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Terrorismo 
na Europa fez 
crescer turistas 
em Portugal 

FLUXOS  Um estudo con-
cluiu que "os atentados 
terroristas em vários paí-
ses europeus tiveram um 
forte impacto na chegada 
de turistas a Portugal". O 
estudo abrangeu o período 
entre 2002 e 2016 e anali-
sou "os efeitos que os 
atentados terroristas" têm 
sobre a procura turística. 
Portugal foi comparado a 
países afetados pelo terro-
rismo como a França 
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ESTUDO 

, JAGAOEESH NV/FPA 

oizcoa i~? -411H 

Setor turístico português ganhou com a 'fuga' de turistas de outros mercados 

Terrorismo 
mexe com 
o nosso turismo 
Ataques terroristas em França, Alemanha ou no 
Reino Unido têm desviado turistas para Portugal 

REDAÇÃO 
redacao@destak.pt 

U m estudo de investigado-
res da Universidade de 
Coimbra (UC) e do Poli-
técnico de Viseu concluiu 

que os atentados terroristas em paí-
ses europeus tiveram "um forte im-
pacto na chegada de turistas a Por-
tugal", sobretudo nos últimos anos, 
por ser considerado um país seguro, 
"um dos poucos no Mundo onde não 
há registo de atentados terroristas". 
O estudo - que se focou no período 
entre 2002 e 2016 - concluiu que "os 
ataques terroristas têm tido um efei-
to muito positivo nas chegadas turís-
ticas em Portugal", ou seja, "os aten-
tados terroristas em países que são 
grandes mercados recetores, como 
França, Alemanha e Reino Unido  

têm desviado turistas de grandes 
mercados emissores, nomeadamen-
te da Ásia, da América do Norte e 
também da Europa", para Portugal, 
explicou Cláudia Seabra, docente da 
Faculdade de Letras da UC e primei-
ra autora do artigo. 

Por outro lado, o estudo comprova 
também que os ataques cometidos 
em Espanha têm uma contribuição 
negativa na vinda de turistas da Ásia 
para Portugal, uma vez que estes, 
considerando os dois países no "mes-
mo território ibérico", temem o "efei-
to de contágio". 

Promoção noutros mercados 
O estudo conclui ainda que "em ter-
mos de promoção", Portugal deveria 
apostar noutros mercados, porque 
há mercados "muito interessados em 
Portugal, nomeadamente o africano". 
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ATUALIDADE • 04 

Abandono 
escolar 
precoce 
em baixa 
Taxa de abandono precoce de educação e formação 
em Portugal voltou a descer no ano passado, para 
os 10,6%, atingindo o valor mais baixo de sempre 

CIDADES ATUALIDADE *06 

Suspensão da linha Terrorismo mexe com 
circular é "uma vitória" o turismo português 
Comissão de Utentes dos Transportes Novo estudo conclui que os atentados 

Públicos considerou ontem "uma vitória" terroristas em países europeus tiveram 

a suspensão do projeto de construção "forte impacto na chegada de turistas 

da linha circular do Metro de Lisboa a Portugal", sobretudo nos últimos anos 

DESPORTO • 08 FAMA&TV •10 

Jogos Olímpicos 2020: Isaura luta contra 
coronavírus preocupa cancro da mama 
Organização dos Jogos Olímpicos de Cantora e compositora portuguesa 
Tóquio 2020 está "muito preocupada" que venceu o Festival da Canção 2018 
com o novo coronavirus chinês e o fez o anúncio nas suas redes sociais e foi 
possível impacto no evento desportivo clara: "Estou pronta para dar cabo dele" 

Estrelas do hip hop 
na Praia da Rocha 
Festival Rolling Loud vai fazer a sua 
estreia absoluta em terras europeias 
com nomes como A$AP Rocky, Future. 
Chief Keef ou Wiz Khalifa em Portimão 
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A4 Medronho volta a ser mote para peça de teatro a decorrer na serra de Monchique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db4de73c

 
O medronho volta a ser o núcleo de nova peça de teatro em Monchique, levando o público à serra
profunda e às histórias serranas, entre visitas a destilarias, a partir de sexta-feira, no âmbito do
projeto Lavrar o Mar.
 
A aventura à volta do medronho começou há quatro anos, mas tem incidido na componente da
destilação e, para esta edição, os organizadores do projeto "Medronho" procuraram fazer algo
diferente, envolvendo autores como Sandro William Junqueira e Afonso Cruz.
 
"Este ano quisemos percorrer todo o percurso do medronho, desde a apanha, a fermentação até à
destilação", revelou à Lusa o encenador Giacomo Scalisi, diretor artístico do projeto Lavrar o Mar - As
Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, que tem em curso a 4.ª edição, a decorrer desde outubro
até ao próximo mês de maio.
 
Os primeiros momentos da história aconteceram em novembro passado, quando o público foi
convidado a subir até às encostas de Monchique para apanhar o fruto medronho, enquanto assistiam à
peça com textos do escritor Sandro William Junqueira, baseados na história de "um Romeu e Julieta
monchiquense", com "Medronho - A Apanha - A Sangrada Família".
 
A segunda parte foi escrita por Afonso Cruz, acontece agora, nos dias 7 a 9 e 14 a 16 de fevereiro, e
toma por nome "Medronho - Fermentação e Destila", com diferentes `subtítulos`, para cada um dos
seus atos: "Moisés, o famoso esquizofrénico", "Livro, esse objecto incompreensível" e "O preço certo".
 
O interior da Serra de Monchique é o cenário desta peça enquadrada numa zona de medronheiros e
num terreno "por onde o incêndio também passou", adiantou o encenador, num assunto que o escritor
Afonso Cruz não "quis esquecer", já que deixa "sinais muito fortes e presentes", tanto na serra como
em quem nela habita.
 
O ponto de encontro, antes de cada sessão, é às 19:30, no heliporto de Monchique, de onde o público
"é transportado" para o local de início da peça, seguindo por duas destilarias, que servem de cenário
aos momentos teatrais da história, antes da prova de medronho e de alguns petiscos da serra.
 
Os textos de Afonso Cruz "ganham vida" nas atrizes Inês Rosado, Marta Gorgulho, Sofia Moura, que
dão corpo às mulheres serranas que "contam histórias sobre os homens", essencialmente sobre
Carlos, o `Urso`, "nome de uma personagem que tem atravessado algumas das edições do
`Medronho`", revelou Giacomo Scalisi.
 
