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PRR é um "almoço grátis" mas atenção que projeção é "benigna"
Na análise ao Programa de Estabilidade para 2021 a 2025, o Conselho das Finanças
Públicas reconhece que o PRR é "um almoço grátis", mas avisa que a projeção de impacto
macroeconómico é "benigna".
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O Programa de Recuperação e Resiliência pode ser visto como um "almoço grátis", mas atenção que o
impacto macroeconómico que está previsto pelo Governo é, de certa forma, "benigno". O aviso é do
Conselho das Finanças Públicas (CFP), na Análise ao Programa de Estabilidade para 2021-2025,
publicada esta quarta-feira.

"Parte-se do princípio de que a eficiência e a qualidade dos investimentos serão elevadas. Igualmente se
considera que todos os fundos disponíveis serão devidamente absorvidos", explicam os peritos. "Estas
são hipóteses que não estão garantidas à partida, e a experiência histórica, tanto no nosso país como
em outras paragens, aponta para que se tenha de manter um máximo de rigor na seleção e no
acompanhamento de todos os projetos que farão parte deste importante programa", alertam ainda.

Outro problema é que "a projeção dos impactos do PRR tem subjacente a ideia de que todos estes
investimentos e despesas são adicionais àquelas que ocorreriam caso não existisse PRR. Também aqui
parece tratar-se de uma hipótese limite", frisa o CFP.

Porém, é "verdade que existe aqui, e no imediato, um aparente 'free lunch' orçamental – o financiamento
comunitário da despesa permite um caráter expansionista à política orçamental sem que se incorra no
custo habitual de aumento do défice e concomitantemente da dívida pública", reconhecem os técnicos.

No Programa de Estabilidade, o Governo calcula que o PRR permita aumentar o PIB potencial do país em
mais de três pontos percentuais, ao longo de 20 anos. "A rendibilidade macroeconómica implícita neste
investimento compósito afigura-se assim bastante elevada," comenta o CFP.

Riscos acumulam-se do lado da despesa

Além deste risco, o CFP lembra ainda que as despesas de capital podem vir a revelar-se bastante
superiores ao que está agora previsto. Desde logo, a evolução pandémica ainda é incerta, bem como a
recuperação económica, o que poderá ditar uma execução das garantias públicas superior aos 70
milhões de euros considerados pelo Governo até 2025.

Depois, há "responsabilidades implícitas nas moratórias, bem como responsabilidades relacionadas com
ações arbitrais submetidas por concessionárias e subconcessionárias no âmbito de projetos de Parcerias
Público-Privadas (PPP)," lembra o documento. 

A isto, haverá que ter em conta que o Executivo está a presumir que, até 2025, o Novo Banco deixará
por utilizar 484 milhões de euros que estariam disponíveis no âmbito do acordo de capitalização
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contingente. Também prevê que o apoio financeiro à TAP não implique mais transferências de capital a
partir de 2023, "embora na apresentação do plano de reestruturação da companhia aérea o Governo
tenha indicado que as respetivas necessidades de financiamento poderiam totalizar entre 3.414 e 3.725
milhões de euros até 2024", frisa ainda o CFP.

Política para lá de 2023 já é restritiva mas não chega para cumprir metas

Outro ponto frisado pelo Conselho das Finanças Públicas diz respeito ao cumprimento das regras do
Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Apesar de o Governo prever uma política orçamental
"restritiva" de 2023 em diante, isso não chegará para cumprir as regras orçamentais europeias, tal como
estão definidas neste momento. 

Os peritos em contas explicam que admitindo que as regras do PEC regressam em 2023, esse será o
único ano em que o caminho desenhado pelo Executivo para as contas públicas está de acordo com os
limites previstos.

O problema não está no limite para o défice orçamental de 3% em percentagem do PIB, mas sim no
ajustamento em termos estruturais que o Governo projeta para as finanças públicas – ou seja, na
correção dos desequilíbrios de forma sustentada e não apenas conjuntural ou à boleia de medidas
extraordinárias.

"A variação do saldo estrutural sinaliza o risco de desvio anual face à trajetória de ajustamento de 0,3
pontos percentuais e 0,2 pontos percentuais em 2024 e 2025, respetivamente, ficando muito próximo
da qualificação como risco de desvio significativo, quando considerada a média dos desvios calculada
para aqueles anos", alerta o CFP, no relatório.

Apesar desta conclusão, o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral reconhece que depois de uma
política de caráter expansionista, e contracíclica, aplicada em 2020 e 2021, a partir de 2023 a política
orçamental torna-se "restritiva" e novamente contracíclica, ainda que de forma "ténue". A restritividade
das medidas de política do Governo fica patente na projeção de uma variação média do saldo primário
na ordem dos 0,3 pontos percentuais, adianta a instituição.

Já no que diz respeito à dívida, o CFP diz que a sua evolução entre 2023 e 2025 é compatível com os
critérios definidos neste momento nas regras. As regras comunitárias pedem um ajustamento anual de
pelo menos um vinte avos do excesso da dívida face ao PIB, tendo como referência o limite de 60%. Em
2020 a dívida pública portuguesa ficou em 133,6% do PIB e o Governo espera que em 2021 esteja em
128%. Em 2023, o primeiro ano em que as regras do PEC deverão voltar a aplicar-se – a menos que se
consiga uma revisão até lá – o rácio da dívida estará ainda em 120,7%, mais de metade do limite.

Sobre as regras do PEC, o CFP lamenta que o debate para a sua revisão ainda não beneficie de uma
proposta nem da Comissão Europeia, nem de Portugal, enquanto país que preside neste momento à
União Europeia, e pede para ser ouvido.
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F1. Duelo entre Hamilton e Verstappen "aquece" Algarve
Mesmo sem público na assistência, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 deverá
"aquecer" a cidade de Portimão, com o duelo entre o britânico Lewis Hamilton e o
holandês Max Verstappen.

O duelo entre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull) deve
“aquecer” o despido de público Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no domingo, em Portimão.

O britânico, de 36 anos, sete vezes campeão do mundo, chega à terceira prova do Mundial de 2021
com a liderança presa por um ponto sobre o jovem holandês, de 23 anos.

Hamilton começou a temporada a vencer, no Bahrain, e Verstappen respondeu, em Imola, somando
mais um ponto do que o holandês graças à bonificação pela volta mais rápida no circuito italiano.

