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Algarve teme “incerteza” provocada pela guerra na Ucrânia
apesar dos “bons sinais” da procura
O presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, considera que a guerra na Ucrânia
vai provocar incerteza no mercado

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, considera que a guerra na Ucrânia vai provocar
incerteza no mercado, uma vez que está a levar a um aumento do preço da energia e da inflação, o que
pode ter impacto na procura, que continua, no entanto, a apresentar “bons sinais” na região,
nomeadamente em termos de reservas e preços.

“Até agora não temos sentido retração da procura, pelo contrário, estamos num processo de retoma,
até com bons sinais em termos de reservas e do nível de preço praticado, o que são sinais muito
animadores. Mas a incerteza não é boa para qualquer setor de atividade”, admite João Fernandes, em
declarações ao Publituris.

De acordo com o responsável, “os mercados de Leste, em geral, têm pouca expressão no Algarve”, não
sendo, por isso, esperado que o conflito militar tenha um impacto direto na atividade turística da região,
ainda que o Turismo do Algarve tivesse já contratada uma operação desde a capital da Ucrânia, entre
junho e outubro, que deveria trazer até à região 9.400 turistas ucranianos.

“Eram mercados em que vínhamos a apostar e tínhamos uma operação com Kyiv, prevista entre junho
e outubro, com 9.400 lugares. Sendo um mercado exíguo para nós, era uma continuação da nossa
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aposta na diversificação de mercados, que estava a dar bons resultados”, explica o responsável,
revelando que, dos países de Leste, apenas a Polónia tem uma maior expressão no Algarve.

João Fernandes está, no entanto, preocupado com o aumento dos preços dos “vários bens e serviços
que integram a cadeia de valor do turismo”, numa tendência que já se vinha a registar e que, com a
invasão russa da Ucrânia, se deverá agravar.

“Já estamos a assistir a um aumento do custo da energia que, agora, com esta guerra, e sendo a Rússia
e a Ucrânia dos maiores produtores de gás de xisto, petróleo, gás natural e várias outras formas de
energia, vai obviamente empolar este custo da energia, e quando isso acontece, sobe tudo o resto. Além
disso, a Ucrânia é também o chamado celeiro da Europa e, portanto, vários produtos também vão
sofrer um aumento, como já estamos, aliás, a perceber. Sobretudo, estamos a assistir à inflação de
vários bens e serviços que integram a cadeia de valor do turismo”, afirma.

Para o presidente do Turismo do Algarve, este aumento de preços está a levar também ao aumento da
incerteza quanto ao futuro, o que pode vir a ter impacto no comportamento dos consumidores e,
consequentemente, também nos principais mercados emissores de turistas para a região.

“Os nossos principais mercados emissores são do Norte e Centro da Europa, não estão nas imediações
do conflito, mas não sabemos o dia de amanhã e qual será o comportamento que o consumidor
assumirá no futuro próximo. Por agora, não temos indicadores que a procura venha a alterar-se
substancialmente, mas, do ponto de vista dos custos dos bens, serviços e energia, assim como do
impacto que isso também terá nos consumidores dos nossos mercados emissores, não temos como
antecipar o nível de incerteza, que é grande”, admite.
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Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana está
de volta e propõe experiências únicas - Postal do Algarve
A edição deste ano propõe 16 caminhadas temáticas que evidenciam as potencialidades
de Alcoutim .A edição deste ano propõe 16 caminhadas temáticas que evidenciam as
potencialidades de Alcoutim .

A VIII edição do Festival de Caminhadas de Alcoutim vai decorrer entre 25 e 27 de março, organizado
pela Câmara de Alcoutim em colaboração com o Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana. Integrado no
Algarve Walking Season, apoiado pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo do Algarve, é o primeiro
festival de caminhadas do seu programa, realizado ao longo do ano na região.

“Um festival que já se enraizou na região e que a promove junto dos seus visitantes através da
promoção de experiências únicas no território, valorizando a fronteira, o Guadiana, a paisagem natural
da serra do Caldeirão, o património histórico das vilas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, a cultura
raiana, as experiências gastronómicas e os modos de vida que caracterizam a simplicidade das nossas
gentes, através das suas atividades no campo”, refere a autarquia de Alcoutim em comunicado.

O Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana regressa este ano ao seu cenário habitual,
reforçado como integrante de uma marca turística de fronteira criada recentemente para promover a
cooperação entre os dois municípios vizinhos.

