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Por 
JOSÉ CAETANO

MOTOCICLISMO

Oficializado ontem o que a A BOLA já antecipara dia 2dMundial de 
velocidade termina em Portimão dCom público e bilhetes já à venda

Liga dos Campeões,  
Fórmula 1 e MotoGP 
reservam Portugal 

Apandemia do Covid-19, 

também no desporto, ori-

ginou revolução, principal-

mente no capítulo organi-

zativo e na calendarização 

das competições, o que colocou o 

nosso País no olho do furacão. A UE-

FA realiza em Portugal os quartos 

de final, as meias-finais e final da 

Liga dos Campeões, a prova de clu-

bes mais importante do futebol con-

tinental, com o encontro para atri-

buição do título no dia 23, no Estádio 

da Luz. Depois, entre 23 e 25 de ou-

tubro, no Autódromo Internacional 

de Portimão, o 17.º Grande Prémio 

de Portugal de Fórmula 1. Final-

mente, a 20, 21 e 22 de novembro, 

ponto final na temporada do Mun-

dial de Velocidade, com corridas de 

MotoGP, Moto 2 e Moto 3 no circui-

to algarvio. Confirma-se, assim, a 

notícia que A Bola antecipou no dia 

2 deste mês, em primeira mão. 

A inclusão de Portugal no calen-

dário do MotoGP surpreende me-

nos do que o regresso da Fórmula 

1 ao nosso País ou a conclusão da 

Liga dos Campeões em Lisboa. Por-

timão, recordou-o Carmelo Ezpe-

leta, diretor-geral da Dorna Sports, 

empresa responsável pela promo-

ção do campeonato mais impor-

tante do motociclismo, «é circui-

to de reserva do campeonato desde 

2017». «O acordo assinado pre-

via, precisamente, que recorrêsse-

mos a esta pista, no caso de can-

celamentos, o que fez com que 

nunca deixássemos de falar du-

rante estes anos», assinalou. 

DUAS VITÓRIAS IMPORTANTES 
A 14.ª edição do Grande Prémio 

de Portugal realiza-se em Portugal 

menos de um mês depois da pas-

sagem da Fórmula 1 por Portimão, 

visita que obriga a obras no circui-

to… «O Mundial de Superbikes pas-

sou pelo Algarve este fim de sema-

na e a pista prepara-se para rece-

ber asfalto novo», disse o mesmo 

responsável, que falou ainda no en-

tusiasmo dos pilotos com a notícia. 

Para Paulo Pinheiro, diretor do cir-

cuito algarvio, duas vitórias mui-

to importantes! O investimento 

para as obras de renovação da pis-

ta, orçadas em 1,5 milhões de eu-

ros, será garantido pelo Turismo 

de Portugal, conforme deu conta o 

diretor do circuito na conferência 

de Imprensa do anúncio da prova 

de MotoGP em Portimão, ontem, 

com os trabalhos a decorrerem en-

tre 31 deste mês e 9 de setembro.  

Portugal entrou nas contas da 

Dorna Sports após o cancelamen-

to dos grandes prémios na Argen-

tina, Tailândia e Malásia. Portimão 

receberá a 14.ª etapa do Mundial de 

2020, a última de temporada que 

contava com número recorde de 20 

corridas no calendário original, 

entretanto arrumado numa gave-

ta, devido ao Covid-19! 

Perto de 28 mil bilhetes estão já ven-
didos para a prova de Fórmula 1 no Autó-
dromo Internacional do Algarve, que tam-
bém terá público na última prova do 
Mundial de MotoGP. «Esgotámos os pri-
meiros pacotes, com cerca de 28 mil bi-
lhetes vendidos. Iniciámos a venda com 
preços a 85 euros e, neste momento, os 
mais baratos são os de 225 euros», re-
velou Paulo Pinheiro, que teve primeiro 
teste de presença de público no traçado 
no último fim de semana, na etapa do 
Mundial de Superbikes ali realizada.  

«Tivemos 250 espetadores num 
espaço muito reduzido. Aprendemos 
muito, em termos de procedimentos e 
do modelo que temos de utilizar. Ago-
ra vamos extrapolar esse modelo para 
todo o circuito», precisou o diretor do 
traçado, reforçando que se a situação 
epidemiológica do país piorar, a pre-
sença de público será cancelada.  

«Teremos de devolver o dinheiro às 
pessoas e não há público na prova. A saú-
de está em primeiro lugar, a preocupa-
ção é essa. Se a situação permitir, ótimo, 
é bom para todos. Se não permitir, é uma 
pena, mas não teremos alternativa.»

Já há bilhetes 
esgotados

Edição de dia 2 antecipara vinda do MotoGP

Visita ao Autódromo Internacional do Algarve marcou o anúncio oficial do terceiro grande evento desportivo de que Portugal será anfitrião ainda em 2020 LUÍS FORRA/LUSA
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TEMAdoDIA jMOTOCICLISMO
Mais desporto

CALENDÁRIO REVISTO
 

DATA PROVA                                                  CIRCUITO 
8 mar.  GP Catar*                        Int. Losail 

19 jul.  GP Espanha                             Jerez 

26 jul.  GP Andaluzia                          Jerez 

9 ago.  GP R. Checa                              Brno 

16 ago.  GP Áustria                      Spielberg 

23 ago.  GP Estíria                        Spielberg 

13 set.  GP S. Marino                      Misano 

20 set.   GP Emilia Romagna       Misano 

27 set.  GP Catalunha              Barcelona 

11 out.  GP França                          Le Mans 

18 out.  GP Aragão                            Alcaniz 

25 out.  GP Teruel                              Alcaniz 

8 nov. GP Europa                         Valência 

15 nov.  GP Com. Valenciana   Valência 

22 nov.  GP Portugal      AIA, Portimão 

Cancelado GP Argentina                        T. Rio Hondo 
Cancelado GP Tailândia                                         Chang 
Cancelado GP Malásia                                         Sepang 
Cancelado GP Alemanha                       Sachsenring 
Cancelado GP P. Baixos                                        Assen 
Cancelado GP Finlândia                                     Kausala 
Cancelado  GP Estados Unidos                         Austin 
Cancelado GP Grã-Bretanha                 Silverstone 
Cancelado GP Japão                                              Motegi 
Cancelado GP Austrália                           Phillip Island 

*apenas Moto2 e Moto3; MotoGP cancelado

 
ANOS     PISTA                                      MOTO3                                                          MOTO2                                                          MOTOGP 
2020     Portimão                                  —                                                                   —                                                                     — 

