
Clipping 2020-01-29



Revista de Imprensa

1. Olhar para as eventuais consequências do "brexit" para Portugal, Antena 1 - Notícias, 28/01/2020 1

2. Operação Éter: Vereador do Turismo de Gaia reage a suspeitas, i, 29/01/2020 2

3. iTurismo: Mantos de Silêncio, Turisver Online, 27/01/2020 3

4. Construção de nova barragem no Sotavento, CM TV - Notícias CM, 29/01/2020 5

5. Marroquinos intercetados no Algarve, TSF - Notícias, 29/01/2020 6

6. Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão, SIC Notícias - Jornal das Dez, 29/01/2020 7

7. Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão, SIC Notícias - Edição da Manhã, 29/01/2020 8

8. Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão, SIC - Edição da Manhã, 29/01/2020 9

9. Crise ambiental, Antena 1 - Entrevista Antena 1, 29/01/2020 10

10. Passeio público, Jornal de Notícias, 29/01/2020 11

11. Gestora de alojamento local supera 30 mil hóspedes em Portugal, Jornal Económico Online (O),
29/01/2020

12

12. Editorial -Visto sem brilho, Negócios, 29/01/2020 13

13. Operadores Turisicos Portugueses cancelam programas para a China, OTurismo.PT Online, 29/01/2020 14

14. Passeios entre amendoeiras em flor motivam novo festival em Castro Marim, Postal do Algarve Online,
29/01/2020

15

15. Habitação: “Lei está entre o conto de fadas e o do vigário” - entrevista a Victor Reis, Público, 29/01/2020 17

16. Capital Europeia da Cultura levou Guimarães a "assumir-se como polo cultural", Sapo Online - Sapo Mag
Online, 29/01/2020

20

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A15
#A17
#A17
#A20
#A20
#A20


A1  
Antena 1

 	Duração: 00:07:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84641087

 
28-01-2020 17:15

Olhar para as eventuais consequências do "brexit" para Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7a78e41b-74f9-4576-b164-

b33bcb18523f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar do "brexit", os hoteleiros e dirigentes turísticos do Algarve estão otimistas, e esperam este ano
um crescimento do mercado britânico, o principal mercado do turismo português.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, Elidérico Viegas, presidente da
AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, e Alberto Mota Borges,
diretor do Aeroporto de Faro.
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Operação 
Eter. Vereador 
do Turismo 
de Gaia reage 
a suspeitas 

"Fiquei absolutamente 
surpreendido", afirma 
José Guilherme Aguiar. 

O vereador do Turismo de Vila 
Nova de Gaia, José Guilherme 
Aguiar, diz ter sido apanhado 
de surpresa pelas suspeitas que 
recaem sobre si no âmbito da 
Operação Éter. "Fiquei absolu-
tamente surpreendido com a 
constituição de arguido neste 
processo porque os factos que 
são objeto da investigação ocor-
reram no âmbito do anterior 
executivo [anterior às eleições 
de 20131. Limitei-me a receber 
o dossiê dos serviços e a exe-
cutar o mesmo", disse em res-
posta à Lusa. 

Recorde-se que o semanário 
SOL já havia revelado, no iní-
cio do mês, que tinham sido 
encontradas irregularidades 
nesta câmara - como em mui-
tas outras do Norte - no que 
diz respeito à criação das lojas 
interativas de turismo. Na Ope-
ração Éter, o Turismo do Por-
to e Norte de Portugal, à data 
liderado por Melchior Morei-
ra, é suspeito de ter decidido 
quais as empresas que as autar-
quias do Norte - incluindo a de 
Arouca (que era liderada pelo 
ex-secretário de Estado da Pro-
teção Civil José Artur Neves) -
tinham de escolher para pôr 
de pé o projeto das lojas inter-
ativas de turismo. 

Até agora houve uma acusa-
ção da parte do processo rela-
tiva à contratação irregular de 
amigos por parte de Melchior 
Moreira, para que não fossem 
esgotados os prazos de prisão 
preventiva deste último argui-
do. O resto da investigação pros-
segue e, na última sexta-feira, 
a Lusa revelou que dos 74 argui-
dos constituídos, 59 são autar-
cas ou ex-autarcas. 

Também na segunda-feira, o 
presidente da Câmara da Tro-
fa, Sérgio Humberto, recusou 
qualquer envolvimento direto 
nas alegadas irregularidades, 
apesar de ser arguido. 
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A3 iTurismo: Mantos de Silêncio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/iturismo-mantos-de-silencio/

 
O impacto negativo que o novo coronavírus, surgido na China, pode ter em várias áreas da economia,
e nomeadamente no turismo; a presença de Portugal nas feiras internacionais de turismo que
continua a fazer-se sem a "umbrella" do Turismo de Portugal e o regresso da ideia de uma "frente
ibérica" de promoção em mercados longínquos, são os temas abordados por Atilio Forte.
 
Do ponto de vista da saúde pública não se pode dizer que o Século XXI esteja a ser "simpático" para o
Mundo, pois várias têm sido as epidemias e pandemias com que nos temos confrontado, desde as
resultantes de novas espécies e estirpes de vírus, ao reaparecimento de outros, sob a forma de surto
ou endemia que, para além de nos colocarem em "alerta social quotidiano" generalizado, afectam o
normal funcionamento da economia e, por maioria de razão, perturbam grandemente as deslocações,
as viagens, enfim, toda a actividade turística.
 
Por isso, temos bem presentes na nossa memória as angústias causadas pela síndrome respiratória
aguda grave (vulgo SARS, acrónimo de Severe Acute Respiratory Syndrome) ocorrida em finais de
2002 e 2003, pela "gripe das aves" ou H5N1 (principalmente) em 2006, pela "gripe A ou suína" de
2009 (H1N1), pelo ébola (2014), pelo dengue, pelo sarampo... e, nestes últimos dias, por um novel
tipo de coronavírus surgido na China que, ao que tudo indica, origina um novo género de pneumonia,
do qual ainda pouco se sabe, a não ser que é muito contagioso e de veloz propagação, tal como os
seus antecessores.
 
