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O Governo vai reunir em Conselho de Ministros para decidir os
próximos passos no processo de abertura do país
O Governo vai reunir em Conselho de Ministros para decidir os próximos passos no
processo de abertura do país
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Inglaterra vai eliminar quarentena a vacinados da União Europeia
e EUA
A partir da próxima segunda-feira, não será necessária quarentena à chegada de
Inglaterra se os viajantes estiverem totalmente vacinados e se vierem da União Europeia
ou dos Estados Unidos.

A Inglaterra vai eliminar a quarentena aos viajantes oriundos da União Europeia (UE) e dos Estados
Unidos que tenham a vacinação completa nos países de origem, anunciou esta quarta-feira o ministro
dos Transportes britânico.

Numa declaração na rede social Twitter, Grant Sharps disse que a medida, reclamada pelo setor do
turismo e por expatriados, entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, às 4h00 locais (mesma
hora em Lisboa).

Antes, a cadeia de televisão britânica BBC, sem adiantar fontes, avançou que a decisão foi tomada esta
quarta-feira numa reunião do Conselho de Ministros, liderada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, cujos
pormenores deverão ser divulgados nas próximas horas.

A eliminação da quarentena, porém, não implica também a realização de novos testes de despistagem à
Covid-19, refere a BBC.

Até agora, apenas os cidadãos que tinham recebido as duas doses da vacina no Reino Unido estavam
isentos de cumprir a quarentena de dez dias ao regressar a Inglaterra, com exceção de um país
considerado de risco máximo.

A mudança significará que qualquer cidadão de um país totalmente vacinado da UE ou dos Estados
Unidos poderá entrar em Inglaterra sem se isolar, seja para turismo, negócios, visita à família ou
participação em eventos desportivos.

No entanto, no geral, independentemente do país em que foi obtida, a quarentena ainda terá que ser
feita ao chegar de um território na lista “amarelo +”, como a França, ou no vermelho (neste caso, num
hotel designado), como os de vários países da América Latina.

Todos os viajantes que chegam de países “verdes” e pessoas vacinadas que vêm de locais da zona
“amarela”, como a Espanha, estão isentos de isolamento, embora devam apresentar testes negativos
antes e depois de chegar ao país.

Nos últimos dias, o setor de viagens, economicamente muito afetado pela pandemia, tem pressionado o
Governo a flexibilizar a política de viagens internacionais, a fim de salvar a época de férias de verão.

A medida vigorará, segundo a BBC, apenas em Inglaterra, aguardando-se que Escócia, País de Gales e
Irlanda do Norte, que têm suas próprias competências, que atualizem as suas políticas de viagens em
breve.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortos em todo o mundo, entre mais de
195,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência
France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.320 pessoas e foram
registados 960.437 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
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cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido,
Índia, África do Sul, Brasil e Peru.
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O que explica o aumento da população no Algarve? Contratação
de mão-de-obra para o turismo e turistas que vieram para ficar
Albufeira registou em 2019 mais nascimentos do que óbitos, ao contrário do resto da
região. Agora, os resultados preliminares do Censos dizem que é dos que mais crescem
em termos de população no Algarve. Alcoutim, um concelho sem mar, é o que regist

Albufeira ilustra bem o que se passa numa região onde o turismo serve de íman para atrair gente jovem
e reformados. A sua população cresceu 8,2% na última década — acima do crescimento de 3,7%
observados globalmente no Algarve e ao arrepio da tendência de decréscimo observada no país e
registada nesta quarta-feira nos resultados preliminares do Censos 2021. Luís Coelho, docente da
Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, não tem dúvidas sobre a
explicação: "Os estrangeiros que incorporam a população residente” e a mão-de-obra recrutada,
sobretudo para trabalhar na área da hotelaria e restauração.