2012      Estoril            Sandro Cortese (Ale, KTM)          Marc Márquez (Esp, Suter)           Casey Stoner (Aus, Honda) 

 
ANOS     PISTA                                        125 cc                                                           MOTO2                                                          MOTOGP 
2011       Estoril             Nicolás Terol (Esp, Aprilia)              Stefan Bradl (Ale, Kalex)               Dani Pedrosa (Esp, Honda) 

2010      Estoril            Marc Márquez (Esp, Derbi)             Stefan Bradl (Ale, Suter)            Jorge Lorenzo (Esp, Yamaha)  

 
ANOS     PISTA                                        125 cc                                                            250 cc                                                           MOTOGP 
2009     Estoril            Pol Espargaró (Esp, Derbi)        Marco Simoncelli (Ita, Gilera)       Jorge Lorenzo (Esp, Yamaha) 

2008     Estoril             Simone Corsi (Ita, Aprilia)         Alvaro Bautista (Esp, Aprilia)       Jorge Lorenzo (Esp, Yamaha) 

2007     Estoril           Héctor Faubel (Esp, Aprilia)       Alvaro Bautista (Esp, Aprilia)       Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 

2006     Estoril          Álvaro Bautista (Esp, Aprilia)    Andrea Dovizioso (Ita, Honda)             Toni Elías (Esp, Honda) 

2005     Estoril                  Mika Kallio (Fin, KTM)                Casey Stoner (Aus, Aprilia)              Alex Barros (Bra, Honda) 

2004     Estoril          Héctor Barberá (Esp, Aprilia)             Toni Elías (Esp, Honda)              Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 

2003     Estoril              Pablo Nieto (Esp, Aprilia)                 Toni Elías (Esp, Aprilia)               Valentino Rossi (Ita, Honda) 

2002     Estoril          Arnaud Vincent (Fra, Aprilia)           Fonsi Nieto (Esp, Aprilia)             Valentino Rossi (Ita, Honda) 

 
ANOS     PISTA                                        125 cc                                                            250 cc                                                             500 cc 
2001      Estoril         Manuel Poggiali (RSM, Gilera)         Daijiro Kato (Jap, Honda)             Valentino Rossi (Ita, Honda) 

2000    Estoril         Emilio Alzamora (Esp, Honda)         Daijiro Kato (Jap, Honda)             Garry McCoy (Aus, Yamaha) 

 
ANOS     PISTA                             80 cc                                             125 cc                                        250cc                                            500 cc 
1987            Jarama          Jorge Martinez (Esp, Derbi)             Paolo Casoli (Ita, MBA)          Anton Mang (Ale, Honda)       Eddie Lawson (EUA, Yamaha)

Excecional 
 
«O Miguel Oliveira representa todas 
as razões para que os dez milhões 
de portugueses estejam a puxar por 
ele. E alguns poderão estar aqui 
mesmo no autódromo a torcer pelo 
Miguel Oliveira», destacou o 
secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto, João Paulo Rebelo, no 
anúncio da realização da última 
prova do Mundial de MotoGP, em 
Portimão, entre 20 e 22 de 
novembro. «O MotoGP tem esta 
particularidade, de termos um piloto 
que já foi vice-campeão em Moto2 e 
Moto3 e que, no último fim de 
semana [Brno, República Checa], fez 
um excelente sexto lugar, batendo-
-se com Valentino Rossi, uma lenda 
do motociclismo. O Miguel concilia o 
excecional atleta que é à excecional 
pessoa», elogiou João Paulo Rebelo, 
considerando ser «um orgulho para 
o país ter o Miguel Oliveira e muito 
positivo para ele sentir o apoio de 
todos os portugueses na última 
prova do calendário deste ano». 
 

Impactos 
 
A secretária de Estado do Turismo, 
Rita Marques, revelou que a etapa 
do MotoGP em Portimão contará 
com um apoio do Estado no valor de 
450 mil euros, através do Turismo de 
Portugal, recordando que eventos 
desta envergadura não têm paralelo 
na promoção do país. «Além do 
impacto a curto prazo, que permite 
combater a sazonalidade no Algarve, 
temos um impacto a médio/longo 
prazo, graças à projeção tremenda 
da prova. São mais de 430 milhões 
de pessoas a ver, em mais de 200 
países, e o investimento equivalente 
que teríamos de fazer para mostrar 
que Portugal está aberto ao turismo 
seria muito difícil de conseguir» 
 

Obras em 10 dias 
 
Orçadas em milhão e meio de euros 
a suportar pelo Turismo de Portugal, 
as obras de renovação da pista de 
Portimão levarão… 10 dias:«Uma 
máquina trituradora arrancará 4 
centímetros da camada de asfalto. 
Depois, uma pavimentadora, com 
uma mistura de betume, pedras e 
sílica especial com fibra, garantirá a 
aderência entre betume e pedras 
para um tapete homogéneo. Outra 
máquina de laser fará a leitura da 
altura absoluta, para não haver osci- 
lações. No final, é tudo compactado 
a temperatura de 120 graus, para 
ficar perfeito», precisou o diretor do 
circuito algarvio, Paulo Pinheiro, 
sobre os trabalhos a realizar entre  
31 de agosto e 9 de setembro.

f «Já merecíamos!»
Miguel Oliveira sobre o regresso do MotoGP  
a Portugal dFará tudo para dar espetáculo

CONHECEDOR de cada cur-

va do Autódromo Interna-

cional do Algarve, tantas 

vezes palco da Oliveira Cup 

que apadrinha e dá nome, 

Miguel Oliveira era um piloto orgu-

lhoso por ser o primeiro anfitrião 

nacional a competir na categoria rai-

nha no regresso do Mundial de ve-

locidade a paragens portuguesas. 

Uma notícia oficializada um dia de-

pois de ter alcançado o melhor re-

sultado da carreira no MotoGP em 

Brno, sendo sexto classificado no 

Grande Prémio da República Checa. 

«É um grande motivo de orgu-

lho para mim. Sinceramente é algo 

que espero há muitos anos, desde 

que entrei no Campeonato do Mun-

do de velocidade. Fiz uma corrida em 

2011, então em 125 cc, e outra, em 

Moto 3, em 2012», recordou o pilo-

to de Almada, referindo-se às duas 

corridas realizadas no Autódromo do 

Estoril, tendo sido sétimo classifica-

do na primeira e obrigado a aban-

donar a segunda. «Desde então, te-

nho estado sempre muito expectante 

em voltarmos a ter o MotoGP em 

Portugal. O facto de regressar nes-

te ano representa muito, sendo o 

único português a competir na ca-

tegoria rainha. Sem dúvida é uma 

motivação extra para fazer uma boa 

prova», prometeu o piloto da Red 

Bull KTM Tech 3. 