Em consequência deste estado de coisas e na tentativa de conter a sua disseminação, o Governo
Chinês já adoptou um vasto conjunto de medidas de entre as quais sobressaem: a maior quarentena
de que há notícia, que "fechou" ao contacto com o exterior cerca de uma dezena e meia de cidades; a
proibição de viagens em grupo para o estrangeiro; e a suspensão de todo o tipo de transportes
nacionais e inúmeras ligações aéreas internacionais.
 
Num momento em que as informações sobre o que está verdadeiramente a acontecer "no terreno"
ainda são escassas e em que a única certeza é o crescente aumento do número de casos registados de
infectados em diferentes países de vários continentes, as primeiras consequências económicas
começam a fazer-se sentir no turismo, ou não fosse a China actual o primeiro emissor de fluxos
turísticos a nível mundial. Portugal não foge à tendência global, o que quer dizer que também já está
a ser afectado, nomeadamente, pelo cancelamento de grupos. Naturalmente que esta situação irá
igualmente ter impacto noutras áreas da economia, sobretudo no comércio, atento o crescimento que
as compras de turistas chineses têm vindo a registar no nosso país.
 
Em sentido inverso, as agências de viagens e operadores turísticos que possuem oferta regular para a
China também já sentem os reflexos deste quadro e muitas outras estão, compreensivelmente,
apreensivas com as "ondas de choque" que daqui resultem, concretamente pela evolução e taxa de
contaminação que o vírus possa revelar nalguns países "vizinhos" da China (Tailândia, Vietname,
Coreia do Sul, Japão, etc.), também eles destinos turísticos de grande procura.
 
Perante um cenário desta gravidade, em que a vida de milhões de seres humanos pode estar em
causa, ao que se devem somar os prejuízos económicos que, inevitavelmente, lhe estão associados, e
mesmo considerando os esforços para evitar uma generalização do pânico, não se compreende o
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manto de silêncio debaixo do qual as autoridades chinesas têm procurado colocar o assunto e, por
maioria de razão, a passividade da comunidade e dos organismos internacionais (que só há poucas
horas alteraram para "elevada" a classificação do risco deste coronavírus para a saúde pública).
 
Mas a semana que findou ficou igualmente marcada pela realização, em Madrid, de mais uma edição
da FITUR (uma das principais feiras de turismo do Mundo), que contou com uma fortíssima
participação nacional, quer de empresas, quer de profissionais da actividade, em grande medida
justificada pelo facto de Espanha, para além de "vizinha", ser o nosso principal mercado emissor de
fluxos turísticos e o terceiro maior em dormidas registadas em território português.
 
A este propósito e numa altura em que as matérias ligadas à promoção turística aparentam estar no
topo das preocupações dos agentes económicos privados, persiste-se em "olhar para outro lado" para
não (querer) ver (e compreender!) que o "Tricampeão" Melhor Destino Turístico do Mundo continua a
marcar presença neste e noutros certames de grande projecção internacional sem um espaço próprio
que o apresente como um todo coerente debaixo da marca "guarda-chuva" Portugal. É que já lá vai
cerca de um ano e meio que o concurso público do Turismo de Portugal para a concepção,
manutenção, transporte e montagem de um stand foi objecto de uma providência cautelar - interposta
por uma das empresas concorrentes - que suspendeu a participação dessa forma daquele Instituto
Público nesta tipologia de eventos, sem que alguma explicação ou esclarecimento tenham sido dados
ao país e, principalmente, aos diversos agentes turísticos.
 
Apesar de poder argumentar-se (e respeitar-se!) que este é um assunto que está entregue à justiça e
que, por esse motivo, dever-se-á aguardar pelas decisões dos seus Órgãos, e de (aparentemente)
ninguém parecer muito interessado, dentro e fora do turismo, em querer saber o que verdadeiramente
aconteceu, para que daí se pudessem extrair eventuais ilações, tal não pode nem deve obstar a que se
persista em fingir que nada se passa, que tudo está bem e dentro da normalidade e que o tema
continue coberto por um "aconchegante" manto de silêncio!
 
Ainda na sequência da FITUR, o Governo anunciou o desejo em aprofundar o trabalho com as
autoridades espanholas de modo a que seja possível Portugal beneficiar dos fluxos turísticos oriundos
de todo o Mundo que Espanha recebe. No fundo, repescando a "velhinha" e "cíclica" ideia da promoção
turística conjunta nalguns mercados mais longínquos, na esperança que uma "frente Ibérica" nos
traga mais turistas.
 
Espanha é, convirá não o esquecer, uma das maiores potências turísticas do Mundo tendo há largos
anos lugar cativo no "pódio" do turismo internacional; em termos de aviação tem uma capacidade
muito superior à nossa; tem uma oferta turística rica e diversificada - tal como nós - só que em maior
quantidade, atenta a sua dimensão territorial, empresarial e populacional; a tudo isto deve adicionar-
se a ferocidade da competição turística à escala planetária que acontece (diariamente) entre os
diferentes destinos...
 
Dadas estas notas, e embora seja de saudar o voluntarismo e a genuína boa vontade do gesto, para
além da sua aparente (e óbvia) lógica, conviria que alguém relembrasse o resultado de idênticas
acções passadas e de como sempre saímos a perder de "parcerias" semelhantes. É que um destino
com verbas tão exíguas destinadas à promoção turística internacional não pode dar-se ao luxo de dar
"tiros ao lado", metendo-se literalmente na "boca do lobo", ou encolher os ombros e esperar que algo
ou alguém "destape" o manto de silêncio que serve de capa a equívocos passados.
 
Nota - Não é demais recordar que o endereço de email [email protected] continua ao dispor das(os)
nossas(os) leitoras(es).
 
