
JORNAL ECONÓMICO

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Na liderança do crescimento da UE com o impulso do turismo
Um primeiro trimestre de 11,9% de crescimento e um verão com a procura turística em
alta podem compensar o risco criado pela subida dos custos de financiamento, mas várias
empresas mais endividadas terão muitas dificuldades.
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EXPRESSO

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

“A recuperação é forte, Portugal não pode esperar mais pelo
aeroporto”
Entrevista a Bernardo T rindade, Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP)
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EXPRESSO

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 2

AVE: € 8023

REACH: 58000

Caos parou, mas há milhares de malas perdidas | Pilotos e TAP
de costas voltadas sem tréguas à vista
Caos parou, mas há milhares de malas perdidas | Pilotos e T AP de costas voltadas sem
tréguas à vista
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JORNAL I

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves 1
Ryanair chega a acordo com sindicatos de pilotos | Endividamento da economia sobe para
793,6 mil milhões | Governo dos Açores aprova injeção de 144,5 milhões na SATA
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CORREIO DA MANHÃ

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • SUPLEMENTO - BOA

ONDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Alternativa para os dias quentes
GERÊS E ALGARVE OFERECEM ESPAÇOS PARA ALGUNS DIAS DE DIVERSÃO EM FAMÍLIA
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JORNAL ECONÓMICO

22/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • PERSPETIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • FILIPE ALVES

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Posições na Galp e na TAP entre os anéis que o Estado pode
vender
O próximo ano promete ser desafiante e o Estado tem vários ativos de que poderá dispor
para abater dívida. Posição da Parpública na Galp, avaliada em 554 milhões, é um dos
ativos mais relevantes.
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DN

22/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Concessão do Paço Real de Caxias anulada. Obras no Convento
da Graça deverão ser prorrogadas
Duas das concessões feitas ao abrigo do programa Revive foram revogadas, uma das
quais a do Paço Real de Caxias, em Oeiras. Situação de pandemia levou à extensão dos
prazos de várias obras.

A concessão do Paço Real de Caxias, imóvel de interesse público que foi integrado no Programa Revive,
com vista à transformação num hotel, foi anulada. O processo relativo ao edifício, já em evidente mau
estado de conservação, volta agora à estaca zero - todo o procedimento para afetação e requalificação
vai ser reiniciado.

Segundo o ministério da Economia e do Mar, que tutela o programa Revive, o contrato de concessão foi
revogado por mútuo acordo na "sequência dos impactos da pandemia na capacidade de execução do
contrato por parte da concessionária". O imóvel foi objeto de concessão em março de 2020, à
Imobimacus - Sociedade Administradora de Imóveis, S. A. (Grupo Turim Hotéis), com um investimento
previsto de cerca 11,6 milhões de euros para a recuperação do edificado e a abertura do
estabelecimento hoteleiro marcada para o final do 1º trimestre de 2022. Mas as obras não chegaram
sequer a iniciar-se. Já em resposta a uma pergunta feita por deputados do PS, o gabinete de António
Costa Silva refere que, face ao "decurso do tempo sem qualquer execução material associada ao
contrato, bem como a manutenção de um cenário particularmente incerto no que respeita ao
cumprimento dos objetivos contratuais", "ambas as partes" reconheceram a "inviabilidade da execução".

Para Paulo Ferrero, presidente da associação Fórum Cidadania LX - que há menos de um mês
questionou publicamente o que se passava com o contrato de concessão, perante a "degradação e
predação" do imóvel -, esta é uma "boa notícia". "Trata-se de um edifício com grande valor histórico e
patrimonial, muito mal tratado desde há anos e que tem sido vandalizado", diz ao DN, mostrando-se
esperançado que um novo concurso possa mudar a sorte deste monumento de interesse público, que se
destacava nomeadamente pela azulejaria, agora bastante depauperada. O imóvel data do século XVII e
foi usado pelo futuro rei D. Pedro V enquanto residência de férias da família real.
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O caso do Paço Real de Caxias, no concelho de Oeiras, não é único. Dos 20 contratos de concessão
assinados no âmbito do programa Revive houve um outro que foi também revogado: o Hotel Turismo
da Guarda, neste caso por "dificuldades financeiras graves do concessionário".

No universo do património concessionado para exploração turística no âmbito do programa Revive há
também contratos que se mantém em vigor, mas cujos prazos estão a ser prorrogados. E este deverá
ser o caso de um dos mais emblemáticos edifícios incluído no programa - o antigo Convento da Graça,
em Lisboa, que no século XIX foi transformado num quartel, e que está classificado como monumento
nacional. A concessão ao grupo hoteleiro SANA foi assinada em dezembro de 2019, prevendo a
instalação no imóvel de um hotel de cinco estrelas com cerca de 120 quartos. O investimento previsto
para o antigo convento ronda os 30 milhões de euros, com uma renda mínima anual a pagar ao Estado
de 332,6 mil euros e um prazo de execução máximo de quatro anos - que termina em janeiro de 2023.
Sublinhando que o contrato não está, por isso, em incumprimento, a tutela admite que "será provável
que o concessionário, à semelhança de outras situações relacionadas com outros imóveis do Revive,
venha a solicitar a prorrogação dos prazos, face ao impacto da pandemia de covid-19". "Uma situação
imprevisível e não imputável a qualquer das partes nos contratos", sublinha o ministério da Economia em
resposta às questões do DN, lembrando que as medidas de contenção à covid-19 "tiveram um forte
impacto na atividade turística e na capacidade financeira das empresas do turismo, bem como no
desenvolvimento dos projetos e dos investimentos a efetuar". Uma condicionante que se estendeu à
própria atividade da Administração Pública, com "consequências na sua capacidade de resposta".