"A intenção foi explorar e dar a conhecer o percurso que o fruto faz até se transformar no líquido que
bebemos das garrafas", realçou o diretor artístico do Lavrar o Mar.
 
O desafio foi lançado aos escritores Sandro William Junqueira e Afonso Cruz, depois de uma pesquisa
no território com as famílias produtoras de medronho, que ainda mantêm ativa esta atividade de
forma tradicional, construindo os textos das peças, para que o público possa assistir a todo o
processo.
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Este evento está inserido no 365 Algarve, que tem como objetivo combater a sazonalidade na região e
mostrar que a oferta cultura também pode ser um elemento de atração para quem a visita fora da
época alta, entre outubro e maio.
 
A comissária da programação, Anabela Afonso, afirmou à Lusa que esta peça procura "trabalhar um
território de baixa densidade" como o de Monchique, mostrando que a cultura pode "ajudar a dar
visibilidade ao património", neste caso ligado aos produtos tradicionais do medronho e da aguardente
de medronho.
 
A comissária confidenciou que este é já o quarto ano e a quarta fase do que "começou por ser uma
trilogia", mas "o sucesso obtido junto do público" fez com que continuasse.
 
Lusa
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A6

Vinci fatura quase 900 milhões com aeroportos nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5e4574ef

 
ANA gerou 894,54 milhões de euros em receitas, um aumento de 7% face ao ano anterior. EBITDA
cresceu para 586,4 milhões de euros.
 
Com o turismo em crescimento, há cada vez mais aviões a aterrar e a levantar nos aeroportos
nacionais. São muitos os milhões de passageiros que passam chegam e partem destes - 59,12
milhões -, gerando receitas cada vez maiores para a ANA - Aeroportos de Portugal. Só no ano
passado, a Vinci Airports, que detém a concessão, arrecadou quase 900 milhões.
 
De acordo com as contas da Vinci, citadas pelo Jornal de Negócios (acesso pago), a ANA gerou 894,54
milhões de euros em receitas, um aumento de 7% face ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o EBITDA
atingiu, em 2019, os 586,4 milhões de euros, valor que traduz um crescimento de 5,6% face ao
registado nos mesmos 12 meses de 2018.
 
A ANA continua, assim, a crescer, gerando mais receitas e EBITDA para a Vinci Airports, mas também
mais lucros, embora ainda não sejam conhecidos os resultados líquidos da gestora de aeroportos
nacional em 2019.
 
A ANA foi concessionada aos franceses em 2012, por um período de 50 anos. À data, com o Governo
de Passos Coelho - e com a troika no país - pagou 3.080 milhões de euros, com 700 milhões de
dívida, um negócio que tem sido alvo de duras críticas por parte do atual Executivo.
 
A privatização da ANA foi, recentemente, apelidada de "danosa" para os interesses do Estado por
Pedro Nuno Santos. "Foi um péssimo negócio para o Estado. Foi a privatização mais danosa para o
interesse público e não há forma mais doce de o dizer", disse o ministro das Infraestruturas.
"Podemos estar a falar do negócio com a maior taxa de rentabilidade do país", atirou, em entrevista
ao Expresso.
 
ECO
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A7

Perspetivas da AHETA para 2020 são de "melhoria ligeira" após ano turístico positivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de580019

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considera que os resultados
do ano turístico de 2019 foram "positivos" para o Algarve, contando com perspetivas de "melhoria,
embora ligeira", em 2020.
 
Em 2019, informou a associação, a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve atingiu os 63,8%, mais 0,9% do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios
subiu 3,9% no mesmo período.
 
Em 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de alojamento classificados
oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais 3,251 milhões foram
estrangeiros e 1,208 milhões nacionais.
 
Os turistas que mais contribuíram para as dormidas totais do Algarve foram os britânicos (30,5%), os
portugueses (20,5%), os alemães (10,2%) e os holandeses (6,5%).
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano.
 
O RevPar (rendimento por quarto disponível) subiu 3,3%, atingindo os 54,40 euros por dia.
 
O alojamento registado oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros,
enquanto a facturação total ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros.
 
A AHETA realça a subida do mercado britânico (+4%), após as descidas de 2017 e 2018 - de 8,5% e
6%, respectivamente.
 
Destaque ainda para as quebras do mercado alemão de 11,7% e holandês de 8,4%.
 
A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, "uma tendência que importa
inverter", salienta a associação empresarial.
 
O golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira regional, subindo 1,4%, tendo os
campos de golfe do Algarve transacionado 1,368 milhões de voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no
ano anterior, uma média de 36.003 voltas por campo, o melhor registo desde 2006.
 
Para 2020, as perspetivas da AHETA apontam "para um aumento ligeiro das ocupações" (mais 1%),
tendo os preços subido 1,7%, em média, "o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da situação
financeira das empresas", assim como para o crescimento do volume de negócios (+2%) e, por essa
via, dos resultados líquidos normais.
 
EP - diariOnline
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BE contra viveiro de mexilhão entre praias de Vila do Bispo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be5c71d

 
O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda manifestou-se contra o estabelecimento de uma
aquacultura de mexilhão ao largo de Sagres, Vila do Bispo, sustentando que terá "efeitos bastante
nefastos" na área.
 
Segundo um edital de 8 de janeiro, citado no requerimento dos deputados João Vasconcelos - eleito
pelo Algarve - e Ricardo Vicente, a empresa Finisterra requereu um Título de Atividade Aquícola (TAA)
para a instalação de um viveiro de culturas em águas marinhas, em mar aberto, para o crescimento e
engorda de mexilhão, em regime extensivo, com uma área de 282 hectares, a localizar ao largo de
Sagres, entre as praias das Furnas e da Salema.
 
Este TAA será atribuído pelo prazo máximo de 25 anos, podendo ser renovado por um igual período.
 
O BE frisa que os pescadores da pesca artesanal do concelho de Vila do Bispo se encontram "muito
revoltados" com a possível instalação da referida aquacultura, denominada  Finisterra2 , "a qual terá
efeitos bastante nefastos para esta área do Barlavento, como seja, consumará a destruição do que
resta da pesca artesanal".
 
A zona escolhida é "vital para a atividade pesqueira, visto incluir importantes bancos de pesca para o
cerco e para a pequena pesca costeira, tal como para a preservação da biodiversidade marinha do
Algarve", sublinham os bloquistas.
 