F.R.
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CM TV

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 84654264

 
29-01-2020 08:18

1 1 1

Construção de nova barragem no Sotavento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=05ec0baa-40b4-4a07-b67e-

de40e3522cba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é a única região do país ainda em situação de seca. Para garantir que não falta água para
abastecer a população, as autarquias defendem a construção de uma nova barragem num
investimento que pode ultrapassar os 100 milhões de euros.
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TSF

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 84650488

 
29-01-2020 09:08

Marroquinos intercetados no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6365797e-ced4-444b-b1c1-

9a3d2508ea2a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma embarcação com um 11 imigrantes ilegais foi detetada esta madrugada junto a Olhão.
Declarações em direto do comandante Rocha Pacheco, comandante da Zona Marítima do Sul.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:06:10

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 84651928

 
29-01-2020 10:01

1 1 1

Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=271b6fe4-f637-4694-b1d6-

2c450aef4f48&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Polícia Marítima intercetou esta madrugada um barco com 11 imigrantes ilegais que chegava a zona
de Olhão, no Algarve. O alerta foi dado por pescadores que avistaram a embarcação.
Direto de Faro.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:05:50

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã

 
ID: 84650729

 
29-01-2020 09:07

1 1 1

Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f2ec15c-7820-4b9a-968e-

bac1a1b9fd47&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Polícia Marítima intercetou esta madrugada, um barco onde chegava um grupo de imigrantes ilegais,
na zona de Olhão no Algarve. Direto de Faro.
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SIC

 	Duração: 00:05:37

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 84649509

 
29-01-2020 08:24

1 1 1

Imigrantes ilegais intercetados na zona de Olhão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55e28b3a-4a0c-4cff-8778-

b2d2c535196f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Polícia Marítima intercetou esta madrugada, um barco onde chegava um grupo de imigrantes ilegais,
na zona de Olhão no Algarve. Direto de Olhão.

 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-29 08:24
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Antena 1

 	Duração: 00:06:33

 	OCS: Antena 1 - Entrevista Antena 1

 
ID: 84649337

 
29-01-2020 08:16

Crise ambiental

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1ef9277-148e-44e3-87d1-

3220a5b414fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As atuais emissões de gases com efeito de estufa podem levar a um aquecimento global de 3 graus
centígrados. O valor é admitido como provável por vários especialistas em alterações climáticas e é o
dobro do limite definido pelo Acordo de Paris. Wolfgang Cramer, autor num dos grupos de trabalho do
Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas, que está a decorrer na
Universidade do Algarve, diz que não tem dúvidas de que Portugal, a par com outros países da região,
já está a ser vítima das alterações climáticas.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-01-29 08:32
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Passeio 
Público 

Viver longe 

fr 

POR José A Rio Fernandes 
Geógrafo/Prof. da Universidade do Porto 

Em 2019, as 8591 unidades oficiais 
de alojamento local (AL) renderam 
à Câmara Municipal do Porto 
(CMP) 9,2 milhões de euros em 
taxa turística. Mais do que a hotela-
ria tradicional, noticiou o JN de do-
mingo passado. 
O AL, já acarinhado, porque ajuda-
va a viabilizar a reabilitação de edi-
fícios e trazia capitais estrangeiros, 
pode vir agora a sê-lo mais ainda, 
como fonte de receita municipal. 
Por certo, mais fiscalizado, face aos 
"informais" que os dados da Airbnb 
ou os relatos dos estudantes uni-
versitários confirmara existirem 
em grande número. 
Por isso, importa lembrar o outro 
lado da moeda. Ora, no centro da 
cidade desapareceu a oferta de alu-
guer de longa duração, até para 
classe média (e não apenas no cen-
tro), já que o imobiliário duplicou o 
seu valor em quatro anos, apesar 
dos proprietários continuarem a 
não pagar MI (o que depende ago-
ra da CMP). Consequência: a infer-
nização da vida da generalidade das 
pessoas quando pretendem casa, 
sobretudo os mais jovens, obriga-
dos a viver longe, logo agora que o 
trabalho (na restauração e hotela-
ria, pelo menos) se voltou a con-
centrar. Neste contexto, o sorteio 
de 15 apartamentos com aluguer 
socialmente apoiado no centro da 
cidade é um passo na direção certa, 
mas sabe a muito, muito pouco! 
O PDM entra em debate. Para lá 
das curiosidades - alguns espaços 
deixam de ser verdes? - e da impor-
tância da estratégia - será que de-
fende o modelo de Oslo? Ou de Hi-
dalgo para Paris? -, esperemos que 
evite que a Baixa se transforme 
num "parque temático" (de comi-
das, bebidas e bugigangas) e, sobre-
tudo, favoreça o acesso à habitação, 
tão importante também para resol-
ver o problema da congestão no 
metro, na VCI e um pouco por todo 
o lado, na medida em que cada vez 
mais pessoas vivem mais longe, 
para que mais turistas possam dor-
mir perto do centro. 
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Gestora de alojamento local supera 30 mil hóspedes em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Rodolfo Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e9cf0e6

 
A GuestReady entrou no mercado português no final de 2018 já registou um total de 315 propriedades
geridas, tendo ajudado 205 proprietários no país a rentabilizar os seus imóveis.
 
O grupo GuestReady já recebeu 31.705 hóspedes entre Lisboa e o Porto em residências de alojamento
local desde que chegou a Portugal no final de 2018. A empresa que entretanto adquiriu a BnbLord e o
Oporto City Flats já registou um total de 315 propriedades geridas e ajudou 205 proprietários em
Portugal a rentabilizar os seus imóveis.
 
A gestora de alojamento local já teve mais de 12 mil reservas que representam perto de 47 mil noites.
"Sinto que temos feito um bom trabalho, mas somos ambiciosos e queremos continuar a crescer"
afirma Vanessa Vizinha, Diretora Geral de Portugal da GuestReady.
 