A edição deste ano propõe 16 caminhadas temáticas, apresentando como propostas “Entardeceres de
Alcoutim desde Sanlúcar de Guadiana”, À Descoberta do Caminho Nascente de Santiago (Guerreiros do
Rio e Alcoutim – GR15), Manhã com o Pastor, O ciclo do Mel na Serra Algarvia, “Na Rota das Plantas no
Sítio do Pontal”, Encontro com os Aromas da Primavera, Caminhando Entre Moinhos, Na “pele” do
Moiral, Moinhos e Histórias pela Ribeira do Vascão, Grande Rota do Guadiana – Ribeira do Vascão-
Alcoutim, Senderkayak – Caminhada e kayak em Sanlúcar de Guadiana, Pelos meandros da ribeira da
Foupana, Calcorrear e navegar em paisagens da antiguidade, Na Rota do Moleiro, Quanto mais se
caminha, mais o conto se imagina…
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As caminhadas decorrem por todo o concelho e em Sanlúcar de Guadiana, com diferentes níveis de
dificuldade, são levadas a efeito por guias conhecedores do território, que enquadram as diferentes
temáticas propostas, onde se pretende evidenciar, uma vez mais, o potencial de Alcoutim como região
de excelência para a prática de caminhadas na Natureza em conjugação com património natural,
histórico, gastronómico e cultural diversificado.

A participação é condicionada a inscrição prévia até dia 22 de março, que deve ser feita através de
formulário online, tendo um custo único de 15 euros, possibilitando a inscrição em várias caminhadas.

O programa do festival e mais informações podem ser consultados aqui.
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Algarve lamenta morte do «Senhor Turismo» Fernando Barata
O empresário hoteleiro Fernando Barata faleceu na sexta-feira, dia 4 de março, aos 84
anos, vítima de doença prolongada
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Para os brasileiros, o Algarve é também «uma porta para entrar
na União Europeia»
Entrevista com o novo Cônsul Geral do Brasil em Faro

 

Há «em torno de 60 a 70 mil brasileiros» a viver no Sul de Portugal, na área sob jurisdição do
Consulado Geral do Brasil em Faro, que engloba o Algarve, mas também grande parte do
Alentejo, nomeadamente os distritos de Beja, Évora e os Municípios de Alcácer do Sal,
Grândola, Santiago do Cacém e Sines, pertencentes ao distrito de Setúbal.

A estimativa é feita pelo novo Cônsul Geral do Brasil, que assumiu o cargo em Faro há menos de dois
meses e tem dedicado estas primeiras semanas a conhecer a região, mas também os problemas e
aspirações da comunidade brasileira.

Em entrevista ao Sul Informação, o cônsul José Estanislau do Amaral Souza Neto disse que a maioria
desses brasileiros estão no Algarve para trabalhar ou estudar.

Os dados exatos sobre o número de cidadãos provenientes do Brasil a residir e trabalhar no Algarve são
difíceis de apurar, uma vez que, esclarece o diplomata, «não existe a obrigatoriedade do registo no
consulado».

O que se sabe é que os brasileiros são a maior comunidade estrangeira em Portugal, atingindo, em
2020, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) os 183.875 residentes legais. Mas
estes números pecam por defeito, uma vez que deixam de fora os brasileiros com dupla nacionalidade

6/24



portuguesa ou mesmo os que estão em fase de legalização (atualmente são poucos os que continuam
em situação de imigração ilegal).

Por seu lado, o Algarve é a segunda região do país, logo a seguir a Lisboa, a acolher mais brasileiros.
Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) referentes a 2019 apontavam para cerca de 13400
brasileiros a residir oficialmente em terras algarvias. Com a pandemia e o fecho de muitos dos locais de
trabalho – hotéis e restaurantes, na sua maioria – muitos brasileiros regressaram ao seu país, mas a
reabertura das fronteiras, sem restrições, em Setembro passado, permitiu a retoma da chegada de
pessoas daquele país da América do Sul.

O cônsul José Estanislau Souza Neto diz que há «dois grandes contingentes de brasileiros que estão
aqui: um é o de jovens, e são realmente muito jovens, que vêm trabalhar no setor de serviços,
hotelaria, restaurantes».

«Já conversei com vários dirigentes de entidades que representam o setor de hotelaria e todos eles
dizem que os brasileiros são uma excelente opção, que em geral são bem qualificados para esse setor.
Muitos vêm fazer a universidade no Algarve e depois fazem períodos de estágio, treinamento aqui»,
acrescentou.

«Eu estou hospedado num hotel aqui em Faro, onde mais de metade do staff são jovens brasileiros, que
vêm de todas as regiões do país. Em geral, são pessoas que já falam uma segunda língua ou às vezes
até uma terceira língua, além do português».