O relatório do projeto PescaMap (Mapeamento de bancos de pesca algarvios), da responsabilidade do
Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que teve lugar em 2015, sustenta que "a
aquacultura em mar aberto situado no enfiamento da Ponta da Piedade apresenta potencial conflito
por espaço marítimo com a pequena pesca costeira e de cerco", recorda o BE.
 
De acordo com os principais bancos de pesca determinados neste estudo, a referida área situar-se-á
"dentro de uma das mais procuradas áreas de pesca pela frota pesqueira" e terá "impactos relevantes"
para as embarcações da pequena pesca costeira e de cerco locais.
 
Na área indicada para a implementação da aquacultura  Finisterra2 , operam atualmente cerca de 70
embarcações da fota de cerco e pequena pesca, o que corresponde a 250 profissionais que laboram
com as artes de pesca - pesca à linha, cerco, alcatruzes, armadilhas de gaiola, redes de amalhar e
tresmalho. "Ficará em causa toda a economia da zona do Barlavento/Algarve e o sustento de muitas
famílias que sobrevivem das atividades da pesca", assinalam os deputados do BE.
 
Vários autarcas do concelho de Vila do Bispo já apresentaram reclamações às entidades competentes
e os próprios pescadores ameaçam boicotar a instalação do viveiro e até fechar a própria barra,
referem os parlamentares.
 
Os deputados do BE questionam se o governo reconhece que o viveiro colocará em causa a pesca e a
biodiversidade da zona e se vai atuar, "no sentido de salvaguardar a atividade piscatória e o sustento
dos pescadores e suas famílias".
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Coronavírus está a ter graves consequências também em Macau

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33f62da8-0135-42e9-a82a-

8e83ecd16fef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coronavírus está a ter graves consequências também em Macau. Casinos encerrados, turismo a cair
e negócios em geral também afetados.
Comentário do jornalista da TDM, João Francisco Pinto.

Página 9



A10

Regime do jogo online tem que ser reavaliado em dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2020

Meio: Expresso Online Autores: Ana Sofia Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7868802

 
Parlamento aprova proposta do Bloco de Esquerda que prevê que o regime fiscal das apostas na
internet seja alvo de um relatório de avaliação
 
O Bloco de Esquerda aprovou esta quarta-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado
para 2020 que estabelece que o regime fiscal dos jogos e apostas 'online' seja reavaliado dentro de
dois anos, no máximo. O resultado dessa avaliação deve ser submetido aos deputados da Assembleia
da República.
 
A alteração ao Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO) foi aprovada com os votos a favor do
PSD, BE, PCP, PAN, IL e Chega, a abstenção do CDS-PP e os votos contra do PS.
 
Esta iniciativa do Bloco define que, "no prazo máximo de dois anos a contar da data de entrada em
vigor das presentes alterações", o serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal
"procede à reavaliação do regime fiscal dos jogos e apostas abrangidos pelo RJO". E que o relatório
terá de ser entregue ao Parlamento e ao membro do Governo responsável pela área do turismo.
 
Os deputados aprovaram, ainda, a proposta do Orçamento para 2020 que aumenta de 15% para 25%
o Imposto Especial de Jogo Online (IEJO), que se aplica nos jogos de fortuna ou azar, como casino ou
poker, geridos pelas casas de apostas licenciadas para operar em Portugal. "Para efeitos do disposto
no presente artigo, as comissões cobradas ao jogador pela entidade exploradora integram a receita
bruta", refere ainda a medida.
 
Com esta mudança no artigo 89.º do RJO (aprovado pelo Governo através do Decreto-Lei n.º 66 de
2015) deixa de haver progressividade do imposto, que passa a ser fixo nos 25%.
 
Atualmente, os 15% de IEJO são aplicados em função do volume de negócios das casas de apostas.
Quando a receita bruta anual da entidade exploradora for superior a cinco milhões de euros, a matéria
coletável é dividida em duas parcelas: até ao montante de cinco milhões de euros, aplica-se a taxa de
15% e sobre o excedente, a taxa é determinada de acordo com um cálculo, que no máximo pode
atingir os 30% de imposto.
 
[Additional Text]:
Ana Sofia Santos
Lusa
 
Ana Sofia Santos

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84782934 06-02-2020

LOCAL

Boom de investimento em Sines 
pode quase duplicar a população

MIGUEL MANSO

Face à perspectiva de aumento demográfico,  já está em elaboração a Estratégia Local de Habitação

O concelho de Sines espera atingir, na 

próxima década, os 20 mil habitan-

tes, num crescimento que, a con r-

mar-se, quase duplica a população da 

cidade e inverte a perda demográ ca 

que tem vindo a afectar o Alentejo 

Litoral. A estimativa é do presidente 

da Câmara de Sines e resulta do pre-

visível aumento do emprego gerado 

por vários investimentos de milhares 

de milhões de euros que estão na 

calha para o concelho. 

Além do investimento de 1,2 mil 

milhões de euros no Porto de Sines, 

com a expansão do Terminal XXI, 

concessionado à PSA, e a construção 

do Terminal Vasco da Gama, cujo 

concurso público internacional está 

a decorrer, a cidade alentejana pre-

para-se para receber mais mil milhões 

da Repsol para o alargamento da re

naria de polímeros, 170 milhões para 

a instalação do cabo submarino de 

bra óptica entre Portugal e o Brasil, 

e ainda, provavelmente, o terminal 

de hidrogénio com que o Governo 

pretende tornar o país exportador 

desta energia de futuro. 

Apesar de todos estes projectos 

serem de volumes nanceiros astro-

nómicos, o mais revolucionário, 

segundo o presidente da Câmara de 

Sines, será a criação do terminal de 

hidrogénio, que implica a instalação 

de centrais de produção de energia 

solar, construção de um gasoduto 

para abastecimento do país e outros 

equipamentos que tornam este inves-

timento no mais estruturante de 

todos os que estão em perspectiva. 

“A população pode chegar aos 20 

mil habitantes no espaço de dez 

anos”, disse Nuno Mascarenhas ao 

PÚBLICO. O autarca socialista acres-

centa que se a evolução recente des-

tes grandes projectos “se mantiver”, 

esse objectivo demográ co “será 

seguramente atingido”. Por isso, já 

está em fase de elaboração a Estraté-

gia Local de Habitação. 