A responsável assume que "o objetivo é aumentar o nosso portefólio de propriedades e manter o nível
de serviço. Além disso estamos continuamente a trabalhar em soluções para melhor servir os nossos
anfitriões e proprietários".
 
Em termos globais, a GuestReady ajudou três mil proprietários a rentabilizar os seus alojamentos
locais e, ao todo, já recebeu cerca de 283 mil hóspedes entre os destinos que atravessam dois
continentes. Com cerca de 465 mil noites reservadas a empresa continua pretende oferecer o melhor
serviço a hóspedes e proprietários e a prova disso é a criação da nova plataforma de reservas diretas,
'Book with GuestReady'.
 
Hoje é possível alugar um apartamento no Reino Unido, França, Portugal, Dubai e Kuala Lumpur
através do site de reservas diretas. Reservar através desta plataforma permite que os proprietários
paguem menos taxas, por um lado, e que os hóspedes encontrem preços mais acessíveis, por outro.
 
Rodolfo Alexandre Reis

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 11,02 x 31,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84645487 29-01-2020

EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cfilipe®negocios.pt 

Vistos 
sem brilho 

A
proposta do PS de restringir às regiões do in-
terior o investimento imobiliário para obten-
ção de um visto gold é perfeitamente aten dí-
vel. Os socialistas defendem que a medidavisa 
travar a especulação e a escalada dos preços 

nas grandes áreas metropolitanas e este propósito merece 
compreensão, sobretudo por parte de quem vive nestas re-
giões e sofre com estas substantivas alterações na lei da ofer-
ta e da procura. 

Esta preocupação põe num ponto já distante da histó-
ria uma queixa que era recorrente em Lisboa e no Porto, a 
desertificação das cidades, não só por via do preço, mas tam-
bém pela degradação do património edificado. Quem tem 
memória do que se passava, por exemplo, na Baixa pomba-
lina, nas décadas de 80 e 90, sabe do que se fala. Lisboa e o 
Porto estão hoje cidades mais cosmopolitas, em grande par-
te devido ao investimento imobiliário que foi feito nos do-
mínios da habitação, hotelaria e mais recentemente aloja-
mento local. 

Todavia, todos os casos têm uma adversativa e este não 
foge à regra. A principal intenção do Governo, ao criar os 
vistos gold em 2012, não foi a de mudar a face do patrimó-
nio imobiliário ou facilitar o investimento estrangeiro. O 
maior desígnio era pueril, fazer entrar dinheiro e dinami-
zar a economia num país que estava sufocado pelos dita-
mes da troika e as políticas de ajustamento estrutural. Os 
vistos gold (autorização de residência atribuída mediante 
a realização de investimento, empresarial ou imobiliário) 
foram uma espécie de salvo-conduto que permitiu aos seus 
portadores acesso ao espaço Schengen. 

Agora a situação mudou. A economia portuguesa recu-
perou e esse tipo de investimento passou a ser dispensável 
num país que continua a registar uma dinâmica de cresci-
mento no turismo e também foi capaz de atrair investido-
res europeus para o setor imobiliário, sendo que os france-
ses são um caso evidente disso mesmo. 

Portugal criou os vistos gold por urgência financeira e 
agora está a esvaziá-los porque já não a tem. As outras nar-
rativas, como as de valorização do interior ou travagem da 
especulação imobiliária, servem apenas para dourara pí-
lula. A proposta, como se disse, tem os seus méritos. Con-
tudo, dispensavam-se os sofismas para tapar uma evidên-
cia. Os vistos gold responderam a uma necessidade que 
atualmente já não existe. Tão simples quanto isto. o 
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Operadores Turisicos Portugueses cancelam programas para a China
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: OTurismo.PT Online Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b7988a4

 
Dois operadores Turísticos nacionais, cancelaram os programas para a China, devido ao Coronavirus.
A Nortravel e a Lusanova, dois dos operadores portugueses com programação para a China,
cancelaram as primeiras partidas devido ao 2019-nCoV, o novo coronavírus que já terá causado mai
 
A Nortravel e a Lusanova, dois dos operadores portugueses com programação para a China,
cancelaram as primeiras partidas devido ao 2019-nCoV, o novo coronavírus que já terá causado mais
três mil infecções no território.
 
Nuno Aleixo, administrador do Nortravel disse ao Publituris que "neste momento, devido à baixa
procura para a primeira data, 4 de abril, decidimos cancelar essa saída, mantendo neste momento as
restantes quatro datas". O administrador esá consciente que a fraca procura se deve "também se deve
ao Coronavirus".
 
Apesar da primeira partida ter sido cancelada, a Nortravel, que comercializa a China no circuito "China
Milenar", conta manter as restantes quatro partidas para o destino em junho, agosto, setembro e
outubro, no entanto alerta para que continuarão a "acompanhar a evolução do surto do vírus", no
sentido de avaliar se mantém as "próximas datas de saída deste circuito", acrescenta Nuno Aleixo.
 
Por sua vez o Lusanova, que conta com vários circuitos para a China, revelou que as "reservas feitas
para o mês de Fevereiro foram todas canceladas, pois o ministério do Turismo Chinês cancelou todos
os serviços".
Assimim como acontece com o Nortravel, pensa "manter a programação existente" para o destino,
confirmou ao Publituris o gabinete de comunicação do operador turístico.
 
O Portal das Comunidades Portuguesas recomenda, "aos viajantes que reconsiderem a realização de
deslocações não essenciais à China".
 
António Manuel Teixeira
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Passeios entre amendoeiras em flor motivam novo festival em Castro Marim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bcb47506

 
O Festival das Amendoeiras em Flor pretende afirmar-se, logo na sua primeira edição, como um
evento onde a "natureza se conjuga com cultura e gastronomia, dando a conhecer um Algarve
natural"
 
Os passeios têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas, garantindo pequeno-almoço, almoço,
seguro, abastecimentos e brindeFoto arquivo D.R.
Alta Mora, em Castro Marim, propõe um festival com passeios entre amendoeiras em flor e uma
viagem pelas tradições gastronómicas e artesanais algarvias, no primeiro fim-de-semana de fevereiro.
 