Se, no ano passado, o Grande Prémio de Portugal aconteceu na parte final da temporada, com Hamilton
já praticamente campeão e com a Mercedes a dominar as prestações em pista, este ano tudo é bem
diferente, a começar pelo facto de, ao contrário de 2020, não ter sido permitida a presença de público
nas bancadas por decisão governamental devido às medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Já na pista, a Red Bull parece ter conseguido um equilíbrio de forças com a Mercedes, até pela presença
do mexicano Sergio Pérez, com como há muito não se via na disciplina máxima do desporto automóvel.

A chuva dos últimos dias ajudou a limpar a borracha deixada em pista pelas motas de MotoGP, há duas
semanas, o que irá criar mais dificuldades de aderência ao asfalto aos pilotos de Fórmula 1.

E, nessas condições, tem-se visto que a Mercedes enfrenta inusitadas dificuldades, sobretudo ao nível do
trem traseiro, enquanto a Red Bull se mostra mais adaptada às alterações regulamentares introduzidas
este ano, sobretudo na construção do fundo plano.

O finlandês Valtteri Bottas, segundo piloto da Mercedes, é um dos que mais tem sofrido com as
diferenças técnicas deste ano, queixando-se de falta de aderência e, consequentemente, de falta de
confiança na traseira do seu Mercedes.

Pormenores que têm feito a diferença na hora de alcançar resultados e que levaram mesmo a um
acidente na prova anterior, em Imola, quando Bottas se procurava defender, de forma mais agressiva,
do britânico George Russell (Williams), quando disputavam a nona posição.

Acabaram ambos na gravilha e com o Mercedes praticamente destruído, havendo a incógnita de como
será o reencontro entre os dois pilotos em pista.

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 marca, também, o regresso de um Schumacher ao traçado
algarvio, dada a presença do alemão Mick Schumacher, um dos estreantes da temporada, aos
comandos de um Haas.

Em 2008, ano de inauguração do circuito português, o pai e antigo piloto de Fórmula 1, Michael
Schumacher, aproveitou o traçado algarvio para testar as suas capacidades nas duas rodas, treinando
com uma mota de Superbikes.

A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal vai ser disputada entre sexta-feira e domingo.

O primeiro dia vai estar reservado para os primeiros treinos livres, sábado vai ser marcado pela
qualificação para a formação da grelha de partida na corrida, que, no domingo, arranca, às 15h00, para
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66 voltas ou um máximo de duas horas.
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Portugueses viajaram menos 41% no ano passado
Em 2020, viagens realizadas pelos residentes ascenderam a 14,4 milhões. Viagens
nacionais caíram 35,7% e para o estrangeiro derraparam 78,1%.

Num ano praticamente completo marcado pela pandemia, os portugueses viajaram menos, como
provam os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira.

Assim, as viagens realizadas pelos residentes no ano passado ascenderam a 14,4 milhões, o que
representa uma quebra de 41,1%. O gabinete de estatística revela ainda que as viagens nacionais caíram
35,7% e as viagens para o estrangeiro derraparam 78,1%.

O INE revela ainda que o alojamento particular gratuito “ganhou expressão como principal meio de
alojamento utilizado”, com 69,2%. Já o número médio de noites por turista nas viagens efetuadas
também registou um crescimento de 23,2%. Os hotéis e similares perderam representatividade (20,7%
do total das dormidas, -6,3 p.p.), em resultado da diminuição do número de dormidas neste tipo de
alojamento em 45,9% face a 2019.

Ainda no total do ano passado, considerando as viagens realizadas, o motivo “lazer, recreio ou férias”
esteve associado a 54,1% do total (7,8 milhões de viagens), o que representa uma quebra de 35,6% e
a “visita a familiares ou amigos” foi o motivo de 33,8% das viagens (4,9 milhões de viagens) menos
47,3%. Caíram ainda as viagens por motivos “profissionais ou de negócios” que representaram 7,1% do
total (1,0 milhões de viagens), uma queda de 49,5%.

No que diz respeito a destinos, a região Centro continuou como a principal região de destino das viagens
realizadas em território nacional, concentrando 32,4% do total, seguindo-se a região Norte (21,8% do
total). O Algarve foi a região que mais preponderância ganhou face a 2019 (+3,0 p.p.), tendo sido o
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destino de 16,1% das viagens nacionais, superando a Área Metropolitana de Lisboa (15,9% das
viagens).

Já no que diz respeito ao último trimestre do ano passado, o gabinete de estatística revela que os
residentes em Portugal realizaram 2,3 milhões de viagens, o que correspondeu a um decréscimo de
57,4% face ao trimestre anterior. As viagens em território nacional concentraram 97,4% das
deslocações (2,3 milhões), revelando um decréscimo de 53,2%. As viagens com destino ao estrangeiro
diminuíram 90,3%, totalizando 61,6 mil, correspondendo a 2,6% no total.
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Turismo de Portugal: “Há hesitação nas reservas”, mas pode
haver um “boom” de um dia para o outro
Sérgio Guerreiro, coordenador da Direção de Gestão do Conhecimento do T urismo de
Portugal, diz que as reservas de passagens aéreas para Portugal ainda não estão a
crescer, mas o cenário pode mudar de um momento para o outro.

Quais são as perspetivas para a evolução do turismo este ano?

A Organização Mundial do Turismo prevê duas possibilidades. A primeira é que a retoma do turismo
mundial comece a efetivar-se massivamente em junho e se isso acontecer poderemos ficar em 45% do
mercado que tínhamos em 2019. A segunda é que a retoma apenas aconteça em setembro e, nesse
caso, a atividade turística vai ficar em 23% daquilo que era em 2019. A IATA aponta para que
consigamos chegar, já este ano, a quase metade do mercado que tínhamos em 2019. Essa retoma vai
acontecer, sobretudo, na Europa, que vai crescer a um ritmo bastante superior ao das outras regiões.
Isso pode ser uma oportunidade para Portugal, porque o elemento da proximidade será importante.

Como têm evoluído as reservas de passagens aéreas?

Ainda há muita expectativa relativamente à evolução do processo de controlo da pandemia. Ainda há
muitos sítios em que há restrições às viagens aéreas.

Portanto, ainda não há crescimento das reservas?

Ainda há muita hesitação nas reservas. Mas há um novo fator que poderá ser uma tendência no setor:
há uma diminuição do momento em que as reservas são feitas face ao momento da estadia efetiva.
Esta pode ser uma transformação interessante do setor, por trazer menos previsibilidade. Poderemos
ter de ter uma gestão diferente dos negócios.