Oliveira não escondeu esperar 

que «a prova entrasse no calendá-

rio talvez em 2022 ou 2023», mas 

admite que o SARS-CoV-2 veio ace-

lerar o processo. «A situação pan-

démica veio alterar muito as coisas, 

as exigências de todas as caravanas 

dos campeonatos mundiais passam 

todas mais pela Europa, devido às 

restrições de viagens. Acho que Por-

tugal encaixou muito bem nesta 

fase, em que é necessário os promo-

tores terem provas e os organizado-

res garantirem um mínimo de pro-

vas  possíveis»,  just i f icou o  

português, que totaliza 34 pódios no 

Mundial de velocidade – 21 em Mo-

to2 e 13 nos 125 cc, seis vitórias em 

cada uma das categorias. 

Para o dia 22 de novembro, em 

Portimão, o vice-campeão mun-

dial de Moto3 (2015) e de Moto2 

(2018) não promete champanhe 

no pódio, apenas garantias de 

muita animação. «Para todos os 

fás, entre os quais me incluo, acho 

que já merecíamos! Espero que 

possamos todos celebrar um gran-

de resultado, sem dúvida, ou pelo 

menos dar um grande espetácu-

lo. Acho que é isso que o MotoGP 

vai trazer ao circuito de Portimão. 

Tem sido exímio e um excelente 

exemplo para os circuitos, desde 

as instalações até à própria dure-

za do traçado, que vai proporcio-

nar um grande espetáculo. Mal 

posso esperar para poder testar 

lá e começar a preparar bem a 

nossa corrida de final de época», 

rematou o português, 12.º classi-

ficado no Mundial, endereçando 

os parabéns às entidades envolvi-

das para o regresso do MotoGP a 

solo nacional e expressando a 

vontade de que seja «duradouro 

por muitos e mais anos».

Por 
CÉLIA LOURENÇO

ANDRÉ ALVES/ASF

Miguel Oliveira competiu em Moto3 no último ano que o Mundial visitou o Estoril, em 2012

MÁXIMO DE 60 MIL ESPECTADORES 
No MotoGP, como na Fórmula 

1, público nas bancadas do Autó-

dromo Internacional do Algarve. 

A lotação do circuito é de cerca de 

80.000 lugares, mas encontrar-

-se-á muito limitada: «No mí-

nimo, com 50 mil espetadores, 

ou no máximo 60 mil, cerca de 

dois terços da capacidade», 

adianta Paulo Pinheiro. «Para o 

MotoGP, vamos iniciar hoje [on-
tem] a venda de um primeiro stock 

de 5.000 bilhetes. Depois, em 

função das regras da Direção-Ge-

ral da Saúde, vamos gerindo a 

venda de mais ingressos», acres-

centou. Preços de 95€ a 185€ 

(para os três dias de ação). Fór-

mula 1 mais cara: 85 € a 650 €. 

Portugal saiu do calendário do 

MotoGP em 2012, depois de 13 edi-

ções consecutivas do Mundial no 

Estoril… Em 2020, pela primeira 

vez desde 1986, campeonato sem 

corridas fora da Europa.

Stoner ganhou última corrida de MotoGP... ... perante numerosa assistência no Estoril

ANDRÉ ALVES/ASFANDRÉ ALVES/ASF

ANTÓNIO AZEVEDO/ASF

«Estou curioso  

por voltar a correr  

em Portugal.  

O MotoGP nunca competiu lá  

e é um traçado incrível,  

uma montanha russa, ao nível  

de Philipe Island, com pontos  

muito difíceis. Vai ser desafiante», 

antecipou o italiano Valentino Rossi,  

piloto com maior número de vitórias  

no Estoril (5), sobre o circuito de Portimão

VENCEDORES DO GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL
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MOTORES MotoGP vem ao Algarve 
depois da Fórmula 1, para fechar a época. 
Haverá bilhetes baratos, campeões, 
eventuais testes e... Miguel Oliveira! 
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MUNDIAL 
TODO NA EUROPA 
Como o MotoGP não chegou 
a correr no Catar, a época vai 
ter 14 provas, todas na 
Europa e em apenas nove 
pistas, pois cinco têm dois 
Grandes Prémios. Ficando 
com a honra de fechar a 
temporada, Portugal terá a 
consagração dos campeões e 
um provável extra ainda não 
anunciado: os primeiros 
testes para 2021, habitual-
mente feitos dois dias depois 
da última corrida. 

PORTUGAL VAI TER 
FESTA COMPLETA 

Coma Fórmula' a 25 de 
outubro e o MotoGP a 22 de 
novembro, a campanha 
"Visita Portugal" resulta 
em pleno no desporto. A 
intenção é que os grandes 
eventos venham para ficar, 
apesar dos custos elevados 

Receber as motos custa nor-
malmente 10 milhões - bas-
tante aquém dos 40 milhões 
da Fórmulal, outro objetivo -, 
e este ano, com "borlas" gera-
das pela pandemia, o apoio do 
Estado é de 450 mil euros para 
o MotoGP e de 1,5 milhões 
para a Fl, aqui já pagando o as-
falto novo da pista. 

três dias). 
Embora Jorge Viegas, portu-

guês presidente da Federação 
Internacional de Motociclis-
mo, tenha alertado que para 
2021, "em princípio", não ha-
verá lugar para Portugal no 
calendário, a entrada definiti-
va do Algarve no MotoGP po-
derá dar-se a partir de 2022. 

senta todas as razões para que 
os 10 milhões de portugueses 
estejam a puxar por ele. Al-
guns poderão estar aqui, no 
autódromo a torcer por ele", 
disseJoão Paulo Rebelo, secre-
tário de Estado do Desporto, 
sobre aquele que será o maior 
atrativo da corrida, que marca 
oregresso do MotoGP a Portu-

 

ESPECTADORES 
CALENDÁRIO 

VENCEDORES DO GP PORTUGAL 

 

MOTOG P/50 O CC MOT02/250CC MOTO3/125 CC 

1987' Eddie Lawson (Yamaha) Anton Mang (Honda) Paolo Casoli (Morbiclelli) 