O Festival das Amendoeiras em Flor, em Alta Mora, concelho de Castro Marim, pretende afirmar-se
logo na sua primeira edição, como um evento onde a "natureza se conjuga com cultura e gastronomia,
dando a conhecer um Algarve natural", afirmou à Lusa Válter Matias, Presidente da Associação
Recreativa Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA).
 
Os passeios pedestres da associação já se tornaram uma tradição por entre os vales, as ribeiras e os
ancestrais amendoais da serra algarvia - sob o mote da lenda das amendoeiras em flor - conseguindo
registar um aumento constante de participantes - "passando dos 40, no início, aos mil em 2019,
obrigando a dividir as caminhadas "por dois fim de semana", revelou, Válter Matias.
 
Decidiram criar em 2020, o festival das amendoeiras em flor, dando aos visitantes a oportunidade,
não só de conhecer a natureza, mas também de "visitar o mercado de produtos locais" e assistir a
recriações de artes e ofícios artesanais, que permitem "reconhecer e reavivar memórias", deixando o
recinto da escola primaria e "passando a envolver toda a aldeia".
 
Entre as propostas para os dois primeiros dias de fevereiro estão a animação de rua, o teatro, a
música tradicional portuguesa (fado e folclore), os jogos tradicionais, os ateliers de pão, de queijo de
cabra, bem como a gastronomia tradicional, assente em produtos tradicionais da dieta mediterrânica.
 
Criado com base nas caminhadas, este ano a oferta conta com passeios de 5, 8, 12 e 25 quilómetros,
com o centro em Alta Mora e passagem por algumas localidades vizinhas, onde as paisagens das
amendoeiras em flor são sempre "um chamariz muito grande" e o que mais tem agradados aos
participantes, relevou o organizador.
 
A iniciativa pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de amendoeiras, numa
estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode passar pelas artes,
desporto de natureza ou gastronomia.
 
Este evento está inserido no 365 Algarve, que tem como objetivo combater a sazonalidade na região,
e mostrar que a oferta cultura também pode um elemento de atração para quem visita a região fora
da época alta entre outubro e maio.
 
A comissária da programação, Anabela Afonso, afirmou à Lusa que este festival é uma das atividades
que se enquadrou na temática que procuraram trazer para 4ª edição do evento: "ligar as atividades
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culturais com as atividades ao ar livre".
 
Um projeto que se desenvolve no interior do Algarve "numa das zonas mais despovoadas" - indo ao
encontro de um dos objetivos do 365 Algarve - demonstrar que a cultura pode servir para tornar estes
territórios mais atrativos e ajudar a fixar pessoas.
 
o Festival das Amendoeiras em Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14
euros e têm inscrições limitadas, garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e
brinde. As crianças dos 6 aos 12 anos pagam apenas 8 euros.
 
Lusa
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“Lei de bases está entre o conto 
de fadas e o conto do vigário”
Victor Reis Presidente do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana até 
2017, Victor Reis acusa o Governo de estar 
a fazer um desmantelamento da política 
pública de habitação antes de a criar

Semanas após ser conhecida a 

proposta de Orçamento do Estado 

para 2020 e dias depois da acesa 

polémica que levou a trocas de 

acusações, e justi cações, entre o 

presidente da Câmara de Lisboa e o 

Tribunal de Contas, o antigo 

presidente do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU), o social-democrata Victor 

Reis não deixa pedra sobre pedra 

acerca do que diz ter sido um 

“cataclismo” legislativo, que 

“implodiu o mercado de 

arrendamento”. Corrosivo, Victor 

Reis defende que a habitação 

pública só pode aumentar com 

apoios directos à construção. 

Aumentar o parque público é a 

melhor forma de ter uma 

política pública de habitação. 

Concorda? 

Concordo, claro. O problema é a 

forma como o estamos a fazer. O 

Governo montou uma estratégia em 

que assentava muito na perspectiva 

de que o mercado privado ia colocar 

casas no mercado de arrendamento. 

E isso ruiu completamente. Há cada 

vez menos casas neste segmento. E 

o Governo está sempre a rever em 

baixa as expectativas. Começou 

com 170 mil casas anunciadas pelo 

ministro Matos Fernandes em 

Agosto de 2017. Em Abril de 2018, já 

falavam em cem mil. No último 

debate do Programa do Governo, o 

primeiro-ministro já só fala em dez 

mil. O feitiço que se virou contra o 

feiticeiro. 

E porque não está a iniciativa 

privada a alocar para 

arrendamento as suas casas? 

Foram tantas, e tão disparatadas, as 

alterações que se zeram ao regime 

de arrendamento urbano que tudo 

o que é proprietário, senhorios e 

investidores fogem a sete pés. 

Nestes quatro anos foram feitas sete 

leis, que alteraram 14 diplomas que 

mexiam com questões de 

arrendamento urbano. Nessas sete 

leis existem 61 artigos novos, e tudo 

isto deu 93 artigos, e 312 números 

ou alíneas. Mais de 460 alterações 

às regras do arrendamento urbano 

em quatro anos. É um panorama 

aterrador. 

Nuns casos está a falar de 

iniciativas do Governo, outros 

são iniciativas da Assembleia. 

Estou a falar de todos. Começou na 

Helena Roseta, que tentou começar 

pela lei de bases, e passou por toda 

a leira de Governo e deputados. 

Chegámos ao ponto de fazer uma 

coisa absurda como a lei do assédio 

no arrendamento. Alguém 

consegue demonstrar a seriedade 

da lei do assédio ou a sua 

aplicabilidade prática? Não passa de 

um acto de pura propaganda. É 

como a habitação vitalícia — um 

disparate total. 

Não é importante ter uma Lei de 

Bases da Habitação (LBH)? 