Podemos chegar a maio, por exemplo, e ter um “boom” de reservas para Portugal?
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Pode acontecer, se houver condições para viajar. Todos os estudos apontam para a vontade de viajar.
Há quem fale de “revenge tourism” [turismo de vingança] como uma resposta, ou seja, toda a gente vai
viajar, seja para onde for, massivamente. O que aconteceu no ano passado foi elucidativo do que pode
acontecer agora. De um dia para o outro, Portugal passou a estar no corredor turístico do Reino Unido e
a procura disparou em números incríveis. O que acontece neste momento é que não temos um
comportamento uniforme na generalidade dos países europeus. Portugal, por exemplo, está num
processo de desconfinamento e de controlo da pandemia, mas há mercados emissores que estão no
plano oposto. Enquanto não houver uma normalização deste processo as coisas serão mais difíceis.

E Portugal está bem preparado para competir com os destinos concorrentes quando a normalização
chegar?

Portugal tem sido sempre citado como um excelente caso no que diz respeito à capacidade que o setor
teve para se adaptar às restrições. As pessoas perceberam que fizemos tudo o que estava ao nosso
alcance para que quem viesse a Portugal tivesse as melhores condições. Portugal fez bem em tentar
manter a sua capacidade produtiva o mais pronta possível e está, desse ponto de vista, bem
posicionado. Portugal tem condições para estar na linha da frente do processo de retoma, assim que ela
aconteça.

É possível continuar a competir pela qualidade e não entrar na guerra do preço?

Sim. Temos feito esse caminho bem. O setor, neste período de pandemia, fez um esforço para não
baixar preços, porque também aprendemos com a crise de 2008 e percebemos qual era o
posicionamento que queríamos ter enquanto mercado.
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Viagens para a Europa com 15% de desconto na TAP
Companhia aérea de bandeira nacional lançou uma promoção flash para a Europa e está
a oferecer 15% de desconto nas reservas só até esta quinta-feira, 29 de abril.

A TAP lançou uma promoção flash para voos na Europa, na qual está a oferecer um desconto de 15%
nas reservas realizadas até esta quinta-feira, 29 de abril,  cujos voos decorram entre 5 de maio e 15 de
junho de 2021, informou a companhia aérea de bandeira nacional em comunicado.

De acordo com a TAP, a promoção está disponível apenas para reservas realizadas através do site
www.flytap.com, mediante a introdução do código EUROPE15. Todas as reservas realizadas no âmbito
desta campanha gozam ainda de alteração gratuita.

As condições da campanha podem ser consultadas através do site https://www.flytap.com/pt-
pt/promo/promocode-europa, enquanto as condições de flexibilidade oferecidas pela TAP podem ser
consultadas aqui.
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O Governo garante que vai receber de bom grado os britânicos
quiserem visitar Portugal a partir de Maio
O Governo garante que vai receber de bom grado os britânicos quiserem visitar Portugal
a partir de Maio

O Governo garante que vai receber de bom grado os britânicos quiserem visitar Portugal a partir de Maio
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Portugal quer compromisso comum para livre-circulação e testes
acessíveis para viagem
A presidência portuguesa da União Europeia (UE) exortou hoje o Parlamento Europeu a
avançar para um "compromisso comum" nas próximas semanas relativamente ao
certificado verde digital, falando também na necessidade de reduzir os custos dos testes
para viagem.

"Saudamos os esforços do Parlamento Europeu para adotar o mandato para negociações num tão curto
espaço de tempo e aguardamos com expectativa o início das negociações o mais rapidamente possível
com vista a chegar a um acordo nas próximas semanas, para que o sistema possa estar pronto para o
verão", declarou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Falando em representação da presidência portuguesa do Conselho num debate sobre o certificado verde
digital, na sessão plenária do Parlamento Europeu em Bruxelas, a governante vincou que a criação deste
documento comprovativo da recuperação, testagem ou vacinação anticovid-19 "daria um sinal forte aos
cidadãos do compromisso comum de fazer com que a Europa se mova novamente".

Nestas declarações feitas um dia antes de os eurodeputados votarem a proposta da Comissão Europeia
para o certificado verde digital, passo após o qual começam as conversações com os Estados-membros,
Ana Paula Zacarias disse esperar que este livre-trânsito digital "dê um impulso positivo à recuperação
social e económica".

Ainda assim, "temos de ser cautelosos e gerir as expectativas dos cidadãos à luz da rápida evolução da
situação epidemiológica, em particular no que diz respeito à abordagem de variantes preocupantes",
admitiu a responsável.

Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março
relativa à criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da
covid-19, um documento bilingue e com código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a
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retoma da livre circulação na UE no verão.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa
do Conselho negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde
digital.

Na quinta-feira, caberá à assembleia europeia adotar a sua posição negocial, passo após o qual podem
arrancar as negociações interinstitucionais.

Falando perante os eurodeputados Ana Paula Zacarias destacou que a posição do Conselho sobre este
livre-trânsito "já aborda algumas das preocupações do Parlamento, incluindo uma cláusula de caducidade
do regulamento", estando os países ainda assim "abertos a novas discussões sobre a questão
fundamental da proteção de dados pessoais".

Fora do mandato do Conselho e realçado pela governante na ocasião está a "questão do acesso e da
acessibilidade económica dos testes covid-19", que também não consta da proposta da Comissão
Europeia.

"Contudo, o Conselho e os Estados-membros estão cientes da importância de eliminar ou reduzir os
custos incorridos pelos cidadãos e facilitar os testes, no âmbito da competência da UE prevista pelo
tratado", apontou Ana Paula Zacarias, adiantando que os preços "também podem ser reduzidos através
de aquisições conjuntas e financiamento da UE", como já aconteceu relativamente a testes rápidos de
antigénio para outros efeitos que não viagem.

"Estes esforços irão continuar [...] com o objetivo de facilitar a vida dos nossos cidadãos neste difícil
contexto", concluiu.

Os setores do turismo e das viagens representam cerca de 10% do PIB europeu.
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Ministro da Economia que quer que Portugal possa receber
turistas britânicos já a partir do próximo mês
Ministro da Economia que quer que Portugal possa receber turistas britânicos já a partir
do próximo mês
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Portugal quer compromisso para livre-circulação e testes
acessíveis para viagens na UE
Em causa está uma proposta legislativa para a criação de um certificado digital para
comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da Covid-19, um documento bilingue e
com código QR que deve entrar em vigor até junho, para permitir a retoma da livre
circulação na UE no verão.

A presidência portuguesa da União Europeia (UE) exortou o Parlamento Europeu a avançar para um
"compromisso comum" nas próximas semanas relativamente ao certificado verde digital, falando
também na necessidade de reduzir os custos dos testes para viagem.