É também isso que explica que em 2019 o “saldo natural” em Albufeira tenha sido positivo (a
diferença entre nascimentos e óbitos foi de 136 pessoas), enquanto na região, em termos globais, foi
negativo (-709). Luís Coelho estudou o “caso de Albufeira”, analisando os números dos anos 2016 até
2019 (ou seja, sem contar com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo INE), tendo como referência
o que se passou nesses três anos no resto da região e no país. A conclusão a que chegou foi esta:
“Albufeira tem um crescimento explosivo, em função de uma comunidade estrangeira.” Em 2019, disse,
essa comunidade já representava 35,7% do total da população, sendo a maior parte oriunda da Europa
(países de leste e Reino Unido), logo seguida da comunidade brasileira (19,4%).

Outro dado interessante, destaca, é a comunidade asiática (Índia, Paquistão, Bangladeche) que
representavam 18,2% da população do concelho

O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, interpreta os resultados dos Censos como “um
sinal positivo do concelho, que está a rejuvenescer”. Os ingleses residentes, observou, fizeram da casa
de férias a segunda residência, “mas cada vez estamos a atrair gente jovem, que vem trabalhar no
turismo, e aqui fica a residir e trabalhar”.
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Ainda de acordo com os resultados preliminares do Censos, Vila do Bispo é o município algarvio (5722
habitantes) que assinala a maior taxa de crescimento (mais 8,8%) nos últimos dez anos. “Aí, o
fenómeno é outro”, destaca Luís Coelho, lembrando que este concelho “tem vindo a captar a atracção
de pessoas ligadas actividades ligadas ao mar, como por exemplo o surf, e isso pode explicar o
crescimento”.

Em sentido contrário, Alcoutim, no nordeste algarvio, é aquele onde se regista o maior declínio
populacional no Algarve (menos 13,6%). O concelho está reduzido a 2521 residentes, dispersos por
montes no meio da serra do Caldeirão. A vila, sede de concelho, aposta na construção da nova ponte
sobre o Guadiana, incluída no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como forma de travar
hemorragia e inverter o plano inclinado da demografia.
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No Algarve, os empresários e trabalhadores do setor turístico
pedem ao Governo para olhar para a região de uma forma
diferente
No Algarve, os empresários e trabalhadores do setor turístico pedem ao Governo para
olhar para a região de uma forma diferente

No Algarve, os empresários e trabalhadores do setor turístico pedem ao Governo para olhar para a
região de uma forma diferente
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AHRESP defende levantamento de restrições de horário
A associação propõe a implementação de um plano já apresentado ao primeiro-ministro.

A Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal (AHRESP) defendeu o levantamento de
restrições ao funcionamento dos estabelecimentos, como a limitação horária, na sequência das
conclusões apresentadas por especialistas na reunião do Infarmed.

Na reunião do Infarmed, na terça-feira, os especialistas concluíram haver condições para se começar a
aliviar algumas das medidas restritivas em vigor e sugeriram que se avalie a possibilidade de ser
aumentado o número de pessoas por mesa no caso da restauração.

“A AHRESP saúda as medidas desta natureza, que promovam o funcionamento responsável dos
estabelecimentos, pelo que deverá também ser equacionado o alívio de outras restrições,
nomeadamente a limitação horária, bem como se deve prever a forma como poderão funcionar os
estabelecimentos de animação noturna ainda este verão”, defendeu a associação, em comunicado.

Ao mesmo tempo, a AHRESP propõe a implementação de um plano já apresentado ao primeiro-ministro
que permita a sustentabilidade das empresas e que foi elaborado com o apoio das confederações
patronais.
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Algarve já não é só Verão
A principal região de férias de Portugal pode tornar-se um oásis durante todo o ano, com
impacto direto no imobiliário
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97 RESTAURANTES COM ESPLANADA NO ALGARVE
Bons para petiscos, mais económicos, com twist contemporâneo ou estrela Michelin, de
hotel, à beira-mar e que servem sushi na praia - eis a nossa seleção de sítios para ir
comer, sempre ao ar livre, durante as férias na região mais a sul de Portugal
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Portimão: Este ano não há festival mas “Sardinha em Concertos"
e a entrada custa 1 euro
Os Resistência, T oy, João Pedro Pais, Gisela João e Miguel Araújo subirão ao palco da
zona ribeirinha tendo o rio Arade como pano de fundo

Entre 4 e 8 de agosto, a zona ribeirinha de Portimão vai ser palco para os espetáculos musicais
inseridos na programação do evento “Sardinha em Concertos”, que decorrerão com toda a
segurança sanitária, tendo o rio Arade como pano de fundo.