2000 Garry McCoy (Yamaha) Daijiro Kato (Honda) Emilio Álzamora (Honda) 

2001 Valentino Rossi (Honda) Daijiro Kato (Honda) Manuel Poggiali (Gilera) 

2002 Valentino Rossi (Honda) Fonsi Nieto (Aprilia) Arnaud Vicent (Aprilia) 

2003 Valentino Rossi (Honda) Toni Elias (Aprilia) Pablo Nieto (Aprilia) 

2004 Valentino Rossi (Yamaha) Toni Elias (Aprilia) Héctor Barberá (Aprilia) 

2005 Alex Barros(Honcla) CaseyStoner(Aprilia) Mika Kallio (KTM) 

2006 Toni Elias (Honda) Andrea Dovizioso (Honda) Álvaro Bautista (Aprilia) 

2007 Valentino Rossi (Yamaha) Alvaro Bautista (Aprilia) Héctor Faubel (Aprilia) 

2008 Jorge Lorenzo (Yamaha) Alvaro Bautista (Aprilia) SimoneCorse (Aprilia) 

2009 Jorge Lorenzo (Yamaha) MarcoSimoncelli (Gilera) Pol Espargaró(Derbi) 

2010 Jorge Lorenzo (Yamaha) Stefan Bradl (Suter) Marc Márquez (Derbi) 

2011 Dani Pedrosa (Honda) Stefan Bradl (Kalex) Nicolás Terol (Aprilia) 

2012 Casey Stoner (Honda) Marc Márquez (Suter) Sandro Cortese (KTM) 

Vão ser vendidos pelo 
menos 50 mil bilhetes para 
a Fórmula1-28 mil já foram 
comprados e o MotoGP, 
apontando agora a 30 mil, 
também espera aumentar 
para esse número 

8 março GP Catar (Losail)* 

19 julho GP Espanha (Jerez) 

26julho GP Andaluzia (Jerez) 

9 agosto GP Rep. Checa (Brno 

16 agosto GP Áustria (Spielberg) 

23 agosto GP Estiria (Spielberg) 

13 setembro GP San Marin° (Misano) 

20 setembro GP Etnilia Rotnagna 
(Misano) 

27 setembro GP Catalunha (Barcelona) 

11 outubro GP França (Le Mons) 

18 outubro GP Áragão(MotorLand) 

25 outubro GP Teruel (MotorLand) 

8 novembro GP da Europa (Valencia) 

15 novembro GP Com. Valenciana 
(Valencia) 

22 novembro GP Portugal (Portimão) 

elsó Moto2 Moto3 (*) primeira corrida foi em brama. todas as restantes noAutódromo do Estoril 

CARLOSFIARIDO 
••• O Mundial de Motoci-
clismo, mais conhecido como 
MotoGP, vai fechar a sua épo-
ca no Autódromo do Algarve, 
a 22 de novembro.A notícia já 
era esperada e foi confirmada 
logo na manhã de ontem por 
Marcelo Rebelo de Sousa, mas 
da apresentação oficial, feita à 
tarde na pista dos arredores de 
Portimão, saíram detalhes en-
tusiasmantes: Portugal vai 
tentar manter não só as motos 
como também a Fórmulal e as 
corridas deste ano deverão ter 
50 mil pessoas nas bancadas, 
metade da lotação da pista. 

"O Miguel Oliveira repre-

 

gal, depois de 13 edições no 
Estoril, as últimas em 2011 e 
2012, já com o piloto portu-
guês, na altura em Moto3. 

Como Portugal receberá a 
última de 14 corridas da cate-
goria rainha, este ano excecio-
nalmente emotiva, será ainda 
possível que a consagração dos 
campeões se faça em Porti-
mão. Sendouma das primeiras 
provas da época com público, 
a organização vai começar por 
comercializar30 mil entradas, 
mas tendo a expectativa de as 
aumentar para o mesmo nú-
mero da Fórmula 1. "Decidire-
mos as próximas fases em 
conjunto com a Dorna [em-
presa promotora do campeo-
nato] e com as autoridades de 
saúde", explicouPaulo Pinhei-
ro, CEO do Autódromo do Al-
garve, que salientou o preço 
atrativo dos bilhetes, já à ven-
da: desde 45 (peão, só para 
domingo) e até ummáximo de 
185 euros (bancada principal, 
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Maverick Vifiales e Miguel Oliveira no Estoril, em 2012 

MIGUEL OLIVEMA Português ficou em Brno a testar 
com a KTM, mas diz que vai cumprir "um sonho de vida" 

"É para celebrar 
bom resultado" 

"São mais de 430 
milhões a ver" 

"As autoridades 
desportivas 
internacionais 
acreditam na 
evolução da 
situação 
portuguesa" 
Marcelo Rebelo de Sousa 
Presidente da República 

"O objetivo é ter F1 e 
MotoGP. E quando a 
gente quer, a gente 
consegue" 
Paulo Pinheiro 
CEO do Autódromo Internacional 

do Algarve 

"É a tempestade 
perfeita, temos 
todos os 
condimentos, o que 
só se consegue com 
muito trabalho" 
lsilda Gomes 
Presidente da Câmara de Portimão 

Português da KTMTech3 já 
sabia há dias que haveria 
um Grande Prémio de 
Portugal, mas só ontem foi 
autorizado a dizer o que 
lhe ia na alma: "Esperava 
isto há muitos anos. É um 
orgulho, será um prazer" 

••• Foi desde Brno, na Repú-
blica Checa, e minutos depois 
de ter obtido um inédito sexto 
lugar, que Miguel Oliveira fa-
lou pela primeira do confirma-
do Grande Prémio de Portugal 
de MotoGP. Tendo corrido no 
Estoril, em Moto 3 - foi sétimo 
no ano de estreia no Mundial 
(2011) e desistiu no seguinte, 
por avaria, depois de ter discu-
tido os lugares cimeiros com 
Sandro Cortese e Maverick 
Vifiales -, o almadense vai re-
gressar ao seu país na categoria 
principal e num ano que tem 
sido animador para a KTM. "É 
um sonho tornado realidade 
para mim. Um sentimento es-
pecial voltar a correr no meu 
país. Mal posso esperar! E o fac-
to de ser a última corrida é ina-
creditável, porque posso dar 
tudo o que tenho", diz. 
Oliveira preparou ontem um 
momento fundamental da 
época, pois nos dois próximos 
domingos correrá na Áustria, 
país da KTM, e por isso ficou a 
testar em Brno, com Brad Bin-
der, Pol Espargaró, Iker Lecuo-
na e Dani Pedrosa, adiando 
para hoje a viagem de 340 qui-
lómetros até Spielberg. 
"Temo-nos preparado para fa-
zer uma época forte e espero 
chegar à última corrida pronto  

para um bom resultado", co-
mentou o almadense de 25 
anos. 