A expansão da re naria da Repsol 

Polímeros é já dada como certa, 

depois de o processo ter sido classi

cado, no mês passado, como Projecto 

de Interesse Nacional, con rmou o 

projecto aguarda decisão da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) para 

con rmar se está dispensado de estu-

do de impacte ambiental para poder 

avançar. Nuno Mascarenhas refere 

que a decisão da APA deverá ser 

conhecida ainda esta semana e a rma 

que a nova infra-estrutura vai criar em 

Sines um hub tecnológico. A autarquia 

regista já, segundo o presidente, uma 

“grande procura” de empresas inte-

ressadas em instalar centros de dados, 

um interesse que avalia em “muitas 

centenas de milhões de euros”. 

O Alentejo Litoral precisa que os 

investimentos em curso sejam su

cientes para inverter a tendência de 

perda de população. Na última déca-

da, a região perdeu 4% de habitantes, 

numa tendência de diminuição do 

número de residentes que afectou 

todos os cinco concelhos. Entre 2013 

e 2018, segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), Santiago 

do Cacém perdeu mais de mil habi-

tantes (passou de 29.814 para 28.809). 

No mesmo período, Alcácer do Sal 

perdeu 850 pessoas, Grândola mais 

de 300, Sines cerca de 400 e Odemi-

ra foi mesmo o concelho mais afecta-

do, com uma redução de população 

superior a três mil moradores (de 

27.770 para 24.681). Neste concelho, 

entretanto, o número de residentes 

aumentou exponencialmente por via 

da imigração que serve de mão-de-

obra nas muitas estufas. 

O autarca de Sines espera para esta 

época um crescimento do emprego 

“semelhante ao que aconteceu em 

Sines nos anos 70 e 80”, com efeitos 

demográ cos também nos concelhos 

vizinhos. A procura de residência por 

parte de novos trabalhadores para o 

complexo industrial de Sines pode 

repetir o efeito que teve em Santiago 

do Cacém, onde há 40 anos nasceu a 

mais jovem e populosa cidade do lito-

ral alentejano: Vila Nova de Santo 

André. 

“Os concelhos que saibam aprovei-

tar este boom de novas empresas para 

a região terão tudo a ganhar, uma vez 

que viver a 20 quilómetros de distân-

cia é indiferente desde que as pessoas 

tenham o seu posto de trabalho 

garantido. Isso dependerá muito da 

visão que os autarcas tiverem”, diz 

Nuno Mascarenhas. 

Milhares de milhões para nova re naria da Repsol, expansão do porto, cabo transatlântico e terminal  
de hidrogénio vão aumentar população da cidade e dos concelhos vizinhos nos próximos dez anos

Litoral alentejano
Francisco Alves Rito

presidente do município. O aumento 

de produção previsto pela multina-

cional, com a requali cação e expan-

são da unidade de Sines, “permite 

que o país passe de importador a 

exportador” da gama de produtos da 

Repsol Polímeros e vai obrigar a que, 

de nitivamente, a cidade alentejana 

veja concluída a ligação à rede nacio-

nal de auto-estradas. 

“Com a nova re naria da Repsol, 

vai sair para a rodovia um camião de 

quatro em quatro minutos”, revela 

Nuno Mascarenhas. Com este incre-

mento, o Governo “terá de decidir” 

se quer ligar o troço actual da A26 a 

Grândola, aproveitando o traçado 

planeado no tempo de Sócrates e 

algum trabalho já realizado, ou se 

prefere um novo itinerário de ligação 

mais directa a Espanha. O autarca 

refere que o tema já é assunto de con-

versa nas reuniões entre o município 

e os governantes. 

Em fase mais avançada está a insta-

lação do cabo submarino Ellalink-Si-

nestech, que vai ligar Sines a Fortale-

za, na primeira ligação de bra óptica 

entre a Europa e a América do Sul. O 

Destino turístico com o dobro das camas 

O
 turismo tem crescido no 
concelho de Sines e há 
hotéis em construção tanto 
na cidade como em Porto 

Covo. São cinco novas unidades 
que vão duplicar a oferta de 
camas, de 800 para cerca de 
1800, segundo o presidente da 
câmara. E, ainda este Verão, 
deve abrir o novo Parque de 
Campismo de Sines, com 
capacidade para 850 utentes. 

A par do investimento do 
sector privado, na indústria e no 
turismo, a autarquia tem em 
curso um conjunto de obras 
municipais no valor de 20 
milhões de euros, com destaque 
para a requalificação da cidade, 
na Rua Marquês de Pombal, 
Praça da República, mercado 
municipal e reabilitação do 
Bairro 1.º de Maio, onde residem 
cerca de 900 pessoas. A criação 

de uma rota turística, que 
integra a construção do 
Observatório do Mar, obra de 
quase três milhões cujo 
concurso público terminou esta 
semana, e a reserva do 
património arqueológico 
subaquático, que oferece uma 
viagem pela vida de Vasco da 
Gama, navegador que nasceu 
em Sines, é outro investimento. 

A aposta passa ainda pela 
construção de habitação para 
responder ao aumento da 
população e pelo alargamento 
da zona industrial ligeira, que 
está lotada já a 99% com cerca 
de 500 empresas. A empreitada 
desta obra foi adjudicada esta 
semana e, de acordo com Nuno 
Mascarenhas, alguns dos futuros 
lotes industriais “já estão 
atribuídos” porque a procura 
“tem sido tremenda”. 
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A 46.ª Volta ao Algarve será disputada por pelotão constituido por alguns dos melhores e mais
mediáticos ciclistas do mundo, podendo ser vista em 83 países
 
Share the post "Pelotão de sonho mostra Algarve ao mundo"
 
FacebookPrint
 
A 46.ª Volta ao Algarve Cofidis, na estrada entre 19 e 23 de fevereiro, será disputada por pelotão
constituido por alguns dos melhores e mais mediáticos ciclistas do mundo, podendo ser vista em 83
países, através da transmissão televisiva em direto.
 
A corrida, em 2020 promovida à categoria UCI ProSeries, terá um pelotão de 175 corredores, em
representação de 25 equipas. Doze dos coletivos participantes são do WorldTour, a liga dos campeões
do ciclismo mundial. Cinco conjuntos são ProTeam, estando também reservadas oito vagas para
equipas continentais portuguesas.
 
Pelotão de campeões na Volta ao Algarve
 
Os adeptos da modalidade terão a oportunidade de seguir um pelotão de campeões na Volta ao
Algarve Cofidis.
 