Uma vez que a pandemia ainda não permite o regresso em pleno do Festival da Sardinha, o Município de
Portimão dinamiza este conjunto de concertos para toda a família, nos quais serão cumpridas as regras
de prevenção sanitária em vigor.

Os intérpretes nacionais dominam o cartaz, composto por Resistência (dia 4), Toy (5), João Pedro Pais
(6), Gisela João (7) e Miguel Araújo (8), que pelas 21:00 subirão ao palco do recinto preparado para o
efeito.

Com abertura de portas prevista para as 20:00, apenas poderão entrar no recinto, vedado e com plateia
sentada, os espetadores com idade mínima de 6 anos, não sendo permitido neste local o consumo de
comida ou bebidas, conforme definem as normas da Inspeção-Geral das Atividades Culturais e da
Direção-Geral da Saúde.

Esta iniciativa musical realiza-se precisamente na primeira semana de agosto, quando costuma decorrer
o popular evento gastronómico, que atrai à cidade largos milhares de apreciadores da boa sardinha
assada a pingar no pão, a qual pode ser degustada antes dos concertos em qualquer um dos diversos
restaurantes localizados na zona ribeirinha de Portimão.

Os ingressos para os espetáculos têm o valor simbólico de um euro e devem ser adquiridos a partir
desta sexta-feira, 30 de julho, em bol.pt ou nas bilheteiras do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (de
terça-feira a sábado, das 13:00 às 18:00) e do Museu de Portimão, neste caso nos dias 30 e 31 julho,
(10:00 às 18:00), 1, 4 a 8 de agosto (15:00 às 23:00) ou dia 3 de agosto (19:30 às 23:00).

Com esta iniciativa, o Município de Portimão pretende "manter viva a ligação do concelho e das suas
gentes, assim como de quem o visita, à sardinha e às lides relacionadas com a faina pesqueira,

30/42

http://bol.pt/


impulsionando ainda o tecido empresarial local em tempos de crise pandémica, nomeadamente a
restauração"
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Centro Cultural de Lagos recebe exposição "Cápsula do Tempo"
A exposição, promovida pelo Centro Português de Serigrafia, inclui gravuras, litografias,
serigrafias e álbuns de arte de artistas, entre os quais Júlio Pomar, Noronha da Costa,
José de Guimarães, Álvaro Siza Vieira, Cruzeiro Seixas, Cargaleiro, Cristina Ataíde, Leonel
Moura e Sofia Areal

O Centro Cultural de Lagos, no Algarve, vai acolher, entre 7 de agosto e 9 de outubro, a exposição
"Cápsula do Tempo", mostra que reúne 90 obras de 78 artistas de 16 nacionalidades, foi esta quarta-
feira anunciado.

A exposição, promovida pelo Centro Português de Serigrafia (CPS), inclui gravuras, litografias, serigrafias
e álbuns de arte de artistas, entre os quais Júlio Pomar, Noronha da Costa, José de Guimarães, Álvaro
Siza Vieira, Cruzeiro Seixas, Cargaleiro, Cristina Ataíde, Leonel Moura e Sofia Areal.

A mostra reflete o potencial criativo das diferentes técnicas de obra gráfica – serigrafia, gravura, litografia
– e da apropriação mais recente da fotografia e da impressão digital no vasto portfolio, reunido ao longo
dos 35 anos de atividade, refere o CPS em comunicado.

“O Centro Português de Serigrafia, ao longo do seu percurso, tem vindo a ampliar o conceito de arte
contemporânea e integrado nas suas edições artistas com notoriedade afirmada nas áreas da pintura,
ilustração, do design, da arquitetura, arte 'outsider' e da arte urbana”, lê-se na nota de imprensa.