Depois, revelou o cônsul, «há uma outra comunidade de brasileiros que vem para cá, uma percentagem
menor, que são os que trabalham na construção civil. Com esses, nós temos um pouco menos de
contacto, só vêm ao Consulado em busca dos nossos serviços».

 

Em Faro, há também uma comunidade importante de estudantes brasileiros na Universidade do Algarve,
em licenciaturas, mestrados e até doutoramentos. Os alunos provenientes do Brasil são mesmo a maior
comunidade estrangeira na academia algarvia. Porquê esta afinidade com a Universidade do Algarve?

José Estanislau Souza Neto não tem dúvida de que uma das razões é a língua comum, que facilita a
adaptação. «Em segundo lugar, há a forte divulgação que a Universidade do Algarve tem feito dos seus
cursos no Brasil. Eles têm trabalhado muito a divulgação lá e depois há o boca a boca. E, finalmente, há
outro fator concreto que é muito importante: a Universidade admite candidatos com base na nota do
exame brasileiro, o ENEM. A Universidade aceita os alunos com boa classificação para fazer o curso aqui.
Então é um conjunto de circunstâncias favoráveis».
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O cônsul destaca também o facto de Portugal e o Algarve poderem ser, sobretudo para os estudantes
brasileiros, uma porta para entrar na União Europeia. «Uma coisa interessante, que eu já observei
conversando com alguns alunos: muitos me dizem que estão muito felizes por estar aqui, mas veem
Portugal como uma porta de entrada para o mercado mais amplo da União Europeia. No outro dia,
conversava com uma jovem de 23 anos de idade e ela dizia que estava muito feliz aqui, mas via o futuro
dela a trabalhar no setor da hotelaria, na Alemanha. Ela está a tirar um curso para aprender alemão.
Então tem isso: o Algarve é uma porta de entrada não só para o próprio Portugal, para trabalhar depois
em Lisboa, mas também em outras regiões da Europa. Porque aqui no Algarve há muita sazonalidade.
Então também esses trabalhadores sofrem um pouco com isto, muitas vezes não há sequência de
trabalho nos meses de Inverno».

Quanto a investimento de empresas e empresários brasileiros na região algarvia, o cônsul salienta que,
«se houver interesse de brasileiros a vir para cá, vai ser mais no setor de hotelaria, de restaurantes e
tudo mais». No entanto, admite, «não há um movimento grande neste momento, senão eu estaria a
par».

O que os brasileiros com poder de compra mais procuram em Portugal é a segurança e uma casa,
investimento que até lhes poderá dar acesso mais facilitado a um visto dourado ou à dupla nacionalidade.
José Estanislau Souza Neto refere que «há demanda de brasileiros por residência, mas em todo o
Portugal. Os brasileiros estão a comprar imóveis. Tem de tudo um pouco. Pessoas que têm uma
segunda residência ou uma terceira residência de alto nível. Tem também pessoas que vêm para cá
aposentadas, porque Portugal oferece o tipo de visto de permanência específico para aposentados».

No top das prioridades desses brasileiros endinheirados está Lisboa, Porto, Braga, mas o Algarve, até
pelo clima mais ameno, pode ser uma hipótese futura. «Eu converso muito com o Reinaldo Teixeira,
cônsul honorário, que é empresário nessa área do imobiliário», para «vermos como vamos dinamizar
essa parte empresarial».

Mesmo ao nível do turismo, que aumentou exponencialmente nos últimos anos do Brasil para Portugal,
os brasileiros ainda não descobriram o Algarve. O diplomata considera que isso se deve talvez ao facto
de o turismo algarvio se basear muito na praia, «e isso nós temos no Brasil». «Se for ao Porto, ou
Lisboa, ou qualquer cidade no norte do país, Braga, Bragança, Guimarães, é impressionante ver a
quantidade de turistas brasileiros que lá encontra… Aqui no sul é mais difícil».

Há, por isso, muito trabalho a fazer. No entanto, admite o novo Cônsul Geral do Brasil em Faro, «ainda
não tive tempo de colocar a mão na massa. A minha primeira prioridade é colocar o Consulado em
ordem para atender os brasileiros que já estão aqui. Isso acho que rapidamente vai estar bem
solucionado e vamos depois começar a ver as outras coisas».

(Link)
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TAP está a “monitorizar” custo do jetfuel com aumento de preços
no horizonte
Alta do preço do petróleo também pesa na aviação comercial
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Ryanair cancela 5 mil voos e despede 150 trabalhadores
A companhia aérea vai cancelar 19 rotas durante o verão, em Lisboa. Decisão afeta 900
mil passageiros
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Operação Éter: Julgamento arranca hoje no quartel dos
bombeiros de Valadares em Gaia
O julgamento do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos
celebrados pela entidade de T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP), com 29
arguidos e cerca de 150 crimes económicos, começa hoje, em Vila Nova de Gaia.