No Autódromo do Algarve, 

ve. 

"Portugal tem sido 
exemplar a lidar 
com a pandemia e 
está a capitalizar" 
Miguel Oliveira 
Piloto da KTM Tech3 

que considera "uma das pistas 
mais desafiantes do mundo, 
com curvas cegas e muitos 
pontos em que é difícil perce-

 

Governantes e 
Marcelo Rebelo de 
Sousa aplaudiram a 
vinda de mais um 
grande evento 

***Na altura em que o Gran-
de Prémio de Portugal em Fór-
mula 1 foi apresentado, esti-
mou-se, desde logo, um retor-
no de 30 milhões de euros, isto 
na pior das hipóteses, se as ban-
cadas do Autódromo Interna-
cional do Algarve estivessem 
vazias. Também no MotoGP 
haverá público e os números do 
impacto entusiasmam. 
"Além do impacto a curto pra-
zo, que permite combater a sa-
zonalidade no Algarve, temos 
um impacto a médio/longo 
prazo, graças à projeção tre-
menda da prova. São mais de 
430 milhões de pessoas a ver, 
em mais de 200 países, e o in-

  

vestimento equivalente que 
teríamos de fazer para mostrar 
que Portugal está pronto e 
aberto ao turismo seria muito 
difícil de conseguir", explicou 
a secretária de Estado do Turis-
mo, Rita Marques, que revelou 
que haverá um apoio público 
de 450 mil euros à corrida. 
Apresídente da Câmara Muni-
cipal de Portimão classificou 
este anúncio de "tempestade 
perfeita" e o Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, considerou tratar-se de 
"um triunfo para Portugal, 
para o Algarve, para a diploma-
cia no domínio desportivo". "É 
oreconhecimento de que, em 
momentos diferentes, em ou-
tubro e novembro, as autorida-
des desportivas intemacionais 
acreditam na evolução da si-
tuação sanitária portuguesa", 
acrescentou o Chefe de Estado, 
que planeia ir à corrida. 

RWOES 

ber qual a melhor linha", diz 
que terá a expectativa de "ver 
qual é o Teedback' de todos e 
como o MotoGP se irá adaptar" 
a um círcuito onde assume ter 
"uma conexão especial com 
toda a gente". Distribuindo 
felicitações, o piloto lembrou 
ainda que "Portugal tem sido 
exemplar a lidar com a pande-
mia e está a capitalizar isso". 

Já conhecendo bem a pista -
correu lá com Superbikes e dá 
aulas na sua escola de pilota-
gem -, Oliveira vai chegar ao 
final de época com ambições: 
"Vou-me preparar muito bem 
para esta última prova. Vamos 
todos juntos celebrar um gran-
de resultado e dar espetáculo 
em Portimão. Mal posso espe-
rar!". —C.F. 

Rossi e as "boas memórias" 
"II Dottore" vai voltar 
a Portugal, onde 
tem o recorde de 
cinco vitórias, mas 
sempre no Estoril 

•••Com13 participações,Va-
lentino Rossi, da Yamaha, é o 
máximo vencedor do Grande 
Prémio de Portugal em Mo-
toGP, com cinco triunfos, to-
dos no Estoril. "Associo boas 
memórias a Portugal, mas foi 
sempre no Estoril, que é uma 
pista interessante. Sempre me  

perguntei como seria em Por-
timão, porque o MotoGP nun-
ca foi lá. É um circuito inacre-
ditável, uma montanha-russa 
ao nível de Phillip Island [Aus-
trália]. Tem algumas curvas 
complicadas, é difícil ser forte 
lá", antecipou o italiano, que 
menos satisfeito ficará de lem-
brar a prova de 2006 em solo 
português: perdeu avitória por 
dois milésimos de segundo 
(menor diferença de sempre) 
paraToniElias, o que lhe custa-
ria o título desse ano, para Ni-
cky Hayden. —c.D. 

• 

/ 

Rossi vai voltar a Portugal 

"Estou muito 
orgulhoso pelo 
regresso do MotoGP 
ao meu país" 
Jorge Viegas 
Presidente Fed. Int. Motociclismo 

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 16,96 x 8,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88008953 11-08-2020

FORMULAI 

Quase 30 mil bilhetes já vendidos 
Àmargem daapresentação do 

GP Motociclismo, o administrador 
do Autódromo do Algarve fez o 
ponto da situação em relação aos 
bilhetes para o GP Fórmula 1, a 25 
de outubro. 

"Esgotámos os primeiros paco-
tes, com cerca de 28 mil bilhetes 
vendidos. Iniciámos a venda a 85 
euros e, neste momento, os mais 
baratos são os de 225 euros", disse 
Paulo Pinheiro, esclarecendo que  

ovalordos ingressos, tambémvá-
lido para o MotoGP, serão devol-
vidos, se situação pandémica em 
Portugaloriginar as provas àporta 
fechada. 

Pinheiro reveloutambémdeta-
lhes sobre as obras de renovação 
dapista, orçadas em1,5 milh" õesde 
euros, num investimento do Tu-
rismo de Portugal, e que decorre-
rão entre 31de agosto e 9 de setem-
bro. "Uma máquina trituradora  

vai arrancar quatro centímetros 
da camada de asfalto. Depois, virá 
uma máquina pavimentadora, 
com uma mistura de betume, pe-
dras e uma sílica especial com fi-
bra, para fazer com que o tapete 
seja homogéneo. Uma máquina 
de laser faz aleituradaaltura abso-
luta, para que não haja oscilações, 
e depois tudo tem de ser compac-
tado a uma temperatura de 120 
graus para ficar perfeito". o 
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MotoGP no Algarve - Entrevista a Paulo Pinheiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e1b14f1-e0cc-41dc-8b0d-

1cc497f70351&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal vai receber a última corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP. A competição ocorre entre
20 a 22 de novembro.
Entrevista a Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve.
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ASAE vai andar de 
fita métrica na mão 

A partir de 4 de 
setembro, os fumadores 

que forem apanhados 
a deitar beatas para o 
chão estão sujeitos a 

coimas até 250 euros. 
Cafés, restaurantes, 
hotéis, paragens de 

autocarro e alojamentos 
local são obrigados 

a ter cinzeiros. 
Se não tiverem, 

as coimas podem ir até 
aos 1500 euros. 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvallto@jonline.pt  

Existem cinzeiros portáteis, 
cinzeiros de rua, ou até mes-
mo caixotes do lixo adequa-
dos à deposição das beatas. 
Certo é que a maioria das pon-
tas dos cigarros acabam ati-
radas para o chão. Até nas 
praias, onde deveriam existir 
cinzeiros portáteis, se encon-
tram beatas escondidas na 
areia. Mas o que até agora era 
um ato julgado apenas por 
quem passa, a partir de setem-

  

bro vai ser sancionado. Atirar 
beatas para o chão vai passar 
a dar multa. 

