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Assembleia Municipal contra supressão de "Faro" no novo nome
do aeroporto - SIC Notícias
Aeroporto Internacional de Faro vai passar a chamar-se Aeroporto Gago Coutinho.

A Assembleia Municipal de Faro aprovou por maioria um voto de protesto pelo facto de a palavra “Faro”
deixar de fazer parte na designação oficial do aeroporto, que se vai passar a chamar Gago Coutinho.

“Não é compreensível que, para homenagear um grande vulto nacional, seja necessário despromover a
designação Faro”, defende o presidente da Assembleia Municipal de Faro, Cristóvão Norte (PSD), citado
em comunicado.

Há uma semana foi aprovado em Conselho de Ministros que o Aeroporto Internacional de Faro vai
passar a chamar-se Aeroporto Gago Coutinho em homenagem ao navegador e almirante nascido em
São Brás de Alportel, no Algarve.

Na terça-feira, a Assembleia Municipal de Faro aprovou por maioria, apenas com os votos contra do PS,
um voto de protesto contra a saída do topónimo “Faro” da designação oficial desta infraestrutura.

Para Cristóvão Norte, esta designação “é de muito mau gosto e não vai no sentido proposto pela
Assembleia Municipal de Faro”, há um mês, também para o futuro nome do aeroporto.

O autarca entende que “é possível e desejável que a designação oficial contenha o nome Faro, a par do
de Gago Coutinho”, e espera que no diploma definitivo a publicar em Diário da República “se faça a
correção daquilo que só pode ser um erro”.
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O Governo assinalou na sexta-feira o início do processo que vai levar o Aeroporto de Faro a chamar-se
Aeroporto Gago Coutinho, mas avisou que essa mudança de nome pode ainda “levar várias semanas”
para ser efetiva.

Em comunicado, o gabinete do Ministério tutelado por Pedro Nuno Santos nota que o início do processo
é feito no mesmo dia, 17 de junho (sexta-feira), em que se cumprem 100 anos desde que “o pequeno
hidroavião monomotor tripulado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral concluía a primeira travessia
Aérea do Atlântico Sul, a partir de Portugal”.

Depois da publicação da resolução do Conselho de Ministros, a ANA Aeroportos – o operador do
aeroporto – deverá requerer junto da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) a alteração do nome
da infraestrutura, prossegue o comunicado.

Uma vez emitida a autorização do regulador, a ANAC, este comunicará posteriormente à Navegação
Aérea (NAV) a alteração do nome, para atualização da informação pública aeronáutica, explica a nota do
Ministério.

Segundo o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, em
conferência de imprensa, o Governo pretende assim prestar “homenagem ao almirante Gago Coutinho,
natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, quando se assinala o centenário da primeira travessia
aérea do Atlântico Sul, uma das maiores proezas da história da navegação aérea”.

A proposta, aprovada em várias assembleias municipais de autarquias do Algarve, surgiu de um
movimento de cidadãos que considerava que a estrutura, inaugurada em 1965, deveria ter o nome do
almirante.

Em fevereiro de 2020, a Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, de onde a família do antigo oficial
da Marinha é natural, aprovou por unanimidade uma moção na defesa da atribuição do seu nome ao
Aeroporto Internacional de Faro.

A esta moção, dirigida ao primeiro-ministro, ministro das Infraestruturas e da Habitação e ao diretor do
Aeroporto de Faro, seguiram-se outras de várias autarquias do Algarve.

Para a travessia, Gago Coutinho e Sacadura Cabral testaram um processo inovador para conhecerem a
posição de uma aeronave no alto-mar, baseando-se nas técnicas de navegação astronómica usadas a
bordo dos navios.

Para a observação da altura dos astros usaram o sextante, no entanto, para poderem observar os
astros em situações em que a linha do horizonte não estivesse visível, Gago Coutinho adaptou um
sistema de horizonte artificial a um sextante clássico, aparelho que viria a ser usado para a navegação
aérea nas décadas seguintes.

Nascido em 1869, Carlos Viegas Gago Coutinho foi nomeado diretor honorário da Academia Naval
portuguesa em 1926, e distinguido como piloto aviador, tendo-se retirado da vida militar em 1939.