"Saudamos os esforços do Parlamento Europeu para adotar o mandato para negociações num tão curto
espaço de tempo e aguardamos com expectativa o início das negociações o mais rapidamente possível
com vista a chegar a um acordo nas próximas semanas, para que o sistema possa estar pronto para o
verão", declarou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Falando em representação da presidência portuguesa do Conselho num debate sobre o certificado verde
digital, na sessão plenária do Parlamento Europeu em Bruxelas, a governante vincou que a criação deste
documento comprovativo da recuperação, testagem ou vacinação anticovid-19 "daria um sinal forte aos
cidadãos do compromisso comum de fazer com que a Europa se mova novamente".

Nestas declarações feitas um dia antes de os eurodeputados votarem a proposta da Comissão Europeia
para o certificado verde digital, passo após o qual começam as conversações com os Estados-membros,
Ana Paula Zacarias disse esperar que este livre-trânsito digital "dê um impulso positivo à recuperação
social e económica".

Ainda assim, "temos de ser cautelosos e gerir as expectativas dos cidadãos à luz da rápida evolução da
situação epidemiológica, em particular no que diz respeito à abordagem de variantes preocupantes",
admitiu a responsável.
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Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março
relativa à criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da
Covid-19, um documento bilingue e com código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a
retoma da livre circulação na UE no verão.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa
do Conselho negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde
digital.

Na quinta-feira, caberá à assembleia europeia adotar a sua posição negocial, passo após o qual podem
arrancar as negociações interinstitucionais.

Falando perante os eurodeputados Ana Paula Zacarias destacou que a posição do Conselho sobre este
livre-trânsito "já aborda algumas das preocupações do Parlamento, incluindo uma cláusula de caducidade
do regulamento", estando os países ainda assim "abertos a novas discussões sobre a questão
fundamental da proteção de dados pessoais".

Fora do mandato do Conselho e realçado pela governante na ocasião está a "questão do acesso e da
acessibilidade económica dos testes Covid-19", que também não consta da proposta da Comissão
Europeia.

"Contudo, o Conselho e os Estados-membros estão cientes da importância de eliminar ou reduzir os
custos incorridos pelos cidadãos e facilitar os testes, no âmbito da competência da UE prevista pelo
tratado", apontou Ana Paula Zacarias, adiantando que os preços "também podem ser reduzidos através
de aquisições conjuntas e financiamento da UE", como já aconteceu relativamente a testes rápidos de
antigénio para outros efeitos que não viagem.

"Estes esforços irão continuar [...] com o objetivo de facilitar a vida dos nossos cidadãos neste difícil
contexto", concluiu.

Os setores do turismo e das viagens representam cerca de 10% do PIB europeu.
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Covid-19: Portugal confiante de que vai estar na “lista verde” do
Reino Unido | Ambitur
Portugal está confiante de que vai fazer parte da “lista verde” de países para onde os
britânicos vão ser autorizados a viajar de férias este verão, afirmou hoje o embaixador
de Portugal no Reino Unido à Sky News. “T emos de saber os detalhes da proposta
britânica. (… ) Mas, de acordo com o que sabemos até agora, estamos muito confiantes
de que podemos fazer parte do grupo de [países] que vai fazer parte da lista verde. Os
nossos números são excelentes, têm vindo a melhorar todos os dias”, afirmou Manuel
Lobo Antunes, esta manhã, citado pela agên

Portugal está confiante de que vai fazer parte da “lista verde” de países para onde os britânicos vão ser
autorizados a viajar de férias este verão, afirmou hoje o embaixador de Portugal no Reino Unido à Sky
News. “Temos de saber os detalhes da proposta britânica. (…) Mas, de acordo com o que sabemos até
agora, estamos muito confiantes de que podemos fazer parte do grupo de [países] que vai fazer parte
da lista verde. Os nossos números são excelentes, têm vindo a melhorar todos os dias”, afirmou Manuel
Lobo Antunes, esta manhã, citado pela agência Lusa.

Devido à pandemia de Covid-19, atualmente é proibido viajar do Reino Unido para o estrangeiro sem
justificação válida, nomeadamente em lazer, mas o Governo britânico pretende aliviar as restrições a
partir de 17 de maio, a terceira etapa do plano de desconfinamento. O Executivo anunciou a intenção de
estabelecer um sistema de semáforo para classificar os países de acordo com o risco da situação
epidémica, ficando os destinos da “verdes” isentos de quarentena no regresso ao Reino Unido, ao
contrário do que sucederá com os países “laranja”.

As viagens serão interditas para os países da “lista vermelha”, cujos viajantes terão de cumprir, à
chegada ao Reino Unido, quarentena de 10 dias num hotel designado e às suas custas.

As condições finais para o restabelecimento das viagens internacionais e a composição das listas de
países deverão ser anunciadas no início de maio.

17/39



O embaixador português disse ter “esperança de que em meados de maio a mobilidade normal entre o
Reino Unido e Portugal possa ser restabelecida” com o “mínimo de barreiras possível”, ou seja,
permitindo a entrada de pessoas sem estarem vacinadas contra a Covid-19. “Tínhamos uma média de
dois milhões de turistas britânicos que visitavam Portugal todos os anos. No ano passado, por causa da
pandemia, este número foi significativamente reduzido. O nosso objetivo é chegar o mais possível a
números anteriores à pandemia”, afirmou Lobo Antunes.

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor de turistas em 2020, representando 16,3%
das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior, de acordo com
números do Instituto Nacional de Estatísticas.
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AHRESP. Apoio à tesouraria do Turismo de Portugal deve manter
fundo perdido
A linha do T urismo de Portugal foi reforçada com mais 20 milhões, passando a linha a ter
uma dotação de 120 milhões, e não tem componente de fundo perdido prevista.

A linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do Turismo de Portugal deve manter a
componente de fundo perdido, para que "o nível de endividamento das empresas não aumente em
demasia" dificultando a recuperação económica, defende a AHRESP.

A Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo de Portugal foi reforçada com
mais 20 milhões de euros, para uma dotação de 120 milhões, mas às candidaturas apresentadas a partir
de amanhã, dia 28 de abril, "deixa de ser possível aplicar-se a conversão de 20% do montante do
financiamento em incentivo a fundo perdido, atribuída em função de critérios de manutenção de
emprego", alerta a AHRESP em comunicado.

"A AHRESP defende que esta nova limitação não deve ser aplicada, mantendo-se o apoio dos 20% a
fundo perdido para este novo reforço", diz.