Em ano de Jogos Olímpicos, estão na corrida os campeões olímpicos de estrada, Greg van Avermaet
(CCC Team), e de omnium (ciclismo de pista), Elia Viviani (Cofidis), também campeão europeu de
estrada.
 
Vão ainda pedalar na Volta ao Algarve o campeão do mundo de contrarrelógio, Rohan Dennis (Team
INEOS), e o campeão da Europa da mesma disciplina, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), o
campeão mundial de ciclocrosse e uma das figuras das clássicas na estrada, Mathieu van der Poel
(Alpecin-Fenix), o tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23, Mikkel Bjerg (UAE Team
Emirates), o campeão mundial de madison (ciclismo de pista) Roger Kluge (Trek-Segafredo).
 
Rui Costa - foto de arquivo
Rui Costa regressa à Volta ao Algarve
 
Além de três homens que já foram campeões mundiais de estrada, Michal Kwiatkowski (Team INEOS),
Philippe Gilbert (Lotto Soudal) e o português Rui Costa (UAE Team Emirates), que regressa a esta
corrida na qual não competia desde 2014.
 
A lista de inscritos inclui ainda Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), um dos dois únicos ciclistas em
atividade que já conquistaram as três grandes voltas por etapas, assim como o vencedor do Tour de
France em 2018 e da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Geraint Thomas (Team INEOS).
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Outros especialistas em provas por etapas de quem se esperam bons desempenhos na corrida
portuguesa são Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Maximilian
Schachmann (Bora-hansgrohe), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
 
A Volta ao Algarve vai ainda receber sprinters com provas dadas, como o ciclista em atividade com
maior número de vitórias na carreira, André Greipel (Israel Start-Up Nation), Alexander Kristoff (UAE
Team Emirates), Cees Bol (Team Sunweb), Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen
(Deceuninck-Quick-Step), Jasper Styuven (Trek-Segafredo), John Degenkolb (Lotto Soudal) ou Matteo
Trentin (CCC Team).
 
25 corredores do top 100 mundial no pelotão da Volta ao Algarve
 
A lista de inscritos junta 25 corredores do top 100 mundial, além de quatro das cinco melhores
equipas do ranking coletivo internacional de 2019.
 
Perante alguns dos melhores corredores e das melhores equipas do panorama internacional, a armada
portuguesa, composta por oito blocos, será colocada à prova.
 
É um momento de grande motivação para os corredores nacionais, que têm a oportunidade de
demonstrar valor num palco privilegiado, havendo, certamente, candidatos a repetir o feito de Amaro
Antunes, vencedor do alto do Malhão, em 2017.
 
O pelotão recheado de estrelas atrai adeptos, telespectadores e jornalistas à corrida, sendo esperados
mais de cem profissionais dos média no Algarve.
 
Os corredores e as equipas participantes somam, no seu conjunto, um total de 20,8 milhões de
seguidores nas redes sociais, o que garante uma imensa audiência global que se soma àquela que
seguirá a corrida televisivamente.
 
O evento terá transmissão direto em 83 países.
 
Licinio Santos da Cofidis, João Fernandes da RTA, Custodio Moreno do IPDJ e Delmino Pereira da FPC
O Ciclismo Vai à Escola
 
Sendo a Volta ao Algarve um evento desportivo que reúne amantes de ciclismo de várias gerações, o
programa O Ciclismo Vai à Escola também irá estar presente, permitindo às crianças o contacto com a
bicicleta e com os ídolos do ciclismo.
 
As atividades vão ter lugar na partida das três primeiras etapas, em Portimão, Sagres e Faro. Já
Albufeira, local de onde partirá a quarta etapa, irá acolher o Passeio da Família, uma iniciativa que
pretende promover o convívio de todos os amantes de ciclismo que pretendam participar, estimulando
os pais a pedalarem lado a lado com os filhos.
 
Algarve Granfondo
 
A quinta e última etapa da Volta ao Algarve não ficará de fora deste programa de iniciativas
desportivas, pelo que irá receber o Algarve Granfondo Cofidis. Este evento, que tem juntado centenas
de participantes em anos anteriores, terá partida e chegada em Lagoa, no dia 23 de fevereiro, local
onde também terá lugar a última etapa da Volta ao Algarve.
 
As inscrições ainda estão abertas e há dois percursos à disposição dos participantes: o granfondo, com
121 quilómetros e passagem pelo alto da Fóia, e o mediofondo, com 78,7 quilómetros.
 
Equipas Participantes
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WorldTeams
 
Astana Pro Team (KAZ), Bora-hansgrohe (GER), CCC Team (POL), Cofidis (FRA), Deceuninck-Quick-
Step (BEL), Groupama-FDJ (FRA), Israel Startp-UP Nation (ISR), Lotto Soudal (BEL), Team INEOS
(GBR), Team Sunweb (GER), Trek-Segafredo (USA) e UAE Team Emirates (UAE).
 
ProTeams
 
Alpecin-Fenix (BEL), Caja Rural-Seguros RGA (ESP), Circus-Wanty Gobert (BEL), Fundación-Orbea
(ESP) e Uno-X Norwegian Development Team (NOR)
 
Continentais
 
Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel (POR), Aviludo-Louletano (POR), Efapel (POR), Kelly-InOut-
Build (POR), LA Alumínios-LA Sport (POR), Miranda-Mortágua (POR), Rádio Popular-Boavista (POR) e
W52-FC Porto (POR)
 
Etapas
 
19 de fevereiro: 1.ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
 
20 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
 
21 de fevereiro: 3.ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de fevereiro: 4.ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de fevereiro: 5.ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
 
Texto / fotos: União Velocipédica Portuguesa - Federação Portuguesa de Ciclismo
 
Share the post "Pelotão de sonho mostra Algarve ao mundo"
 
FacebookPrint
 
Henrique Dias
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Irlandeses elegem 
Algarve como «Melhor 
Destino de Verão 2020»
O mais recente galardão para 
a região algarvia foi anuncia-
do quinta-feira, 23 de janeiro, 
na edição de 2020 dos Irish 
Travel Industry Awards, e dis-
tingue o Algarve como «Me-
lhor Destino de Verão 2020». 
Este prémio, atribuído pela 
indústria de viagens da Ir-
landa, reconhece a qualidade 
na prestação de serviços de 
viagens internacionais para 
clientes que viajam a partir 
desse mercado e constitui um 
selo de garantia concedido 
pela Associação dos Agentes 
de Viagens Irlandeses. O Al-
garve foi eleito favorito numa 
lista de nomeados que incluía 
outros destinos como Espa-
nha e as ilhas Canárias, Gré-
cia, Itália e Orlando.