Viria a morrer em 1959, tendo ficado conhecido internacionalmente pela primeira travessia aérea do
Atlântico Sul, que ligou Lisboa ao Rio de Janeiro, no Brasil.
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Aeroportos. Bagagens amontoadas, voos cancelados e longas
esperas
A corrida aos voos tem sido razão para o caos. Com a falta de mão de obra, a retoma
acelerada do turismo tem levado vários aeroportos a estabelecer limites maxrmos de
voos.
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Costa a duas vozes perante MAI e ministra da Saúde
Em plena crise das urgências obstétricas, e dias depois de problemas graves cle filas de
espera no aeroporto de Lisboa, o primeiro-ministro foi a AR, para mais um debate com a
oposição.
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Breves
AR recomenda acompanhamento | Se houver novo erro, vai haver demissão | Chumbo
de audição desagrada ao PCP | PAN quer animais de companhia nas praias
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Breves I
Luz. Deco pede redução do IVA | Novos contratos de crédito ao consumo | T urismo tem
“papel fundamental” | Poder de compra dos britânicos diminuiu
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Sintra. Taxa turística de volta
A taxa municipal turística de dormida no concelho de Sintra vai voltar a ser cobrada a
partir de julho
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TAP rejeita plenário de pilotos por “causar um dano insuportável
na empresa”
Presidente da T AP diz que reunião dos pilotos prevista para amanhã ia “causar um dano
insuportável na empresa” e imagem do país
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Faro Story Spot abre ao público a 1 de Julho [vídeo]
Zé do Mar e Marino são os anfitriões do novo espaço museológico farense

O Faro Story Spot, um espaço museológico criado com o objetivo de dar a conhecer, à população
algarvia e aos turistas, a história da cidade, da Ria Formosa e a importância da Dieta Mediterrânica vai
abrir as suas portas ao público no dia 1 de Julho.

Veja no vídeo um pouco daquilo que pode ver e conhecer no Faro Story Spot.
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Aeroporto de Beja é alternativa a aeroportos sobrelotados de
Lisboa e Faro
Local encontra-se certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil e pode receber voos
internacionais.

A Assembleia Municipal de Beja aprovou uma moção em que defende o aeroporto da cidade como "uma
excelente e útil alternativa" aos aeroportos de Lisboa e Faro, "em caso de necessidade e de
sobrelotação", foi divulgado esta quarta-feira. A moção sobre o Aeroporto de Beja foi proposta pela
coligação Beja Consegue (PSD/CDS-PP/PPM/IL/Aliança) e aprovada por unanimidade pelos eleitos das
várias forças políticas, na mais recente reunião da Assembleia Municipal (AM) de Beja, na terça-feira. O
documento, enviado esta quarta-feira pela AM à agência Lusa, lembra que "o Aeroporto de Beja
encontra-se certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil e é um dos quatro aeroportos
portugueses que podem receber voos internacionais", tanto de passageiros como de carga. Para os
eleitos, "é urgente" rentabilizar esta infraestrutura aeroportuária, através do empreendimento do
Alqueva, do Porto de Sines, do turismo, das fábricas de componentes aeronáuticos que a Embraer
possuía em Évora e que, agora, são da espanhola Aernnova e da captação de mais investimento nesta
área. Leia também Assembleia Municipal de Lisboa aprova recomendação do PS para videovigilância no
campus universitário "Com vontade política de aposta nesta infraestrutura aeroportuária, seria até
possível criar aqui uma Zona Franca com características fiscais especiais, onde se praticassem taxas
alfandegárias reduzidas", sugere a AM. Apesar de admitirem que o Aeroporto de Beja "dificilmente
conseguirá ser um aeroporto complementar ao de Lisboa", os eleitos defendem que "pode ser, em caso
de necessidade e de sobrelotação dos aeroportos de Lisboa e de Faro, uma excelente e útil alternativa".
"A ação política local, nomeadamente através da Câmara Municipal de Beja, deve lutar e contribuir para a
utilização regular do aeroporto", sustenta a moção. O Alentejo, "como potencial económico, precisa do
aeroporto como polo de desenvolvimento e valorização da região, pois, este possui espaço suficiente
para uma plataforma logística de carga aérea, tendo um elevado potencial como zona industrial",
acrescentam. Leia também O que dizem as moções dos dois candidatos à liderança do PSD? O
documento, que vai ser enviado ao Presidente da República, primeiro-ministro e Ministério do
Planeamento e das Infraestruturas, reclama também mais investimento público para o Baixo Alentejo. "É
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importante que se aproveitem, desde já, os fundos estruturais estratégicos que Portugal vai receber" e
que sejam aplicados na "melhoria das acessibilidades, modernização da ferrovia e da rodovia, em
equipamentos e infraestruturas", para fixar população e combater o despovoamento e isolamento, lê-se
na moção. Leia também Assembleia Municipal de Lisboa aprova moção do PS para reuniões
descentralizadas
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Falta de trabalhadores no turismo é cada vez maior, mas há seis
mil inscritos no IEFP
Os empresários do setor turístico algarvio queixam-se da falta de trabalhadores para o
verão, apesar de haver cerca de 6.000 pessoas do setor inscritas no Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), algumas a receber o subsídio de desemprego
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Gago Coutinho dá nome ao Aeroporto Internacional de Faro
O Aeroporto Internacional de Faro vai passar a chamar-se Aeroporto Gago Coutinho em
homenagem ao navegador e almirante nascido em São Brás de Alportel. A decisão foi
aprovada esta semana em Conselho de Ministros.
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