"As empresas da atividade turística operam ainda com fortes restrições e estão muito fragilizadas após
mais de um ano de fortes prejuízos, em que muitas destas empresas continuam completamente
encerradas desde março de 2020. O apoio a fundo perdido desta Linha de Apoio é uma componente
essencial, para que o nível de endividamento das empresas não aumente em demasia, o que dificulta e
atrasa a recuperação económica na fase da retoma", justifica.

A Linha de Apoio à Tesouraria das Microempresas do Turismo em fevereiro passado, foi reforçada em 20
milhões de euros, passando a linha a ter uma dotação de 120 milhões de euros.
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O Governo, no despacho, assinala haver uma procura "constante" das empresas do turismo por este
instrumento, ao abrigo do qual foram aprovadas 12.370 candidaturas, com um financiamento associado
de 117,7 milhões de euros, correspondente a uma taxa de compromisso de cerca de 98%.
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El Algarve, paraíso también para los más pequeños de la casa
Nadar con delfines, dar un paseo en burro, buscar huellas de dinosaurios, iniciarse en la
práctica de surf en una escuela local o disfrutar de un baño en una cascada de agua
fresca. Por tierra, mar y aire, el sur de Portugal es un paraíso también para los más
pequeños de la casa

Nadar con delfines, dar un paseo en burro, buscar huellas de dinosaurios, iniciarse en la práctica de surf
en una escuela local o disfrutar de un baño en una cascada de agua fresca. Por tierra, mar y aire, el sur
de Portugal es un paraíso también para los más pequeños de la casa

Con sus más de 200 kilómetros de costa, sus playas para todos los gustos y su increíble naturaleza, los
planes en el Algarve aparecen rápido. Pero el sur de Portugal esconde mucho más. De este a oeste, en la
costa y en el interior, los planes divertidos para toda la familia están asegurados.

Paseo con burros por la Costa Vicentina

Con la llegada de la vida moderna, el burro doméstico ha dejado de tener un papel importante en
nuestras vidas, hasta el punto de ser considerado un animal en peligro de extinción. Pero el Algarve le ha
dado el lugar que merece y actualmente el burro es el protagonista de actividades y excursiones con
niños y adultos por el Parque Natural de la Costa Vicentina. Los niños aprenden a cepillar a este curioso
animal y prepararlo para el paseo por los senderos del Valle das Amoreiras, un oasis de tranquilidad y
riqueza natural lejos de la rutina. El programa se completa con un taller de cerámica, una sencilla
actividad que conecta con los valores y las tradiciones que permanecen intactas en el Algarve.
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Aprender a hacer surf en una escuela local

Que el Algarve es el paraíso del surf no se debe únicamente a las buenas olas que ofrece su costa y la
agradable temperatura que se disfruta en cualquier momento del año. Esta región cuenta con 10 clubes y
31 escuelas de surf donde instructores cualificados imparten clases a pequeños y adultos, de todo tipo de
niveles y edades.

La costa noroeste es la más buscada por los amantes del surf gracias al ‘swell’, es decir, el oleaje que se
produce desde el interior del mar hacia afuera. Entre otras opciones, las playas de Arrifana, Bordeira,
Amado, Cordoama o Castelejo, en la costa oeste, son un buen lugar para empezar a aficionarse a este
deporte. La costa sur también cuenta con buenas olas con viento de levante, sobre todo en las islas de
Tavira y Faro.

Centros de Ciencia Viva, el lugar donde están todas las respuestas sobre el mar

¿Por qué es salado el mar? ¿Cómo se forman las olas? ¿Por qué tiembla la tierra? Tantas preguntas que
se hacen los más pequeños por fin tienen respuesta en el Centro de Ciencia Viva del Algarve. Cuenta con
tres localizaciones en la región: Faro, Lagos y Tavira.
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El Centro Ciencia Viva de Faro se encuentra a orillas de la Ría Formosa, en una antigua planta de
producción eléctrica. Es el primer Centro Ciencia Viva de Portugal y su tema principal es el mar. De ahí su
acuario abierto que permite tocar e interactuar especies que habitan la ría. También cuenta con una
exposición multidisciplinar sobre astronomía, geología, luz y sentidos, y un invernadero con cultivos
hidropónicos y aeropónicos.

El centro de Lagos está ubicado en una antigua casa solariega del siglo XVIII y en ella una exposición
interactiva ahonda en el mundo de la navegación, desde la época de los Descubrimientos hasta la
actualidad. El Centro Ciencia Viva de Tavira está ubicado en el antiguo Convento do Carmo y alberga un
centro científico dedicado al agua y la energía, con una especial fascinación por Ria Formosa.

Bañarse debajo de una cascada

No todo en el Algarve son playas. En la sierra del interior algarvío se encuentran las cascadas más
emblemáticas de Monchique, una oportunidad única para pasar un día campestre en familia y darse un
chapuzón en un espacio de singular belleza. Es una de las visitas obligadas en esta región, sobre todo si
viajas con niños.

La más imponente es la Cascada del Barbelote, con un torrente de agua que se precipita entre rocas
rodeadas de una increíble vegetación. La Cascada de Penedo do Buraco fluye solo en la época de lluvias,
cayendo desde una enorme roca, prácticamente inaccesible. Por último, la de Chilrão, cuyo curso acaba
desembocando en la playa de Amoreira (Aljezur) es otro espectáculo de agua y vegetación.

La zona cuenta con una ruta de senderismo, la mejor excusa para adentrarse entre los paisajes
naturales de Monchique. Aquí también se encuentra Foia, el punto más alto del Algarve, con 902 metros
de altura.

Una experiencia al volante para los pequeños de la casa

Si hay un sitio donde liberar adrenalina en el sur de Portugal ése es el Autódromo del Algarve, en
Portimão, que cuenta con una de las pistas de karts más grandes en Europa. El Kartódromo Internacional
del Algarve (KIA) dispone de más de 50 karts de diferentes categorías con los que competir en una pista
de más de 1,5 kilómetros donde se pueden alcanzar velocidades de hasta 160 km/h. Cuenta, además,
con una pista para menores de seis años, lo que convierte a este lugar en un magnífico plan para
disfrutar en familia con total seguridad y contando con el asesoramiento de profesionales.
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Bañarse con delfines en Zoomarine

Los parques temáticos del Algarve son siempre una buena opción, pero si los pequeños de la casa
sienten una debilidad especial por los delfines no puede faltar Zoomarine en tu ruta. Podrán vivir la
experiencia inolvidable de bañarse e interaccionar con delfines en pequeños grupos en una piscina con la
ayuda de instructores que les explicarán todas las curiosidades sobre estos mamíferos marinos. La
actividad tiene una duración de unos 30 minutos y la edad mínima para participar son seis años.