Criado em 1985 com o objetivo de tornar a arte acessível a um maior número de pessoas, o centro tem
mais de 14.000 mil sócios colecionadores que, segundo adianta, convivem com as obras de arte
contemporânea de 600 artistas portugueses e estrangeiros, desde os mais consagrados aos mais
emergentes.
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Lagoa ganha lugar no pódium das Boas Práticas
O projeto ‘My Polis – C idadania 4.0 em Lagoa’, promovido pelo Município de Lagoa, em
parceria com a Associação Discurso Paralelo, conquistou, na sua 6ª edição, o terceiro
lugar na edição mais concorrida de sempre do Prémio de Boas Práticas de Participação,
promovido pela Rede de Autarquias Participativas, anunciou a autarquia algarvia
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Viaturas turísticas decoradas promovem cultura portuguesa em
Albufeira
Exposição inaugural irá decorrer esta quinta feira, 29 de Julho, no Largo Engenheiro
Duarte Pacheco, em Albufeira

O projeto Roadart irá expor  viaturas de transporte turístico decoradas, numa mostra a
decorrer esta quinta-feira, 29 de Julho, entre as 19h30 e as 21h30, no Largo Engenheiro
Duarte Pacheco, em Albufeira, com a presença de todos os designers participantes, bem como
das empresas parceiras responsáveis pela cedência das viaturas.
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Este projeto visa «promover a cultura portuguesa de uma forma inovadora, criativa e interdisciplinar»,
em que «a visão de jovens designers se irá cruzar com a promoção do Património Artístico e Cultural
Português, através da decoração de viaturas de transporte turístico», diz a Roadart em nota enviada às
redações.

A exposição contará com a presença dos sete designers selecionados para o projeto, sendo eles ASUR,
Bruno Boto da Cruz, Fernando Madeira “Phermad”, Gorete Matias, João Matias, Liliana Barata e Patrícia
Rodrigues.

Estarão também presentes os responsáveis pelas empresas de animação turística parceiras do projeto,
nomeadamente a Extremo Ambiente, Happy Van, Portitours, Tuk Andrade e Zebra Safari Tours.

Após a realização desta exposição, todas a viaturas decoradas ficarão em circulação pelo Algarve,
passando pelos locais onde, habitualmente, cumprem o serviço de atividades de animação e transporte
de turistas.

«Ao tratar-se de uma exposição itinerante a decorrer no Algarve ao longo de três meses, futuramente
serão organizados desfiles conjuntos em vários locais, com o objetivo de estabelecer uma relação entre
o público visitante e o público residente», acrescenta a organização do Roadart.

Todas estas iniciativas têm como objetivo «valorizar a cultura portuguesa através da interpretação
inovadora dos jovens designers, valorizar a região do Algarve e divulgar ainda os operadores turísticos
que aceitaram integrar o projeto através da cedência de viaturas que foram decoradas».

Fazendo referência a símbolos icónicos de Portugal, a organização do Roadart pretende «promover a
cultura nacional junto dos visitantes através da apresentação e divulgação de fatores de diferenciação do
património».

Esta iniciativa conta com a colaboração do município de Albufeira, estando a exposição inaugural sujeita a
todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

O projeto “Roadart – design em movimento” decorre no âmbito da candidatura ao Programa Garantir
Cultura pela Geoflicks, com apoio do Compete 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

Link
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The Modernist Faro. Menos é mais
Novo projeto no centro histórico da capital algarvia preservou o ADN de um prédio
modernista, agora com seis apartamentos decorados com o mínimo de móveis e o
máximo de espaço, conforto e bom gosto
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NOVA LIGAÇÃO AO ALGARVE | ALEMÃ FLIXBUS CHEGA A
ARMAÇÃO DE PÊRA, PORTIMÃO E LAGOS
++ Autocarros verdes da FlixBus com novas ligações ao Algarve a partir de 29 de Julho

++ A nova linha tem partida de Lisboa, do terminal do Oriente, com paragens em Armação de Pêra,
Portimão e Lagos

++ Viajar de autocarro, uma forma mais sustentável, económica e igualmente confortável de ir de férias

Lisboa, 28/07/2021 –  A alemã FlixBus, o maior operador europeu de transporte expresso de
passageiros, acaba de expandir a sua rede doméstica em Portugal ligando Lisboa – Oriente, a Armação
de Pêra, Portimão e Lagos. A nova linha arranca no próximo dia 29 de Julho, e os preços para o percurso
Lisboa – Lagos começam nos 5,99 €, variando em função da data da reserva.

