no próximo
ano o 10 de Junho seria celebrado junto das comunidades
portuguesas nos Estados Unidos, e na altura o presidente
do Governo Regional, Vasco
Cordeiro, manifestou a expectativa de que a data fosse
também celebrada na região.
Quarta-feira, à chegada ao
Aeroporto de Santa Maria,
Marcelo Rebelo de Sousa foi
recebido por Vasco Cordeiro,
pela presidente do parlamento
regional, Ana Luís, e pelo Representante da República

para a Região Autónoma dos
Açores, Pedro Catarino.
"Volvidos precisamente cinco
meses sobre a primeira parte
da minha visita a esta grande
região autónoma, eu saúdo o

povo açoriano com um abraço
fraterno. Já estava com saudades da terra, que é uma expressão que tem a ver com
um primeiro historiador açoriano [Gaspar Frutuoso], uma

figura muito importante e a
primeira obra escrita sobre a
geografia e a história dos
Açores", declarou.
O Chefe de Estado saudou a
(cont. na pag. 16)

Governo espanhol anuncia eleições
na Catalunha para restaurar
a legalidade democrática na região
O primeiro-ministro espanhol,
Mariano Rajoy, anunciou na
sexta-feira que marcou eleições autonómicas na Catalunha para 21 de Dezembro,
por ter dissolvido o parlamento regional, na sequência da
declaração unilateral de inde-

pendência.
"Informo-vos que hoje dissolvi o Parlament [parlamento regional catalão] e convoquei
eleições autonómicas na Catalunha para 21 de Dezembro", anunciou Mariano Rajoy
no final da reunião do Conse-

lho de Ministros, em Madrid.
Rajoy disse que o governo
decidiu "convocar para quanto
antes umas eleições livres,
limpas e legais que possam
restaurar a democracia na comunidade autónoma".
(cont. na pag. 18)

Depois de 35 anos de sólida experiência, oferecemos:
Soluções legais e avançadas na sua vida comercial;
Controle e racionalização da massa trabalhadora;
Reacção rápida e eficiente em circunstâncias traumáticas
- disputas matrimoniais, falecimento de ente queridos, acidentes
de percurso, e ataques cerrados de Autoridades Reguladoras
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