Esta LBH é qualquer coisa que está a 

meio caminho entre o conto de 

fadas e o conto do vigário. Passamos 

a ter uma lei de bases que diz que é 

preciso ter uma política nacional de 

habitação, e temos um Governo que 

está a desmantelar essa política. 

Como defende que se aumente o 

parque público habitacional? 

Unicamente com nanciamento à 

construção de casas para 

arrendamento apoiado. Não é com 

esta palhaçada da renda acessível, 

muito menos com as alterações que 

zeram ao regime de arrendamento 

apoiado em 2016, que piorou ainda 

mais a situação. Ao terem xado as 

rendas máximas num valor ainda 

mais baixo do que estava antes, 

acabaram a reduzir a mobilidade do 

parque. É o oposto ao que está a ser 

feito em toda a Europa. Fixaram 

uma regra que impõe como limite 

máximo de esforço os 25%, 

independentemente do rendimento 

da família, e depois xaram um 

tecto limite da renda. O resultado é 

que passamos a ter rendas distintas 

para casas iguais e famílias iguais. 

Acho isto inacreditável. 

Mas actualmente há 

constrangimentos legais a 

impedir o financiamento directo 

da construção. De onde viria o 

dinheiro? 

Não estamos à espera da Rainha 

Santa Isabel. Não há milagres, tem 

de haver dinheiro. Do OE. Mas até o 

pouco dinheiro que há para a 

habitação, vai-se a ver e no nal 

gasta-se uma ninharia. Veja os 40 

milhões de euros de 2019 para o 1.º 

Direito [Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação]. Gastaram-se 

em quê? 

Este ano estão previstos 135 

milhões de euros para a política 

de habitação. Serão suficientes? 

Não consigo discernir qual é o 

orçamento disponível. Olhando 

para os números todos que 

encontrei nos documentos 

entregues na AR, a única coisa certa 

a que consegui chegar é a de que o 

IHRU tem um orçamento de 184,3 

milhões de euros. Mas isto não quer 

dizer nada — porque inclui custos 

com pessoal, custos de manutenção 

do parque habitacional que é 

propriedade do IHRU, e também 

todas as receitas de rendas. Não 

encontro em lado nenhum o 

dinheiro previsto para cada um dos 

programas — este orçamento é 

completamente opaco nisso. E 

também sei que basta uma 

cativação de Centeno para o IHRU 

car sem nada, por isso…. Este 

Governo tem para a habitação uma 

política de comunicação 

semelhante à dos supermercados. 

Todos os dias há anúncios, de 

tempos a tempos há produtos 

novos, promoções e saldos que se 

fartam. A diferença é que, ao 

contrário dos supermercados, na 

política de habitação as prateleiras 

estão todas vazias. 

Não pode dizer que tudo falhou. 

O Instrumento Financeiro para a 

Este Governo tem 
para a habitação 
uma política  
de comunicação 
semelhante à dos 
supermercados. 
Todos os dias há 
anúncios, de 
tempos a tempos 
há produtos novos, 
promoções  
e saldos que se 
fartam

Entrevista
Luísa Pinto
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Reabilitação e Revitalização 

Urbanas (IFRRU) está a ser um 

sucesso reconhecido na Europa. 

É o único que está a funcionar. 

Porque se destinam ao estrato de 

segmento de luxo e turismo. Vá ver 

nos empreendimentos aprovados 

qual é a percentagem para 

reabilitação. Lançaram o IFRRU e 

mataram o Reabilitar para Arrendar 

(RpA), que era para habitação. O 

modelo de nanciamento é o 

mesmo, mas enquanto no RpA 

obriga a rendas condicionadas, no 

IFRRU não há condicionamentos, 

pelo que serve para qualquer m,  

incluindo turismo e luxo. 

Ainda antes de haver um IFRRU, 

não se pode dizer que o 

Reabilitar para Arrendar 

estivesse a correr bem. 

O RpA começou a ter problemas 

assim que o Governo começou com 

os anúncios de milhões para a 

habitação. Toda uma la de espera 

de investidores que tínhamos na 

altura entrou em compasso de 

espera. Há empreendimentos que 

estavam no RpA e que agora 

transitaram para o IFRRU. 

Tem havido algum compasso de 

espera na transferência do 

património habitacional para os 

municípios. Porquê? 

Houve três etapas distintas. A 

primeira, em 1993, quando é feito o 

Plano Especial de Realojamento 

(PER). O património então do 

IGAPHE [Instituto de Gestão e 

Alienação do Património 

Habitacional do Estado] era de 50 

mil fogos. Começou a ser feita a 

transferência para os municípios 

das áreas metropolitanas até 2002, 

e em 2003 há um novo bloco que 

alarga a transferência a todos os 

municípios. Quando o IGAPHE é 

extinto, só passaram para o IHRU 

nove mil fogos, os outros já tinham 

sido transferidos para as câmaras a 

título gratuito e sem qualquer ónus. 

O PER e o Prohabita foram 

programas bem-sucedidos porque 

tinham verdadeiramente subjacente 

uma política de descentralização. 

Agora já não estamos a falar disso. O 

IHRU aumentou o parque, tem 

agora 12 mil fogos, e o que falta 

transferir está sobrecarregado com 

os ónus de empréstimos que teve de 

contrair para reabilitar e conservar 

estes fogos… 

São encargos muito pesados para 

as câmaras? 

Não sei. Mas isto lembra o problema 

do comboio Lisboa-Porto. 

Começaram a dizer vem lá o TGV e 

as obras de bene ciação da linha 

pararam. Mas nem veio o TGV nem 

as obras se zeram. Aqui é mais ou 

menos o mesmo: começou a falar-se 

de transferência para os municípios, 

as obras não se fazem, já ninguém 

faz gestão. O IHRU deixou de ter 

dinheiro e condições para fazer a 

gestão corrente e normal. Não me 

esqueço de que o ministro das 

Finanças chegou ao IHRU e levou de 

lá os 18 milhões de euros que lá 

tínhamos deixado. Não me 

surpreende que o IHRU possa ter 

casas vazias, como tem a câmara. 