No caso do antigo Convento da Graça, acresce o "prazo de sondagem arqueológica, que se prolongou
por cerca de um ano, devido à sensibilidade desta localização", na parte histórica da cidade.

Perante a expectável prorrogação do prazo - até porque, nesta altura, não são visíveis obras no local -
todas as obrigações contratuais do concessionário beneficiarão do "novo prazo para a respetiva
concretização". Um adiamento com consequências para os residentes na freguesia lisboeta de São
Vicente, dado que a instalação do hotel levou ao encerramento, no ano passado, de dois parques de
estacionamento com 156 lugares junto ao Largo da Graça - os dois espaços estão integrados na
concessão e, de acordo com os termos do contrato deverão ser reafetados ao mesmo propósito de
estacionamento para residentes, uma vez terminadas as obras.

Para o ministério tutelado por António Costa Silva, o Revive "apresenta resultados que podem ser
considerados muito positivos, em face dos constrangimentos com que se tem defrontado". O programa
integra atualmente 52 imóveis, "27 dos quais foram já colocados a concurso, encontrando-se 18
concessões adjudicadas", num investimento privado estimado em cerca de 142,5 milhões de euros e
"rendas anuais na ordem dos 2,5 milhões" de euros.

Nesta altura, há dois empreendimentos turísticos já em funcionamento, um instalado no Convento de S.
Paulo, em Elvas, o segundo na Coudelaria de Alter. É "expectável" o início de exploração de mais dois
empreendimentos turísticos até ao final deste ano - o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, e o
Mosteiro de Arouca. E de "vários outros em 2023", diz o ministério, acrescentando que a "curto prazo"
será integrado um terceiro lote de imóveis no programa.

susete.francisco@dn.pt
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ECHO BOOMER

21/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3460

REACH: -1

Mammothblast é o novo e maior escorrega do Aquashow
O Aquashow está aberto todos os dias até 2 de outubro.

Férias e bom tempo são sinónimo de Algarve. Pelo menos para muitas famílias portuguesas. Portimão,
Albufeira, Monte Gordo, Faro e Quarteira são apenas alguns dos destinos dessas famílias, onde, por
norma, permanecem durante 15 dias.  Mas ir todos os dias à praia pode ser algo chato, pelo que é por
isso que existem alguns parques aquáticos na região que podem, e devem, ser explorados.  Um deles é
o Aquashow, que possui dezenas de atrações para todas as idades. Situado na Quarteira, conta com
duas áreas exclusivas para os miúdos (Aquakids e Aqualândia), diversos espetáculos durante o dia e uma
mega zona envolvente de lazer. E este ano, há também outra novidade: um novo escorrega. Mas não é
um qualquer.  Trata-se do Mammothblast, o maior escorrega do parque, numa atração que o Aquashow
diz ser uma “viagem alucinante” e com um “percurso cheio de diversão”. O mais engraçado é que, de
facto, este é um escorrega para ir com amigos, até porque existem bóias… para cinco pessoas. Sim, o
nível de adrenalina está no máximo com esta novidade.  
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EXPRESSO

21/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Praia, gastronomia e luxo no melhor resort do Algarve
A celebrar 30 anos, o resort Vila Vita Pac é um dos maiores embaixadores do Algarve.
Com acesso direto à praia, guarda jardins luxuriantes, piscinas e mais de uma dezena de
restaurantes, além de um spa de assinatura. Para ver sábado (11h35) na SIC Notícias

É um dos maiores embaixadores internacionais do Algarve. O estatuto foi construído ao longo de 30
anos, pelo resort Vila Vita Parc, em Porches, graças a constantes inovações, renovações e recriações,
tanto na oferta de alojamento, como na exuberância dos jardins ou no conforto das áreas comuns,
piscinas e restaurantes, entre os quais o Ocean, detentor de duas estrelas Michelin e premiado com
Garfo de Platina pelo guia Boa Cama Boa Mesa 2022. Este é o ponto de partida de um roteiro, que
estreia este sábado, dia 23 de julho (11h35), na SIC Notícias, repete domingo e também na SIC Mulher
e SIC Internacional.

Depois de um passeio de barco à descoberta das grutas e algares da costa algarvia, conheça ainda o Red
Chalet, a mais recente oferta de alojamento em Armação de Pera, onde três restaurantes no areal
ajudam a celebrar o verão.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia sábado, dia 16 de
julho de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e
SIC Internacional. Este é terceiro episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa Cama Boa
Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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