E os estabelecimentos comer-
ciais que não cumprirem as 
regras da lei publicada a 3 de 
setembro do ano passado, e 
que entra em vigor a 4 de 
setembro de 2020, estão tam-
bém sujeitos a multas. As coi-
mas variam entre os 25 e os 
250 para quem for apanhado 
a atirar as pontas dos cigar-
ros para o chão, mas o valor 
para os espaços que não 
tenham cinzeiros para os seus 
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LACO 

Nova lei lança alerta 
às empresas produtoras 
de tabaco para utilizarem 
filtros feitos com materiais 
biodegradáveis 
DREAMSTIMF 
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clientes pode chegar aos 1500 
euros. Também nas paragens 
dos transportes públicos é obri-
gatório haver cinzeiros. 

Desde setembro do ano pas-
sado, o objetivo era sensibili-
zar a população para colocar 
o que sobra do cigarro no sítio 
certo. A partir de setembro, 
PSP, GNR, ASAE, Polícia Marí-
tima e polícias locais vão ser 
responsáveis pela fiscalização 
dos fumadores e dos espaços. 
Os fumadores devem ter con-
sigo cinzeiros portáteis e os 
cafés e restaurantes devem 
ter cinzeiros para a deposição 
dos cigarros. O i pediu infor-
mações à PSP, à GNR, à Polí-
cia Marítima e à ASAE relati-
vamente à fiscalização que 
cada entidade vai fazer, mas 
até ao fecho da edição não 
obteve qualquer resposta -
ainda assim, ao que apurou, 
ainda não chegaram às esqua-
dras da PSP as informações 
relativas às regras de fiscali-
zação a seguir pelos agentes. 
No ano passado, a propósito 
da publicação da nova lei, a 
GNR explicou que além das 
campanhas de sensibilização, 
seriam feitas as "normais ações 
de fiscalização em estabeleci-

  

mentos comerciais ou decor-
rente do patrulhamento diá-
rio, visando o cumprimento 
das normas em vigor". 

ASAE VAI ANDAR DE FITA MÉTRI-

CA NA MÃO Também no ano pas-
sado, a ASAE referiu ao i que 
umas das suas funções passa-
rá pela "verificação da dispo-
nibilização de cinzeiros nos 
locais indicados no diploma 
legal", como cafés, restauran-
tes e outros espaços comerciais. 

Já no mês passado, a ASAE 
respondeu a nove perguntas 
sobre a nova lei no seu site. À 
questão "a ASAE vai passar a 
andar de fita métrica na mão?", 
a resposta foi afirmativa. "Os 
estabelecimentos devem pro-
ceder à limpeza dos resíduos 
produzidos nas áreas de ocu-
pação comercial e numa zona 
de influência num raio de cin-
co metros", acrescentou a enti-
dade responsável pela fiscali-
zação de cafés, restaurantes, 
espaços onde decorrem ativi-
dades lúdicas e todos os edi-
fícios onde é proibido fumar, 
como estabelecimentos de ensi-
no superior, alojamento local 
ou hotéis. Até nas esplanadas 
onde é proibido fumar passa 

Estabelecimentos 
devem limpar 
os resíduos 
do tabaco num raio 
de cinco metros 

Mesmo as 
esplanadas onde 
é proibido fumar 
são obrigadas 
a ter um cinzeiro 

a ser obrigatório ter um cin-
zeiro. "Mesmo nos estabeleci-
mentos onde seja proibido 
fumar, devem ser disponibili-
zados cinzeiros e equipamen-
tos próprios para a deposição 
dos resíduos indiferenciados 
e seletivos", explicou a ASAE. 

A lei publicada no ano pas-
sado deixa também o alerta 
às empresas produtoras de 
tabaco para que comecem a 
utilizar filtros feitos com mate-
riais biodegradáveis. Este tipo 
ainda não é usado pelas gran-
des empresas, mas é possível 
encontrar na internet este pro-
duto à venda - mas só para 
tabaco de enrolar. 

CINZEIROS PORTÁTEIS E DE RUA 

A guerra às beatas foi decla-
rada no ano passado, através 
de uma proposta do PAN, mas 
as medidas para acabar com 
as pontas dos cigarros no chão 
há muito que foram imple-
mentadas noutros países. Em 
2016, foram distribuídos 38 
mil cinzeiros portáteis na cida-
de de Madrid. 

Por cá, as ações de sensibili-
zação começaram no ano pas-
sado, quando vários municí-
pios, de diversos pontos do  

país, decidiram distribuir tam-
bém cinzeiros portáteis ou colo-
car cinzeiros de parede. Alber-
garia-a-Velha instalou nas ruas 
os ̀ ecopontas', a cidade de Bra-
ga distribuiu no ano passado 
três mil cinzeiros de bolso e 
Rio Maior deu início, em feve-
reiro deste ano, ao programam 
`Rio Maior 100 beatas', que pas-
sou pela instalação de cinzei-
ros na via pública e pela dis-
tribuição de cinzeiros portá-
teis. Em Lisboa, a Junta de 
Freguesia de Santo António 
distribuiu mais de 200 cinzei-
ros de parede pelas ruas e o 
cinema São Jorge foi o primei-
ro a receber o seu. 