«Esta é mais uma impor-
tante distinção para a nos-
sa região e terá um papel es-

tratégico na consolidação 
do prestígio e da notorieda-
de que a marca Algarve tem 
construído junto do merca-
do irlandês», avança João Fer-
nandes, presidente do Tu-
rismo do Algarve. Assumin-
do-se como um dos princi-
pais mercados emissores de 
turistas para a região do Al-
garve, a Irlanda foi respon-

sável pela estadia de cerca de 
245 mil hóspedes e mais de 
1320000 dormidas no des-
tino, em 2018. No ano pas-
sado e até ao mês de setem-
bro, estes indicadores regis-
taram um crescimento de 10 
por cento no número de hós-
pedes e de 5,4 por cento no 
número de dormidas, face ao 
período homólogo do ano an-

terior. Este é o segundo pré-
mio que o Algarve conquis-
ta em 2020, num curto espa-
ço de dias. Na semana passa-
da, a região foi também dis-
tinguida com o título de «Me-
lhor Destino de Golfe na Euro-
pa Continental», atribuído pe-
los leitores da conceituada re-
vista britânica Today’s Golfer, 
pelo quarto ano consecutivo.

Algarve superou destinos como Espanha e as ilhas Canárias, 
Grécia, Itália e Orlando
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Ricardo Sousa

Os melhores do mundo vão
voltar à região Centro. De 21 a
24 de Maio, Portugal volta a ser
palco de uma etapa do Mun-
dial de Ralis, sendo que Coim-
bra, Arganil, Lousã, Góis e,
agora, Mortágua vão receber a
visita de pilotos e máquinas
nos dois primeiros dias do Rali
de Portugal que já vai na 54.ª
edição.

Foi, de resto, esse o propósito
que ontem uniu os presidentes
das cinco câmaras municipais
envolvidas, bem como o líder
da Região de Turismo do Cen-
tro e o director da prova, para
uma cerimónia em que se en-
fatizou a importância do rali ter
voltado ao Centro do País o
ano passado e a ideia é que por
ali fique muitos anos.

Além do espectáculo despor-
tivo, falou-se da necessidade de
que a segurança volte a ser
exemplar e do retorno finan-
ceiro. De resto, o professor Fer-
nando Perna, da Universidade

do Algarve, apresentou o ‘Es-
tudo de Impacto da edição de
2019 na Economia do Turismo
e Imagem do Destino’ que li-
derou e ficou a saber-se que só
na região Centro o impacto
económico foi de 31,7 milhões
de euros. “Este é um evento que

tem uma escala de projecção
global em cinco continentes e
que é único em Portugal. O que
esperamos para o próximo
ano é que estes resultados se
consolidem”, disse a propósito.

Por falar em turismo e im-
pacto económico, Pedro Ma-

chado deixou claro que este “é
um dos maiores eventos que
se fazem a nível nacional e com
uma capacidade enorme de
potenciar o que há de melhor
no centro de Portugal”. 

“Estamos crentes que vamos
continuar a ter o melhor rali do

mundo. Este é também um veí-
culo de promoção dos territó-
rios integrados. Tivemos 31 mi-
lhões de euros de retorno eco-
nómico o ano passado, sendo
que o investimento foi de 600
mil euros”, declarou. Para o
presidente da Turismo Centro
de Portugal, o Rali de Portugal
“é um fortíssimo aliado para a
internacionalização”, lembran -
do que “foram mais de 15 na-
cionalidades que vieram ao
rali”. “É através dos grandes
eventos que conseguimos ca-
tapultar a economia”, subli-
nhou.

Manuel Machado, momen-
tos antes de se ausentar para
Lisboa, afirmou que o Rali de
Portugal “é uma mostra efec-
tiva da beleza da região” e ape-
lou a que haja um olhar espe-
cial por parte do Governo. “São
milhares as pessoas que têm a
oportunidade de ver o nosso
País e esta é uma forma de pro-
jectar a qualidade de vida do
nosso País e estimular a visita.
Todos nós estamos a ajudar a
economia portuguesa. Que
haja uma colaboração de apoio
financeiro a esta oportuni-
dade”, afirmou o líder da au-
tarquia de Coimbra.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal da Lousã, Luís Antunes,
não tem dúvidas de que “foi
uma aposta ganha trazer de
novo o rali para o centro de
Portugal”. “Há uma mão cheia
de boas razões para vir ao cen-
tro de Portugal”, disse numa

alusão aos cinco municípios
envolvidos. Um deles é o de
Góis e a edil Lurdes Casta-
nheira não tem dúvidas de que
este é um espectáculo “impor-
tante para o desenvolvimento
do território” e que é “para
manter por muitos e bons
anos”.

Luís Paulo Costa, que co-
manda a Câmara Municipal de
Arganil, enalteceu também o
impacto económico, lem-
brando que este “é o evento de
maior dimensão internacional
para a região Centro e que toda
ela beneficia”. O regresso de
Mortágua ao Rali de Portugal
deixa muito satisfeito o presi-
dente da edilidade, Júlio Norte,
que destacou “as condições na-
turais” que a região tem, bem
como “os pisos extraordiná-
rios”.

Segurança é para manter
O director da prova, Horácio

Rodrigues, explicou que “de-
pois do sucesso do ano pas-
sado, que foi elogiado pela
WRC, FIA e adeptos, decidiu
manter-se a aposta” na região
Centro, destacando que o rali
volta a ter a porta férrea como
local de partida e que “a intro-
dução de Mortágua é a grande
novidade”. 

Outra das preocupações é a
segurança e o objectivo é que
tudo volte a correr da melhor
maneira – “Qualquer acidente
ou incidente poderá afectar o
futuro da prova”, alertou. |

Do Centro a acelerar 
para o mundo
Fundamental Autarquias e Região de Turismo do Centro, que apelam ao apoio
do Governo, não têm dúvidas de que o investimento no Rali de Portugal vale a
pena e é para continuar. Em 2019, o retorno económico foi de 31 milhões de euros

DR

Autarcas e organização destacam relevância do evento na região Centro de Portugal
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111 “Estamos crentes 
que vamos continuar a ter 
o melhor rali do mundo 
na Centro de Portugal nos 
próximos anos”. As pala-
vras do presidente da Tu-
rismo Centro de Portugal, 
Pedro Machado, eviden-
ciam vontade em conti-
nuar a fazer das estradas 
da região palco para as 
emoções do Campeonato 
do Mundo de Ralis (WRC). 