O julgamento do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos celebrados pela entidade
de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), com 29 arguidos e cerca de 150 crimes económicos,
começa hoje, em Vila Nova de Gaia.

O julgamento vai realizar-se no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia,
dado o número de “sujeitos processuais” e as “limitações de espaço” do Tribunal de São João Novo, no
Porto.

Segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve acesso, a primeira sessão, agendada para as
09:30, vai servir para a identificação dos 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas), incluindo
o ex-presidente do TPNP Melchior Moreira, para que os arguidos prestem declarações e para
agendamento de futuras audiências, que decorrerão às quartas e quintas-feiras, todo o dia.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos e envolve centena e meia de crimes
económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder,
falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

A investigação centra-se no TPNP e nos alegados ilícitos criminais cometidos através desta entidade,
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relacionados com ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, contrato veículo, ajudas de
custo/fundo maneio e férias no Algarve.

Em causa estão procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a utilização de meios
deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de
contrapartidas e favores pessoais ao então presidente da entidade, Melchior Moreira, que tinha a
“ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”.

Estão também em causa o recebimento indevido de ajudas de custo e de ofertas provenientes de
operadores económicos, sobretudo ligados ao setor do turismo.

Melchior Moreira, presidente do TPNP de 2009 a janeiro de 2019, em liberdade desde maio de 2020, é o
principal arguido e vai responder em julgamento por 38 crimes: participação económica em negócio
(12), peculato (3), peculato de uso (3), abuso de poder (9), corrupção passiva (1), falsificação de
documentos (7), recebimento indevido de vantagem (3).

Entre os outros arguidos estão António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, e Júlio Mendes,
antigo presidente do Vitória Sport Clube, sendo ambos os clubes também arguidos no processo.
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Património do Barreiro integra rota europeia do turismo ligado à
indústria
Vários edifícios da CUF foram considerados pontos de interesse
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Lisboa. Ryanair garante que foi forçada a cancelar 19 rotas para
o verão
Michael O ’Leary prometeu e cumpriu. Em causa está o facto de o Governo não ter
desbloqueado os slots que a TAP não pode utilizar em Lisboa.
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Operação Éter. Julgamento arranca dos bombeiros de Valadares
em Gaia
O julgamento do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos
celebrados pela entidade de T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP), com 29
arguidos e cerca de 150 crimes económicos, começa hoje, em Vila Nova de Gaia.

O julgamento vai realizar-se no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia,
dado o número de "sujeitos processuais" e as "limitações de espaço" do Tribunal de São João Novo, no
Porto.

Segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve acesso, a primeira sessão, agendada para as
09:30, vai servir para a identificação dos 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas), incluindo
o ex-presidente do TPNP Melchior Moreira, para que os arguidos prestem declarações e para
agendamento de futuras audiências, que decorrerão às quartas e quintas-feiras, todo o dia.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos e envolve centena e meia de crimes
económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder,
falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

A investigação centra-se no TPNP e nos alegados ilícitos criminais cometidos através desta entidade,
relacionados com ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, contrato veículo, ajudas de
custo/fundo maneio e férias no Algarve.

Em causa estão procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a utilização de meios
deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de
contrapartidas e favores pessoais ao então presidente da entidade, Melchior Moreira, que tinha a
"ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional".

Estão também em causa o recebimento indevido de ajudas de custo e de ofertas provenientes de
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operadores económicos, sobretudo ligados ao setor do turismo.

Melchior Moreira, presidente do TPNP de 2009 a janeiro de 2019, em liberdade desde maio de 2020, é o
principal arguido e vai responder em julgamento por 38 crimes: participação económica em negócio
(12), peculato (3), peculato de uso (3), abuso de poder (9), corrupção passiva (1), falsificação de
documentos (7), recebimento indevido de vantagem (3).

Entre os outros arguidos estão António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, e Júlio Mendes,
antigo presidente do Vitória Sport Clube, sendo ambos os clubes também arguidos no processo.
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Operação Éter: Julgamento arranca hoje no quartel dos
bombeiros de Valadares em Gaia
O julgamento do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos
celebrados pela entidade de T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP), com 29
arguidos e cerca de 150 crimes económicos, começa hoje, em Vila Nova de Gaia

O julgamento vai realizar-se no quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em Vila Nova de Gaia,
dado o número de “sujeitos processuais” e as “limitações de espaço” do Tribunal de São João Novo, no
Porto.

Segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve acesso, a primeira sessão, agendada para as
09:30, vai servir para a identificação dos 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas), incluindo
o ex-presidente do TPNP Melchior Moreira, para que os arguidos prestem declarações e para
agendamento de futuras audiências, que decorrerão às quartas e quintas-feiras, todo o dia.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos e envolve centena e meia de crimes
económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder,
falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

A investigação centra-se no TPNP e nos alegados ilícitos criminais cometidos através desta entidade,
relacionados com ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, contrato veículo, ajudas de
custo/fundo maneio e férias no Algarve.

Em causa estão procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a utilização de meios
deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de
contrapartidas e favores pessoais ao então presidente da entidade, Melchior Moreira, que tinha a
“ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”.

Estão também em causa o recebimento indevido de ajudas de custo e de ofertas provenientes de
operadores económicos, sobretudo ligados ao setor do turismo.

Melchior Moreira, presidente do TPNP de 2009 a janeiro de 2019, em liberdade desde maio de 2020, é o
principal arguido e vai responder em julgamento por 38 crimes: participação económica em negócio
(12), peculato (3), peculato de uso (3), abuso de poder (9), corrupção passiva (1), falsificação de
documentos (7), recebimento indevido de vantagem (3).
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Entre os outros arguidos estão António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, e Júlio Mendes,
antigo presidente do Vitória Sport Clube, sendo ambos os clubes também arguidos no processo.

JGS // JAP
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Justiça: Início do julgamento do processo da "Operação Éter",
relacionado com alegados contratos ilícitos celebrados pela
entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal
O T ribunal Judicial da Comarca do Porto marcou para esta quarta-feira, 9 de março, o
início do julgamento do processo da Operação Éter.

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto marcou para esta quarta-feira, 9 de março, o início do
julgamento do processo da Operação Éter, relacionado com alegados contratos ilícitos celebrados pela
entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Segundo um despacho judicial, a que a Lusa teve acesso, a primeira sessão está agendada para as
09:30 de hoje e o julgamento vai realizar-se no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Valadares, em
Vila Nova de Gaia, dado o número de “sujeitos processuais” e as “limitações de espaço” do Tribunal de
São João Novo, no Porto.

De acordo com o tribunal, esta primeira sessão vai servir para a identificação dos 29 arguidos (21
singulares e oito entidades coletivas), incluindo o ex-presidente do TPNP Melchior Moreira, para que os
arguidos prestem declarações e para agendamento de futuras audiências, que vão decorrer às quartas e
quintas-feiras, sempre todo o dia.

O processo denominado de Operação Éter tem 29 arguidos e envolve centena e meia de crimes,
nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação
de documento e recebimento indevido de vantagem.

A investigação centra-se no Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e nos alegados ilícitos criminais
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cometidos através desta entidade, relacionados com ofertas públicas de emprego, relações com o
futebol, contrato veículo, ajudas de custo/fundo maneio e férias no Algarve.

Em causa estão procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a utilização de meios
deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de
contrapartidas e favores pessoais ao então presidente da entidade, Melchior Moreira, que tinha a
“ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”.

Estão também em causa o recebimento indevido de ajudas de custo e de ofertas provenientes de
operadores económicos, sobretudo ligados ao setor do turismo.

Melchior Moreira, presidente do TPNP de 2009 a janeiro de 2019, em liberdade desde maio de 2020, é o
principal arguido e vai responder em julgamento por 38 crimes: participação económica em negócio
(12), peculato (3), peculato de uso (3), abuso de poder (9), corrupção passiva (1), falsificação de
documentos (7), recebimento indevido de vantagem (3).

Entre os outros arguidos estão António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, e Júlio Mendes,
antigo presidente do Vitória Sport Clube, sendo ambos os clubes também arguidos no processo.

Em outubro de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que competia aos Juízos Criminais do
Porto julgar este processo, depois de este tribunal e o de Viana do Castelo se terem declarado
“territorialmente incompetentes”.

Em 02 de dezembro de 2020, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto pronunciou (decidiu levar a
julgamento) os arguidos nos exatos termos da acusação do Ministério Público, remetendo os autos para
julgamento no Tribunal de Viana do Castelo, cidade onde está instalada a sede deste organismo público.

Contudo, este tribunal de primeira instância declarou-se “territorialmente incompetente” para a
realização do julgamento e remeteu os autos para os Juízos Criminais do Porto, que também viria a usar
o mesmo argumento.

Como se tratava de tribunais de ordens jurisdicionais diferentes (Porto e Viana do Castelo) teve de ser o
STJ a decidir este conflito negativo de competências, concluindo que são os Juízos Centrais Criminais do
Porto que têm de julgar o processo.
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