A partir de setembro, o valor 
das coimas aplicadas aos fuma-
dores ou aos espaços que não 
cumprirem as regras será dis-
tribuído por várias entidades: 
20% do valor fica para a enti-
dade que passar a coima, 30% 
fica para a entidade que ins-
taura o processo e os restan-
tes 50% vão diretamente para 
o Estado. Segundo o documen-
to publicado em Diário da Repú-
blica, apenas a ASAE e a res-
petiva câmara municipal têm 
competência para a instrução 
dos processos. 
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a Hidrogénio. A galinha 
W dos ovos de ouro do 

Governo que muitos 
dizem ser um embuste 
José Gomes Ferreira, Henrique Neto, Mira Amaral, 
José Ribeiro e Castro e Clemente Nunes são 
algumas das personalidades que estão contra um 
investimento que dizem ser desastroso para Portugal. 
João Galamba defende a sua dama 
II PÁGS. 16-19 

/), 

1.50 EU Terça-feira, 11 agosto 2020 //Ano 11 // Diário // Número 3271 // Diretor: Mário Remires // Dir. exec.: Wor Rainholl Dir.  exec adjunta José Caneta &sabre //Subdir exec : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Festa do Avante! 
"António Costa pediu a esquerda em casamento 

no debate do Estado da Nação 
e o Avante é a festa de despedida de solteiro" 

Nuno Carvalho, do PSD, diz que o seu partido quer saber quais são os critérios do Governo para autorizar a festa 11PÁG.a 

MARCELO VETA NOVA LEI DO MAR 
Presidente da República quer clarificação sobre os poderes do Estado e das regiões autónomas. 

Chefe do Estado vetou também a redução de debates parlamentares sobre assuntos europeus //  PÁG. 32 

Olavo Bilac foi 
tocar para o Chega 
e arrependeu-se. 
Ventura fala 
em medo 
// PÁG. 32 

Beatas no chão. 
ASAE vai usar 
fita métrica para 
saber quem 
é o culpado 
// PÁGS. 2-3 

Etiópia pode 
deixar o Egito 
sem o rio Nilo. 
Já se fala 
em guerra 

PÁGS. 12-15 

Waldemar 
Rastos. Morreu 
um dos maiores 
músicos da língua 
portuguesa 
// PÁGS. 24-25 
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Corredor turístico do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32a6a18f-4aa3-4f28-b307-

8dbd7e3d708b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A imprensa britânica volta a falar na possibilidade de Portugal ser incluído na lista de países
considerados seguros pelo Reino Unido. A lista deve ser atualizada esta semana. O jornal The
Telegraph escreve que há vários países que deverão passar para a lista de quarentenas obrigatórias,
incluindo França.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-08-11 09:30

Página 11



A12  
RTP 1

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88010095

 
11-08-2020 07:41

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa diz que já sente o aumento do número de turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a42773e-22ba-40b2-ac95-

a6fb5aa88015&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa diz que já sente o aumento do número de turistas. No Algarve, o Presidente
da República disse que o levantamento das restrições às viagens para Portugal, é uma questão de
justiça.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-11 08:03
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-11 09:38
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-11 07:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-11 08:03
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-11 09:38
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-11 10:17
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-11 11:37
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O SOBE 
CARLOS 
CARREIRAS 
PRES. CÂM. DE CASCAIS 

#  

Vai apoiar o turis-
mo com "isenção 
ou suspensão de 
taxas" e realizar 
testes à Covid-19 
a funcionários de 
hotéis e de aloja-
mento local. 

!". ES C 
LACERDA 
SALES 
SEC. ESTADO DA SAÚDE  

Justifica os erros 
nos dados da DGS 
com a "discrepãn-
cia temporal" en-
tre o atendimento 
e o momento em 
que médicos re-
portam situação. 
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POSTA RESTANTE 

À procura de novo turismo João Vaz 
Jornalista 

oraram-se as expectativas 
de rápida retoma no setor 
turístico. A Covid-19 provo-

cou mudanças na vontade de viajar e 
no transporte aéreo, para além de 
priorizar a segurança sanitária, im-
por preocupações ambientais e sus-
citar a procura de novos modelos de 
turismo. No ano passado, Portugal 
registou o recorde de 27 milhões de 
visitantes. Cresceu 7,3% em relação 
ao período anterior. Não é preciso 
ser adivinho en-
cartado para prever 
que o número de 
turistas e as receitas 
sofrem este ano 
enorme quebra. O 
tombo multiplicará 
várias vezes a subi-
da de 2019 e o defi-
nhamento do PIB total. 

Há muito menos estrangeiros a 
passar férias connosco. Para alguns, 
os bebedores de cerveja e agitadores 
da noite não fazem falta. A realidade 
mostra, porém, o contrário: o mer-
cado interno não consegue sustentar 
uma indústria turística com a im-
portância que tem na economia e no 
emprego. Foram ingleses do pop-
-rock, como Cliff Richard do 
`Summer Holliday' e o Beatle Paul  

McCartney, capaz de aguentar via-
gens, então, de meia dúzia de horas 
de automóvel, do aeroporto de Lis-
boa até Albufeira, por estradas feitas 
de curvas, que deram notoriedade 
ao Algarve. Da mesma maneira, o 
imperador Carlos, da Áustria, e 
Winston Churchill indicaram a Ma-
deira ao mundo. 

Deve-se ainda destacar que a pro-
cura estrangeira é alheia ao urbanis-
mo criminoso perpetrado pela cons-

trução clandestina 
perante a incompe - 
tência e corrupção 
das autarquias. Em 
Altura, praia do so-
tavento algarvio, 
na principal artéria, 
os peões são obri-
gados ainda hoje a 

caminhar na faixa de rodagem com 
perigo de atropelamento porque os 
muros avançados das casas não per-
mite= existência de passeio. 

As preocupações acumulam-se 
neste Verão. Acertar com o rumo da 
vida melhor, no turismo como no 
mais, exige políticas públicas bem 
articuladas. Sem elas, os operadores 
estão condenados à falência e de-
semprego e os turistas seguem para 
outros destinos. * 

ACERTAR COM 
O RUMO DA VIDA 
MELHOR, EXIGE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
BEM ARTICULADAS 
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Presidente de volta ao Algarve 
para mostrar que região é segura 
TuRismo O presidente da República visitou Armação de 
Pera, Silves (Algarve), para mostrar como é segura para 
fazer férias no atual momento da pandemia. "É bom si-
nal que não haja da parte das pessoas preocupação quan-
to àquilo que é a situação sanitária aqui, em geral no Al-
garve, em Silves e Armação de Pera", afirmou Marcelo 
Rebelo de Sousa, que aproveitou para "mergulhar" no 
mar e se mostrou surpreendido com a quantidade de 
pessoas que encontrou na praia. "Está a subir a maré" 
daqueles que chegam ao Algarve, disse. 
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Passar para a Renda Segura implica fazer um contrato de cinco anos e muitos 