O Salão Nobre dos Paços 
do Município de Coimbra 
acolheu a cerimónia de 
apresentação do evento 
centrada na “realidade” 
dos municípios do dis-
trito de Coimbra que, em 
2020, recebem Mortágua 
na “equipa”. 

O sentimento de orgulho 
pela região receber a sexta 
etapa do Mundial de Ralis 
da FIA, foi partilhado pelos 
autarcas dos cinco municí-
pios do distrito de Coim-
bra que estão envolvidos 
na organização (Coimbra, 
Lousã, Góis, Arganil e Mor-
tágua). A prova, que está 
nas estradas nacionais en-
tre 21 e 24 de maio, tem 
oganização local do Au-
tomóvel Club de Portugal 
(ACP), que conta com o 
apoio de 14 municípios de 
Portugal e duas entidades 
regionais de turismo (Tu-
rismo Centro de Portugal 
e Turismo do Porto e Norte 
de Portugal). 

O presidente da autar-
quia de Coimbra saudou 
o regresso, pelo segundo 
consecutivo, do Vodafone 
Rally de Portugal às estra-
das do distrito. “O Rally de 
Portugal é uma mostra da 
região e há que enaltecer 

o trabalho prestado pe-
las autoridades. É tempo 
deste tipo de eventos ter 
um outro olhar dos nos-
sos governantes. O Rally de 
Portugal devia estar no Or-
çamento do Estado 2020”, 
defendeu, antes de se au-
sentar para uma reunião 
com o Governo, em Lisboa. 

Mais de 31 milhões 
de euros de  retorno direto

“Temos o privilégio de 
voltar a desafiar o país. 
Este evento é um veículo 
de promoção de territó-
rios de forma integrada”, 
assegurou Pedro Macha-
do. “Investimos cerca de 
600 mil euros em 2019 e 
tivemos um retorno dire-
to superior a 31 milhões 
de euros”, revelou, antes 
de Fernando Perna, da 
Universidade do Algarve, 
apresentar os dados do es-
tudo sobre o impacto na 
economia da região Cen-
tro em 2019. 

“Apesar dos enormes elo-
gios, qualquer acidente ou 
incidente com espetadores 
pode condicionar o futuro. 
Acredito que estão reuni-
das as condições para mais 
uma edição emocionante”, 
preconizou o diretor da 
prova, Horácio Rodrigues, 
num “aviso” e apelo ao 
civisimo, que também foi 
partilhado por todos os 
intervenientes .

Mortágua  
“Era um velho anseio das 

gentes de Mortágua. No 
ano passado não foi pos-
sível, mas este ano tivemos 
a felicidade de ser inclu-
ídos”, ressalvou o edil de 

Mortágua, José Júlio Norte, 
que deixou a garantia “a 
capital dos ralis é mesmo 
aqui. Se for preciso cria-
mos um salto com segu-
rança aqui”, assumiu. 

A presidente do muni-
cípio Góis, Lurdes Casta-
nheira, destacou a entrada 
de Mortágua e considera 
que esta é uma aposta 
ganha. “Estamos em cres-
cendo e já temos mais um 
município neste grande 
evento. Foi e continuo a 
acreditar que é uma apos-
ta ganha no passado, no 
presente e no futuro”. 

Lousã e Arganil 
Os autarcas de Arganil e 

Lousã, para além da satis-
fação por receber a prova, 
revelaram dados sobre 
o retorno financeiro do 
evento nos seus municí-
pios. “Em Arganil fi zemos 
uma análise da projeção 
mediática e tivemos uma 
microescala de retorno 
superior a 2 milhões de 
euros” realçou Luís Paulo 
Costa, que assumiu ainda 
que “é bom verifi car a pro-
jeção que se obtém e que 
transpõe a fronteira destes 
cinco concelhos. Toda a re-
gião benefi cia”. 

A satisfação por acolher 
especiais do evento foi 
também notória nas pala-
vras de Luís Antunes, edil 
da Lousã. “Esta é a aposta 
certa e a aposta ganha. Ti-
vemos um investimento 
forte, com um retorno di-
reto que anda entre 1,7 e 
1,9 milhões de euros. É um 
evento muito importante 
para potenciar o concelho 
e pretendemos que seja 

uma festa”, garantiu.
“O Rally de Portugal tam-

bém proporciona a que to-
dos os autarcas que têm 
necessidades próprias nos 
seus municípios transmi-
tam publicamente, nesta 
apresentação, e chamem a 
atenção do poder central, 
relativamente a um con-
junto de infraestruturas 
que são necessárias para a 
nossa região”, disse o vice-
presidente da autarquia de 
Coimbra, Carlos Cidade, 
que encerrou a cerimónia 
com uma certeza: “A edi-
ção de 2020 vai ser melhor 
que a de 2019”. 

Centro marca início 
O Vodafone Rally de Por-

tugal vai desenrolar-se ao 
longo de três etapas e 22 
especiais de classifi cação, 
num total de 1.582,25 km, 
dos quais 330,98 são dis-
putados ao cronómetro. 
A partida, que acontece 
novamente junto à Porta 
Férrea da Universidade de 
Coimbra, está marcada 
para as 20H30 de dia 21 
de maio. 

No dia seguinte, os bó-
lides partem para uma 
“Tyre Fitting Zone”, ainda 
em Coimbra (06H50), e se-
guem para uma dupla pas-
sagem nos troços de Lousã, 
Góis – este último com um 
novo local de partida – e 
Arganil – com cerca de 5 
km novos. Em Arganil, os 
pilotos têm um reagrupa-
mento entre as duas passa-
gens. Mortágua (15H58), 
uma novidade no traçado 
deste ano, encerra a pas-
sagem do rali no Centro. 
|Emanuel Pereira

Automobilismo Elite mundial 
regressa ao Centro para acelerar 
a fundo no Rally de Portugal 

Depois de Lisboa, a 19 de janeiro, ontem foi a vez da 54.ª edição do Rally de Portugal ser apresentada em Coimbra

DB-Carlos Jorge Monteiro
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a nossa opinião, 
hoje, no Diário As Beiras

Sonho realizável

Silvina 
Queiroz

Dívida prescrita, uma vez invocada,
é dívida que se risca, é dívida apagada

Mário 
Frota

Pacto Ecológico Europeu

Sofi a 
Colares Alves

Rali mexe 
com economia 

da região

Autarcas e Turismo do Centro vão pedir apoio 
formal do Governo à prova, que foi ontem 

apresentada em Coimbra   > Pág 15
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CONDUTORES DETIDOS
COM ÁLCOOL A MAIS 8 

GNR faz balanço da última semana do mês, no distrito de Coimbra, em que detetou 
19 automobilistas a conduzir ao telemóvel e 31 pessoas a guiar sem carta  >Pág 3

DB-J.A.