Levou para onde? Quando foi 

isso? Isso foi notícia? 

Não foi notícia, mas foi um rombo. 

Foi em Dezembro de 2017. Um mês 

depois de eu sair, o IHRU cou 

descapitalizado.

Como acompanhou a troca de 

acusações entre o presidente da 

Câmara de Lisboa e o Tribunal 

de Contas (TdC) por causa da 

aquisição de casas da Segurança 

Social? 

Acho que o TdC foi muito 

benevolente na apreciação que fez, 

porque ainda não foi perceber 

tudo o que está por detrás deste 

negócio. Encontro quatro 

problemas graves. Primeiro, a 

partir do momento em que são 

vendidos por um valor inferior ao 

que seria expectável atendendo às 

actuais condições de mercado, 

estamos a depauperar o 

património de todos nós. Em 

segundo lugar, ao ser a câmara a 

fazer a operação, e tendo de gastar 

mais 20 a 22 milhões de euros em 

reabilitação e adaptação, no nal a 

operação vai passar os 80 milhões, 

e os nossos impostos estão a ser 

defraudados. Terceiro, quando foi 

discutido o projecto de 

Entrecampos, para aumentar a 

oferta de escritórios, uma das 

recomendações da assembleia 

municipal foi que devia haver pelo 

menos 25% de habitação — e ainda 

não é, como con rmou o 

Ministério Público; se a 

percentagem de habitação em 

Entrecampos fosse aumentada, 

seria mais barato construir de raiz 

do que reabilitar prédios que são 

“carne do lombo” vendidos ao 

desbarato. Quarta, constatar que 

vá ser o 1.º Direito a nanciar a 

custo perdido esta operação. Isto é 

que eu acho um escândalo. 

Porquê? 

Não me tinha apercebido de que o 

1.º Direito também poderia servir 

para isto. E isto é subverter a 

nalidade deste programa, e que é 

a precariedade habitacional, para 

ser usado em habitações em zonas 

de luxo como é a Avenida da 

República. Depois vem dizer que 

não há dinheiro su ciente para a 

totalidade dos programas. Já 

parece o Robles. Olho para 

Fernando Medina e vejo um 

segundo Ricardo Robles. O Medina 

parece o Robles, critica o Tribunal 

“Olho para Fernando Medina  
e vejo um segundo Ricardo Robles”

de Contas pela especulação, 

arma-se em anjinho, quando é ele 

quem está por trás a especular isto. 

Agarra no dinheiro das prioridades 

daquilo que devia ser a política de 

habitação com a cumplicidade do 

Governo, e inverte essas 

prioridades. Mas não é caso único. 

Está a falar de quê? 

De outro caso que eu reputo de 

igualmente grave, e que está 

relacionado com as casas que 

integram este primeiro concurso 

com 120 casas para rendas 

acessíveis. Quem nos anda a dizer 

que temos um parque habitacional 

curto, que não consegue dar 

resposta aos mais necessitados, 

como é que explica que neste 

concurso das 120 casas que estão a 

leilão há, à vontade, umas cem que 

estão a ser são desviadas de 

habitações sociais? Estão a desviar 

habitações sociais para 

arrendamento acessível, violando a 

própria lei. 

Como assim? 

Estamos a falar de casas que foram 

nanciadas no âmbito do PER. A lei 

do arrendamento apoiado é muito 

clara, naquilo que tem que ver com 

o seu âmbito, no artigo segundo, 

onde está dito preto no branco que 

não podem ser aplicadas noutros 

regimes de rendas. O 

arrendamento acessível nunca cai 

nesta esfera do arrendamento 

apoiado. O arrendamento acessível 

não é calculado tendo em conta os 

rendimentos dos agregados 

familiares, mas por aquela regra 

dos 20% abaixo do valor de 

mercado. Acho que há um 

problema legal, e sério. Nuns casos 

a opção pode ser politicamente 

censurável, mas nas casas 

nanciadas pelo PER é mesmo 

uma questão legal — a não ser que 

alguém de forma encapotada tenha 

andado a dar autorizações da parte 

do IHRU, coisa que não me passa 

pela cabeça. 

Mas os edifícios estavam vagos? 

Recordo que Fernando Medina 

prometeu sete mil fogos de renda 

acessível para este mandato. 

Estamos a menos de dois anos das 

eleições e quantos fogos há? Zero. 

Então, deita mão de todos os 

expedientes, chegamos ao ponto 

do vale tudo. Primeiro, a culpa era 

da lei dos despejos, depois da 

precariedade, depois do 

alojamento local, agora é do TdC. 

Há bodes expiatórios, uns atrás dos 

outros, que terminam nisto de 

chegarmos a uma coisa que é ter 

casas na Avenida da República, que 

é “a carne de lombo”, a preços 

exorbitantes e inacreditáveis, e ter 

essas casas nanciadas, ainda por 

cima, com o Orçamento do Estado. 

O que demonstra a cumplicidade 

do Governo neste processo. Vamos 

falar de forma clara: a última coisa 

que o primeiro-ministro quer é 

perder a Câmara de Lisboa, e o que 

temos aqui é um completo conluio 

entre o Governo e a câmara. O 

Governo está a fazer aquilo que 

não pode com o nosso património 

público, e o TdC tem razão, há 

verdadeiramente má gestão. Mas 

agora vão usar o TdC como bode 

expiatório para o que está a correr 

mal.