Pero el atractivo de Zoomarine no termina ahí. En este lugar encontraréis leones marinos, focas y aves
tropicales, cine en tres dimensiones, un acuario donde ver de cerca tiburones y una noria gigante,
además de otras atracciones como rápidos, toboganes, carrusel, barco pirata y tren infantil.

Zoomarine vuelve a abrir sus instalaciones al público el próximo 19 de mayo.

Conquistar un castillo de verdad

La historia del Algarve nos ha dejado como testimonio fortificaciones, castillos y murallas que en su
tiempo defendían a sus pueblos de los ataques del enemigo. Hoy son grandes atractivos turísticos en los
que los más pequeños podrán dejar volar su imaginación.
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La historia de la época de los piratas y corsarios nos la cuentan las fortalezas del cabo de San Vicente y
de Sagres, ya que esa zona fue atacada frecuentemente por, entre otros, el célebre Francis Drake. En la
costa sur, la fortaleza de Beliche permitía proteger a los pescadores, mientras que en Silves se encuentra
uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar árabe de todo Portugal, inmortalizado en los
escudetes de la bandera nacional. En la capital, Faro, las murallas que rodean el casco histórico suman
casi 2.000 años de historia, si bien fue ampliada entre los siglos IX y XI por los árabes, mientras que en
Portimão la fortaleza de Santa Catarina ofrece una panorámica inolvidable de la desembocadura del río
Arade.

Explorar el patrimonio natural de la región

Si algo no tiene límites en el sur de Portugal es su riqueza natural. Y recorrerla y conocerla palmo a palmo
es un plan perfecto con los más pequeños, gracias a la Guía de Turismo de Naturaleza Junior del Algarve.
Esta guía explica, por ejemplo, que los dinosaurios habitaron esta región hace entre 150 y 250 millones
de años, y que su rastro todavía se puede ver en la playa de Salema y la playa Santa, donde existen
yacimientos de pisadas (marcas de pies) de dinosaurios carnívoros y grandes herbívoros.

Paisajes, áreas protegidas, grutas, especies animales que habitan el Algarve… no hay secretos que los
pequeños de la casa no puedan descubrir.

Notícia
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Selo Clean & Safe prestes a ser reforçado para continuar a
garantir um turismo seguro | Ambitur
O T urismo de Portugal deverá em breve dar a conhecer a nova “versão” do Selo C lean &
Safe, lançado em 2020 com o início da pandemia da Covid-19 e cuja validade terminará
em finais deste mês de abril. Isso mesmo explicou Leonor Picão, diretora coordenadora
da Valorização da Oferta do T urismo de Portugal, num webinar promovido pela Visit
Braga, dedicado ao tema do Turismo Seguro.

O Turismo de Portugal deverá em breve dar a conhecer a nova “versão” do Selo Clean & Safe, lançado
em 2020 com o início da pandemia da Covid-19 e cuja validade terminará em finais deste mês de abril.
Isso mesmo explicou Leonor Picão, diretora coordenadora da Valorização da Oferta do Turismo de
Portugal, num webinar promovido pela Visit Braga, dedicado ao tema do Turismo Seguro.

“Em breve lançaremos uma continuidade deste projeto Clean & Safe de uma forma reforçada, adaptada
à atual fase de pandemia, continuando a manter-se uma ferramenta muito ágil, acessível, gratuita, de
implementação fácil e pedagógica, com o acompanhamento do Turismo de Portugal e de todas as
associações e entidades competentes, garantindo que o setor do turismo está em condições de garantir
uma retoma da atividade de uma forma segura”, afirmou a responsável.

Leonor Picão garante que este reforço do selo não será “mais exigente” para as empresas, pois “a
intenção não é essa”, e garante que “as empresas estão preparadas”. “Há sim uma robustez científica”,
frisa.

Mas há novidades. A começar desde logo pelo formulário, com alguma afinação de conteúdos, na
sequência do conhecimento que evoluiu bastante ao longo destes meses. Ou seja, a responsável do
Turismo de Portugal admite haver “algumas chamadas de atenção” mas não “maiores dificuldades” para
as empresas aderirem, até porque “o que pretendemos é chegar ao maior número possível de empresas
e continuar a ajudar”.
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Tal como estava previsto desde o início, tem havido um plano de auditorias “muito intenso”, esclarece
Leonor Picão, sendo que, no final do mês de janeiro, já tinham sido ultrapassadas as mil auditorias
realizadas. E, até à data, foram retirados um total de 280 selos. “Este é um instrumento ágil e fácil, mas
sério e rigoroso”, alerta a responsável, explicando que o objetivo não é que as empresas adiram só por
aderir mas que cumpram as medidas exigidas.

Ao longo deste trabalho de auditoria, o Turismo de Portugal identificou que a elaboração de um Plano de
Contingência era algo que muitas empresas, sobretudo as de menor dimensão, consideravam mais difícil.
Por isso mesmo, a Plataforma Clean & Safe passará a disponibilizar agora minutas de planos de
contingência para ajudar as empresas a implementar todos os requisitos. Além disso, serão também
disponibilizados guias de implementação elaborados em conjunto com a Medical School, e validados pela
DGS, para todos os subsetores do turismo, que permitem funcionar como uma “ajuda pedagógica”,
sendo que todos os requisitos terão uma fundamentação.

Por outro lado, Leonor Picão lembra que no terreno e nas auditorias já realizadas observaram-se
“exemplos fantásticos de muito boas práticas”. Por isso, o Turismo de Portugal está a fazer uma
sistematização de todas as boas práticas encontradas no sentido de as disponibilizar também na
plataforma, para que possam ser partilhadas. “Não há nada como nos inspirarmos nos bons exemplos”,
diz.

“Esta renovação do selo vem cheia de novidades naquilo que é continuar a ajudar cada vez mais as
empresas com ideias inovadoras de implementação, com ferramentas, com uma análise do grau de
satisfação do cliente/ turista quando está num espaço Clean & Safe”, sublinha a responsável.