A operar em Portugal desde 2019, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de
viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros que operam as linhas da FlixBus são
novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas. Possuem acesso gratuito a WiFi e um
serviço de entretenimento a bordo, e todos os autocarros estão equipados com tomadas para PC,
telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa
em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.

Para além de estarem disponíveis online, em www.flixbus.pt, e na App (disponível para IOS e Android), os
bilhetes podem ser adquiridos localmente, nos vários pontos de em Lagos, Portimão, e Armação de
Pêra. Podem ainda ser comprados diretamente ao motorista, no próprio autocarro. Em Lagos e em
Portimão, a paragem é no Terminal Rodoviário, e em Armação, a paragem da FlixBus é na Via Dorsal de
Armação de Pêra, junto ao Centro de Saúde.

Os preços dos bilhetes FlixBus variam de acordo com a antecipação da compra, um pouco à semelhança
do que acontece com as companhias aérias, pelo que, quanto mais cedo se comprarem os bilhetes, mais
barata é a viagem. A título de exemplo, o preço de uma viagem entre Lisboa e Lagos começa nos 5,99
€.

Portugal tem cada vez mais autocarros verdes na estrada, e é um mercado prioritário para a empresa
alemã
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A rede da FlixBus em Portugal cobre atualmente mais de 50 destinos, com linhas nacionais e
internacionais a ligarem cidades como Lisboa, Porto, Braga e Coimbra a países como Espanha, França,
Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Bélgica, entre outros. Com um modelo de negócio único e
tecnologicamente inovador, a a empresa alemã trabalha em parceria com operadores locais, num
modelo de partilha de receita.

Apesar do último ano ter particularmente difícil para as empresas de transporte de passageiros, que se
viram forçadas a parar a sua actividade, a FlixBus continua a apostar e a investir no desenvolvimento da
rede doméstica e internacional em Portugal. “Tem sido um ano difícil, mas Portugal foi e continua a ser a
grande aposta da FlixBus em 2021. Continuamos a investir na expansão da rede doméstica, em
conjunto com os nossos parceiros locais, e a reforçar a rede internacional, ligando cada vez mais cidades
portuguesas a pequenas e grandes cidades europeias”, afirma Pablo Pastega, Diretor Geral da FlixBus em
Portugal e Espanha.

O funcionamento das linhas regulares de autocarros é possível graças às rigorosas medidas de higiene
estabelecidas pela empresa, sendo que a FlixBus vai além das medidas indicadas pelas autoridades de
saúde, cumprindo os mais elevados padrões de higiene e segurança antes e durante a viagem. Para além
do uso obrigatório de máscara e a realização do check-in sem contacto, os autocarros são regularmente
desinfetados, e, em 2020, foram utilizados mais de 162.000 litros de desinfectante para este fim.

Transporte de passageiros em autocarros é um serviço público, sendo essencial e seguro

“Em Portugal, como em outros países, os autocarros de médio e longo curso são um meio de
transporte essencial para muitas pessoas, mesmo em tempo de pandemia. Prestamos um serviço
público, essencial e seguro, garantindo desde o primeiro momento a segurança daqueles que viajam com
a FlixBus”, conclui Pablo Pastega, o responsável da FlixBus em Portugal e Espanha.

Em Portugal, e apesar das restrições, a FlixBus manteve a sua operação regular durante a pandemia,
com autocarros na estrada a assegurar a sua rede internacional, que liga as principais cidades
portuguesas à Europa, como as linhas expresso nacionais, lançada no Verão de 2020 em parceria
empresas locais.
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JORNAL DO ALGARVE

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Vilamoura recebe conferência mundial de marinas em 2023
Vilamoura será a anfitriã da Conferência Mundial de Marinas “International Council of
Marine Industry” no outono de 2023, que vai decorrer pela primeira vez em Portugal,
anunciou a Associação Portuguesa de Portos e Marinas (APPR)
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JORNAL DO ALGARVE

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Algarve, o enredo que nos detém
Por: Carlos Albino
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