Fernando Medina 
prometeu sete mil 
fogos de renda 
acessível para este 
mandato. Quantos 
fogos há? Zero luisa.pinto@publico.pt

DANIEL ROCHA

Estamos a falar de mais 
de 460 alterações  
às regras do 
arrendamento urbano 
em quatro anos. É um 
panorama aterrador
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Ex-colónias  
Devolver 
património? 
Ventura 
ataca ideia 
de Joacine 
Política, 14 e Editorial

Festival de Angoulême 
Duas publicações de autores 
portugueses nomeadas para 
Prémio de BD Alternativa 
Cultura, 34/35 
 
Médio Oriente 
Trump apresentou a “última 
hipótese de um Estado”  
aos palestinianos 
 Mundo, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXX • n.º 10.871 • 1,30€ • Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Compra de fármacos recusada  
a hospitais com saldos negativos 
Em três anos, o Tribunal de Contas recusou o visto a pelo menos 35 contratos que hospitais queriam 
celebrar para adquirir medicamentos e serviços, tendo já alertado o Governo para o problema Sociedade, 16

Ninguém sabe ao certo 
quanto custam as alterações 
ao Orçamento do Estado que 
foram apresentadas p10/11

Victor Reis, ex-presidente do 
IHRU, diz que o Governo 
“implodiu o mercado de 
arrendamento” p24/25

PSP e GNR receberam no 
ano passado perto de 30 mil 
queixas, revelou ministro da 
Administração Interna p19

Partidos fizeram 
1272 propostas 
mas não (todas) 
as contas 

Habitação: 
“Lei está entre 
o conto de fadas  
e o do vigário”

Queixas 
de violência 
doméstica 
subiram 11,5%

THOMAS PETER/REUTERS

ISNN-0872-1548

Manuel Esperança foi alvo de 
processo por chamar mais 
docentes para garantir 
exames em dia de greve p18

Director 
de escola de 
referência bate 
com a porta

Epidemia 
Vamos 
conseguir 
travar o novo 
coronavírus?  
 
Opinião 
Francisco George 
defende 
mudança 
da Constituição 
para permitir 
internamento 
obrigatório 
por motivos 
de saúde pública 
 
Destaque, 2 a 4
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Capital Europeia da Cultura levou Guimarães a "assumir-se como polo cultural"
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A Capital Europeia da Cultura (CEC) Guimarães 2012 foi há sete anos, mas "ainda perdura", seja no
simbólico coração que o evento "eternizou", seja no "ânimo criativo" que continua
 
Na chamada cidade-berço, os efeitos de Guimarães 2012 continuam visíveis nas lojas, no posto de
Turismo, nos monumentos, na "referência cultural" que Guimarães se tornou para a "criação de
cultura".
 
Pelas ruas da cidade, o coração que serviu de apresentação e representação de Guimarães2012 é
visível em praticamente todas as lojas, "tornou-se símbolo da cidade", explicam os lojistas, que,
embora reconheçam que o evento continua a marcar o pulsar do comércio, referem que os anos
seguintes a 2012 foram "duros e de retrocesso" no negócio.
 
"Tudo naquele ano foi bom. Havia atividades diárias, espetáculos, o renascer da nossa história, da
nossa portugalidade. Abriram muitas lojas de artesanato, galerias, a restauração teve um impulso, foi,
sem dúvida, o momento mais marcante de Guimarães, depois da classificação pela UNESCO do nosso
centro histórico como Património da Humanidade", descreveu à Lusa a ex-vereadora da Cultura da
autarquia, Francisca Abreu, que exerceu o cargo nos anos que antecederam a CEC e até 2013.
 
Para a responsável, mesmo com o poder político a "antecipar de alguma forma o efeito ressaca, que é
normal depois de um ano tão intenso", ainda assim "muita coisa perdurou".
 
"Se a cidade já tinha uma dinâmica cultural invejável e pouco comum à dimensão de Guimarães, com
a CEC isso não acabou, pelo contrário, a cultura e as atividades culturais enraizaram-se no dia-a-dia
dos vimaranenses", apontou.
 
O "símbolo" CEC levou também Guimarães a assumir-se como "um centro cultural mais desenvolvido
e como um novo polo turístico de excelência", com o aumento do número de visitantes aos
monumentos da cidade a "manter um nível de crescimento consistente".
 
"A cidade mudou. Não só pelas estruturas que surgiram, como a Plataforma das Artes e da
Criatividade, ou a Casa da Memória, ou muitas outras mais pequenas que foram criadas para aquele
ano, mas que perduram, mas também por iniciativas como a Outra voz (Coro comunitário) que ainda
se mantêm ativas", referiu Francisca Abreu.
 
Os vimaranenses, "mas não só, começaram a encarar a Cultura como uma coisa do dia-a-dia, que
deve ser acessível a todos e não como uma atividade de elites".
 
Continuar a ler
 
Para a então responsável, esse foi um dos "grandes legados" da CEC: "A democratização da cultura, a
perceção de que a cultura é um bem essencial e não um luxo", refletiu.
 
A CEC teve importância para a cidade "também para cimentar e alargar os horizontes de eventos que
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já aconteciam", como o Guimarães Jazz, os Festivais internacionais de Teatro ou o Guidance, festival
internacional de dança.
 
No entanto, há um outro lado da medalha: "Não podemos negar que sete anos depois desapareceram
muitos dos negócios criados naquele ano, que se perderam oportunidades de cimentar novas criações,
e que, apesar do muito que foi feito, mais podia ter sido feito", disse.
 
Por isso, a responsável deixa um alerta à próxima cidade a ostentar o título de CEC.
 
"Tão importante é preparar o ano em si como o ano anterior e acautelar os anos seguintes. Uma CEC
não é um evento de apenas um ano e é bom ter isso em consciência", disse.
 
Portugal voltará a ter uma Capital Europeia da Cultura em 2027, simultaneamente com uma cidade da
Letónia, tendo sido Guimarães a terceira cidade portuguesa a ostentar aquele título, depois de Lisboa,
em 1994, e do Porto, em 2001.
 
Aveiro, Leiria, Faro, Viana do Castelo, Coimbra, Évora, Braga, Guarda e Oeiras já anunciaram que vão
apresentar uma candidatura.
 
SAPO
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