Académica Derik 
Lacerda regressa 
e Brito só começa 
hoje a treinar >Pág 13

Cantanhede Ciclo 
de teatro amador 
regressa a todas 
as freguesias   > Pág  10

Franceses 
não deixam 
a Figueira 
da Foz apesar 
dos impostos   
>Pág 8

Economia IKEA diz 
que não prevê abrir 
uma loja no Centro  
> Pág 19

Ensino UC foi a que 
mais captou apoios 
do Horizonte 2020
>Pág 6
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Ricardo Sousa

Os melhores do mundo vão
voltar à região Centro. De 21 a
24 de Maio, Portugal volta a
ser palco de uma etapa do
Mundial de Ralis, sendo que
Coimbra, Arganil, Lousã, Góis
e, agora, Mortágua vão receber
a visita de pilotos e máquinas
nos dois primeiros dias do Rali
de Portugal que já vai na 54.ª
edição.

Foi, de resto, esse o propósito
que ontem uniu os presidentes
das cinco câmaras municipais
envolvidas, bem como o líder
da Região de Turismo do Cen-
tro e o director da prova, para
uma cerimónia em que se en-
fatizou a importância do rali
ter voltado ao centro do país o
ano passado e a ideia é que por
ali fique muitos anos.

Além do espectáculo des-

portivo, falou-se da necessi-
dade de que a segurança volte
a ser exemplar e do retorno fi-
nanceiro. De resto, o professor
Fernando Perna, da Universi-
dade do Algarve, apresentou o
“Estudo de Impacto da edição
de 2019 na Economia do Tu-
rismo e Imagem do Destino”
que lide rou e ficou a saber-se
que só na região Centro o im-
pacto eco nómico foi de 31,7
milhões de euros. “Este é um
evento que tem uma escala de
projecção global em cinco
continentes e que é único em
Portugal. O que esperamos
para o próxi mo ano é que estes
resultados se consolidem”,
disse.

Por falar em turismo e im -
pac to económico, Pedro Ma-
chado deixou claro que este “é
um dos maiores eventos que
se fazem a nível nacional e

com uma capacidade enorme
de po tenciar o que há de me-
lhor no centro de Portugal”.
“Estamos crentes que vamos
continuar a ter o melhor rali
do mun  do. Este é também um
veículo de promoção dos ter-
ritórios integrados. Tivemos 31
milhões de euros de retorno
económico o ano passado,
sendo que o investimento foi
de 600 mil euros”, declarou.
Para o presidente da Turismo
Centro de Portugal, o Rali de
Portugal “é um fortís simo
aliado para a internacionaliza-
ção”, lembran do que “foram
mais de 15 nacionalidades que
vieram ao rali”. “É através dos
grandes eventos que consegui-
mos catapultar a economia”,
sublinhou.

Manuel Machado, momen-
tos antes de se ausentar para
Lisboa, afirmou que o Rali de

Portugal “é uma mostra efec-
tiva da beleza da região” e ape-
lou a que haja um olhar espe-
cial por parte do Governo.

O autarca da Lousã, Luís An-
tunes, não tem dúvidas de que
“foi uma aposta ganha trazer
de novo o rali para o centro de
Portugal”. “Há uma mão cheia
de boas razões para vir ao Cen-
tro”, disse numa alusão aos
cinco municípios envolvidos.
Um deles é o de Góis e a edil
Lurdes Castanheira não tem
dúvidas de que este é um es-
pectáculo “importante para o
desenvolvimento do território”
e que é “para man ter por mui-
tos e bons anos”.

Luís Paulo Costa, que co-
manda a Câmara de Arganil,
enalteceu também o impacto
económico, lembran do que
este “é o evento de mai or di-
mensão internacional para a
região Centro e que toda ela
beneficia”. O regres so de Mor-
tágua ao Rali de Portugal deixa
muito satisfeito o presidente
da edilidade, Júlio Norte, que
destacou “as condições natu-
rais» que a região tem, bem
como «os pisos extraordiná-
rios”.

Segurança é para manter
O director da prova, Horácio

Rodrigues, explicou que “de-
pois do sucesso do ano passa -
do, que foi elogiado pela WRC,
FIA e adeptos, decidiu manter-
se a aposta” na região centro,
destacando que o rali volta a
ter a porta férrea como local
de partida e que “a introdução
de Mortágua é a grande
novida de”. Outra das preocu-
pações é a segurança e o ob-
jectivo é que tudo volte a correr
da melhor maneira – “Qual-
quer acidente ou incidente po-
derá afectar o futuro da prova”,
alertou. |

Do Centro a acelerar
para o mundo
Automobilismo Autarquias e Região de Turismo, que ape-
lam ao apoio do Governo, não têm dúvidas de que o inves-
timento no Rali de Portugal vale a pena e é para continuar. 

DIÁRIO DE COIMBRA

Autarcas e Turismo do Centro reconhecem a importância do regresso do rali ao Centro
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Quatro em cada
10 séniores
sofrem de surdez
Encontro Médico | P2

PSP apanha dupla
por posse de droga
em Viseu
Combate ao tráfico | P3

Bombeiros
preparam um ano
de actividades para 
marcar o centenário
Nelas | P8

Tiago Ferreira
e Hans Becking
vencem em Espanha
BTT | P11

Turismo e câmaras
pedem apoio 
ao Governo para 
o Rali de Portugal
Apresentação | P16

EMPATE MANTÉM VIVO O
SONHO DE CHEGAR AO JAMOR

Castro Daire não pagal
portagens em troço da A24

Académico e FC Porto empataram a um golo no Fontelo na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.  Página 10

Governo garantiu a isenção de pagamento justificada pelo corte da EN2 naquele concelho  Página 7
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