Outra novidade é o facto de o Turismo de Portugal estar a trabalhar com a União Europeia e a ISO a nível
internacional, partindo do princípio de que o Selo Clean & Safe “foi considerado um bom exemplo e foi a
base de trabalho para um selo que estará, a muito curto prazo, disponível como um Selo da União
Europeia”, avança Leonor Picão. E afirma que os aderentes do selo português serão, automaticamente,
aderentes do Selo Covid-19 Safe da UE, “o que faz escalar para um nível internacional este grau de
confiança que queremos transmitir”, garante.
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Covid-19: maioria dos portugueses planeia viajar este ano por
Portugal
“Mais de metade dos entrevistados prefere viajar dentro do próprio país e 31% planeia
viajar para países europeus”, conclui estudo da Europ Assistance.

A maioria dos portugueses planeia viajar este ano “dentro do próprio país”, nomeadamente nos meses
de Verão, apesar da pandemia de covid-19, segundo as conclusões de um estudo realizado pela Europ
Assistance divulgado esta terça-feira.

De acordo com o estudo “Vacation Rental” feito através de um inquérito online a 8.770 indivíduos em
oito países, com amostras nacionais representativas de mil pessoas por país, “a maioria dos portugueses
planeia viajar este ano, nomeadamente na época de Verão, e escolhem Portugal como destino de
eleição”.

“Mais de metade dos entrevistados prefere viajar dentro do próprio país e 31% planeia viajar para países
europeus”, segundo o estudo, que pretende reflectir as alterações ocorridas nos hábitos de viagem
devido à covid-19.

Cerca de 47% dos inquiridos portugueses escolhem fazer férias em Julho, Agosto e Setembro de 2021,
mas 22% ponderam viajar apenas a partir de 2022, uma tendência em linha com a análise global do
questionário.

Segundo o documento, 79% dos portugueses pondera fazer uma “viagem de lazer” nos próximos 18
meses, no entanto, “há também um crescente interesse em arrendar para uso relacionado com o
trabalho remoto”.

Nos próximos 18 meses, 40% dos entrevistados dizem que planeiam arrendar uma casa de férias,
apartamento ou aldeamento e preferem fazer a reserva “através da Booking ou Airbnb, o que mostra
que os portugueses continuam a privilegiar o arrendamento no momento de reservar alojamento”, pode
ler-se no documento.

28/39



A grande maioria dos inquiridos (77%) já assegurou local de estadia e refere a tranquilidade, o conforto,
a privacidade e o contacto com a natureza como as razões para preferir fazer férias numa casa
arrendada.

No que aos seguros de viagem diz respeito, 58% dos entrevistados afirmam nunca ter contratado um
seguro de viagem ao reservar as suas férias.

No entanto, 66% admitem ser “provável” ou “muito provável” adquirir um seguro para a próxima
viagem, “o que mostra uma maior preocupação por parte dos portugueses na contratação de seguros
de viagem devido à pandemia, uma tendência que vai ao encontro dos restantes países participantes no
estudo”, indica o trabalho.

As coberturas privilegiadas pelos entrevistados para garantir a reserva de um arrendamento para férias
são “o reembolso de dias não utilizados em caso de interrupção da estadia, por exemplo, devido à
contaminação por covid-19, o cancelamento em caso de infecção por covid-19 ou por motivo de
quarentena e a assistência médica”.

No estudo, 48% dos inquiridos admitem continuar a arrendar casa, apartamento ou aldeamento para
férias após a pandemia e nomeiam a disponibilidade de uma vacina comprovadamente eficaz na
prevenção contra o vírus, a redução da propagação da covid-19 em Portugal e a redução da propagação
mundial do vírus como os factores que mais vão pesar na decisão de fazer uma viagem nos próximos
18 meses.

“A distância social, acompanhantes (família, amigos ou individualmente) e locais com elevados
protocolos de limpeza são os critérios mais importantes para os portugueses quando seleccionam um
destino de férias”, lê-se no documento.

Em relação à questão sobre o que fariam se a vacinação contra a covid-19 se tornasse obrigatória para
poder viajar de avião, 72% refere não ter qualquer impacto, uma vez que planeiam tomar a vacina.

Para o estudo “Vacation Rental Survey” foram entrevistados cerca de 8.770 viajantes de oito países
(França, Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Reino Unido e Estados Unidos) entre 28 de
Fevereiro e 1 de Abril de 2021.
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Fórmula 1. Tiago Monteiro e David Coulthard esperam GP
Portugal intenso
Os ex-pilotos de Fórmula 1 T iago Monteiro e David Coulthard disseram que esperam um
Grande Prémio de Portugal “muito interessante”, numa pista de Portimão “desafiante” e
“brilhante”, que esperam que se mantenha no calendário.

Os dois pilotos marcaram presença no Campo Pequeno, em Lisboa, num evento de antevisão à terceira
prova do Mundial de Fórmula 1, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em
Portimão, de 30 de abril a 2 de maio. “É uma pista desafiante pelas dificuldades naturais, como as curvas
cegas e as subidas e descidas. Estas características todas fazem com que o espetáculo seja bom.
Vamos ter uma prova muito interessante”, previu Tiago Monteiro, o último português a competir na
Fórmula 1, em 2005 e 2006, tendo conquistado um terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados
Unidos. O escocês David Coulthard, que pilotou na Fórmula 1 entre 1994 e 2018, alcançando a sua
primeira de 13 vitórias em Portugal (1995), considera haver semelhanças entre a pista de Portimão com
as de Spa, na Bélgica, e de Imola, em Itália, apesar de ser “única”, apontando igualmente ser “brilhante e
fantástica para os pilotos”. “A elevação (da pista) é algo que traz à vida a sensação de conduzir um
carro, tal como as curvas cegas. A curva 11 é especialmente desafiante. Portimão é um circuito único e
os pilotos estão ansiosos de estar aqui”, sublinhou o britânico, de 50 anos. Por isso, “era muito
importante estar presente e não deixar fugir a oportunidade” de o circuito constar no Mundial, até pelas
opiniões favoráveis dos pilotos, que são “uma voz muito importante”, embora existam outros fatores a
ter em conta, entende Tiago Monteiro. “É um negócio de alto nível e tem de haver muitos interesses,
uma certa lógica financeira para o país, para os patrocinadores e para o campeonato. Tem de haver um
'bolo' que resulte bem. O impacto e o sucesso televisivo também são importantes, tudo isso ajuda”,
explicou. Luta a dois entre Hamilton e Verstappen Depois de duas corridas, o heptacampeão mundial
Lewis Hamilton (Mercedes) chega a Portugal na liderança do campeonato, com 44 pontos, mas tem a
forte concorrência do holandês Max Verstappen, apenas um ponto atrás, numa luta pelo título que os
ex-automobilistas acreditam ser benéfica para a modalidade. “Ele (Hamilton) vai ter luta. As coisas estão
um pouco mais animadas e difíceis para ele, o que é bom para nós, visto de fora. A Fórmula 1 não ganha
com domínios de ninguém e acho que, este ano, vamos ter mais luta”, expressou Tiago Monteiro, que,
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ainda assim, optou pelo inglês para a vitória em Portimão, em busca da centésima "pole position" da
carreira. Já David Coulthard apontou a “fome de vencer” dos dois pilotos da Red Bull, Verstappen e o
mexicano Sergio Pérez, mas lembrou outros pilotos fora da Mercedes e da equipa austríaca que têm
uma palavra a dizer, casos do britânico Lando Norris e do australiano Daniel Ricciardo, ambos da
McLaren, ou do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Contrariamente à prova de outubro de 2020, que
contou com público nas bancadas, a corrida deste fim de semana vai disputar-se num recinto vazio, o
que é “triste para o espetáculo”, mas que “não tem um impacto direto” como noutros desportos. “A
presença de público faz parte da experiência. Contudo, no carro, durante a corrida, focas-te no
momento e não estás ciente da presença de público. Em todos os outros momentos, (o público) faz
parte de um Grande Prémio”, assinalou Coulthard. O Grande Prémio de Portugal, terceira corrida da
temporada de 2021, disputa-se, pelo segundo ano consecutivo, no Autódromo Internacional do Algarve
(AIA), em Portimão, com os treinos livres em 30 de abril, a qualificação em 1 de maio e a corrida em 2
de maio.
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Canhões do Arade de Portimão já são Tesouro Nacional
T rês dos dez canhões integram a exposição permanente do Museu Portimão foram
classificados como conjunto de interesse nacional, com a designação de T esouro Nacional
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Os dez canhões do Arade, provenientes de recolha arqueológica subaquática realizada na Ponta do Altar,
frente a Ferragudo, foram classificados como conjunto de interesse nacional, com a designação de
Tesouro Nacional, durante o último Conselho de Ministros dedicado à Cultura, tendo o respetivo decreto
sido publicado a 22 de abril.

Essa classificação já tinha sido aprovada pela Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do
Património Cultural (SMUCRI) do Conselho Nacional de Cultura, e publicada em Diário da República no
passado dia 10 de março.

O resgate das dez bocas-de-fogo em bronze recolhidas ao largo da Ponta do Altar teve lugar entre 1992
e 2006, encontrando-se três exemplares patentes no Museu de Portimão, enquanto os outros sete
estão depositados na coleção do Centro Nacional de Arqueologia Subaquática, em Lisboa.

O conjunto agora qualificado como de interesse nacional está associado ao contexto de naufrágio de um
navio eventualmente ao serviço da coroa espanhola, o qual terá ocorrido durante o período da União
Ibérica, que se verificou entre 1580 e 1640.

Ainda que encontrados de forma dispersa, os dez canhões são considerados das mais significativas
coleções de artilharia do século XVII, representando um importante testemunho da navegação
transoceânica da época e da passagem pela costa portuguesa das rotas de ligação entre Espanha e os
seus territórios ultramarinos.

A classificação de Tesouro Nacional é o grau mais elevado atribuível a uma peça museológica, conferindo
a cada um dos canhões o estatuto de peça móvel mais importante da região e uma das mais
significativas de todo o país, tendo esta determinação sido publicada em Diário da República no passado
dia 10 de março.

«Um Mergulho na História»

O trio de canhões, com cerca de três metros de comprimento cada, foi pela primeira vez apresentado ao
público no âmbito da exposição «Um Mergulho na História», realizada em 2002 na antiga Fábrica Feu,
poucos anos antes das obras que transformaram o edifício no futuro Museu de Portimão, tendo a
mostra também estado patente em 2003, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.

Essa exposição revelou ao público as três colubrinas bastardas, graças à campanha realizada ao abrigo
do projeto ProArade, promovido em 2001 pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática,
em estreita colaboração com o Museu de Portimão e o seu núcleo de arqueologia subaquática, e o GEO
– Grupo de Estudos Oceânicos, no que à época constituiria um estaleiro internacional de pesquisa
subaquática, com a participação de equipas do Museu de Arqueologia e Etnologia de S. Paulo, do Marine
Archaeology Centre do National Institute of Oceanography de Goa e do Institute of Nautical Archaeology
– Texas A&M University.

Patentes no Museu de Portimão desde a sua inauguração em 2008, os canhões não podem ser vistos
neste momento pelo público, devido à decisão governamental, anunciada no dia 16 de abril, de fazer
recuar Portimão para a primeira fase do conjunto de regras em vigor no atual processo de
desconfinamento para combater a Covid-19.

A partir do momento em que reabrir portas, o Museu voltará a exibir os três valiosos canhões,
integrados na exposição permanente «Portimão – Território e Identidade», no seguinte horário: terça-
feira, das 14h30 às 18h00 e de quarta-feira a domingo entre as 10h00 e as 18h00, com entrada livre
das 10h00 às 14h00.

Link
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Ryanair inclui Faro e Lisboa na venda antecipada para o Verão de
2022
A Ryanair anunciou hoje que já está a vender voos para o Verão de 2022, com cerca de
500 rotas, incluindo "destinos populares" como Lisboa e Faro

A Ryanair anunciou hoje que já está a vender voos para o Verão de 2022, com cerca de 500 rotas,
incluindo "destinos populares" como Lisboa e Faro.

A low cost anunciou em comunicado que a sua programação para o Verão de 2022, com 10.000 voos
semanais, “inclui destinos populares como Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Lisboa, Malta, Nápoles ou as Ilhas
Gregas, entre muitos outros destinos”.

Citado no comunicado, o director Comercial da Ryanair, Jason McGuinness, afirmou que a também “inclui
destinos populares como Málaga, Malta, Palermo, Veneza, Faro, Tenerife ou as Ilhas Gregas”.

“Adicionalmente, novas rotas serão anunciadas nos próximos meses”, acrescentou a companhia aérea.

Para assinalar o lançamento das novas rotas, a Ryanair está a promover uma campanha desde 29,99
euros para viagens até ao final de Outubro de 2022, desde que reservadas até à meia-noite de quinta-
feira, dia 29 de Abril
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“Empresas de turismo podem ter de enveredar por novos
negócios”
Depois das quebras históricas nas receitas, o turismo ainda não pode respirar fundo
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Acaba o fundo perdido no apoio às microempresas
Linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas do turismo é reforçada em
mais 20 milhões de euros
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