ARRENDAMENTO 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca,(2)negocios.pt 

A

strangeiros de passa-

 

gem por Portugal ou 
ainda à procura de 
casa para comprar; 
outros que estão por 

razões profissionais, mas não vêm 
para ficar, nómadas digitais, que 
trabalham em qualquer parte do 
mundo; empresas que estão cá a 
desenvolver projetos e que trazem 
a sua própria força de trabalho; ou 
apenas pessoas que aproveitam a 
baixa de preços e não se importam 
deter um contrato temporário. Es-
tes são alguns dos clientes para os 
quais se estão agora a virar os pro-
prietários de imóveis que estavam 
dedicados ao alojamento local, 
mas que, nos últimos meses se vi-
ram sem clientes porque o turismo 
caiu a pique. A eles se juntarão em 
breve os estudantes universitários 
ou os estudantes deslocados, que 
a partir de setembro começarão a 
chegar às cidades.Aquebra de ren-
dimentos é certa, mas, mesmo as-
sim, o arrendamento habitacional 
de longa duração ou o programa  

Renda Segura, criado pela Câma-
ra de Lisboa e apadrinhado pelo 
Governo central, serão, para a 
maioria dos proprietários e pelo 
menos para já, "uma opção resi-
dual". 

"Os proprietários estão a fazer 
um esforço para esperar que o 
mercado dê a volta, mas não sen-
do possível, porque há emprésti-
mos a pagar, a opção é mais o ar-
rendamento de média duração, ou 
arrendamento para fins transitó-
rios", explica Eduardo Miranda, 
presidente da Associação do Alo-
j amento Local em Portugal 
(ALEP). As opções são várias, 
afirma, e se é certo que os preços 

177 
CANDIDATURAS 
Número de imóveis que 
os proprietários 
candidataram à Renda 
Segura em Lisboa. 
Destes, 45 transitaram 
do alojamento local. 

praticados serão sempre muito 
abaixo das diárias conseguidas 
com o Alojamento Local (AL), 
esta é a opção que os proprietários 
mais procuram. A Renda Segura 
"é mais uma opção, mas está lon-
ge de ser a mais atrativa". 

António Quintão, sócio-ge-
rente da Feels Like Home, diz o 
mesmo. A sua empresa gere 500 
imóveis no alojamento local em 
Lisboa, Porto, Ericeira, Algarve e 
Madeira. Com a quebra do turis-
mo, também os seus clientes co-
meçaram a procurar alternativas 
nos "arrendamentos de médio ter-
mo". Apesar da tímida recupera-
ção, em julho e agora em agosto - 
que mesmo assim, "estão a um ter-
ço do ano passado" -, a incerteza 
quanto aos meses de inverno está 
a levar alguns proprietários a jo-
gar mais pelo seguro e cerca de 
meia centena já avançou com este 
tipo de contratos. Alguns dos in-
quilinos são estrangeiros, mas a 
maioria são portugueses, que 
aproveitam o facto de os preços es-
tarem mais baixos para mudar de 
casa, mesmo que dentro de um 
ano, no máximo, tenham de mu-
dar de novo. 

"Por vezes são pessoas que 
gostam de viver no centro da cida-
de e que fazem agora esta opção,  

ainda que temporária, acrescenta 
Job Furtado, responsável da Rent 
2You, outra empresa de gestão de 
alojamento com 50 casas, todas 
em Lisboa. "O grosso dos proprie-
tários mantém-se no mercado, 
apesar da quebra" e uma parcela 
disponibilizou para arrendamen-
tos até um ano, sendo que "todos 
os que colocámos no mercado fo-
ram arrendados, três deles há pou-
co tempo, para grupos de estudan-
tes", exemplifica. E optar pela 
Renda Segura? "Os proprietários 
não querem, em cinco anoso mer-
cado há de melhorar e ninguém 
pretende ficar preso tanto tempo", 
restune Job Furtado. "Nenhum 
dos nossos clientes equacionou, as 
pessoas estão à espera de melho-
res dias e ninguém quer correr o 
risco de perder a licença de AL", 
acrescenta António Quintão. 

Medo de perder o registo 
A Câmara de Lisboa lançou em ju-
nho a pi'i meira consulta ao merca-
do no âmbito da Renda Segura Os 
resultados foram conhecidos no 
início de julho e revelaram que se 
registaram 338 entradas na plata-
forma criada para o efeito. Ao todo 
concluíram-se 177 candidaturas, 
sendo que, destas casas, 45 eram 
provenientes do alojamento local. 
Uma vez negociadas as rendas, a 
câmara iria avançar com os con-
tratos e as casas em questão entra-
riam no próximo concurso de ren-
da acessível. Quanto ao Renda Se-
gura, está prevista nova consulta 
ao mercado em setembro. 

O programa, recorde-se, prevê 
que a câmara arrende aos privados 
e depois subarrende, por valores 
mais baixos, de renda acessível. Os 
proprietários têm contrapartidas, 

Alojamento local 
prefere rendas 
curtas a rendas 
seguras 

Sem turistas, os proprietários de imóveis viram-se para contratos de 
arrendamento de curta duração, até um ano. As rendas de longa duração 
e seguras propostas pela Câmara de Lisboa são opção residual. 
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corno a segurança de receber sem-
pre a renda a tempo e horas, mas 
os contratos têm de ter urna dura-
ção de cinco anos. 

Ora, lembra Eduardo Miran-
da, além de ser muito tempo, há aí 

66 
A Renda Segura é mais 
uma opção [para os 
proprietários do AL], 
mas está longe de ser 
a mais atrativa. 
EDUARDO MIRANDA 
Presidente da Associação do 

Alojamento Local em Portugal. 

urna agravante: Os proprietários 
de AL em zonas de contenção ar-
riscam-se a perder a licença e a já 
não poder voltar ao negócio pas-
sados os cinco anos. A indicação 
que a ALEP dá aos seus associa-
dos é que "podem parar seis me-
ses, ou nove, ou mesmo um ano, 
sem dar baixa do registo de Ar , 
mas "para um contrato mais dura-
douro, de três ou cinco anos, o nor-
mal já será cancelar o registo", uma 
vez que não há atividade. Ora, em 
Lisboa, nas zonas de contenção, 
isso significará, quase de certeza, 
não poder voltar. No caso da Ren-
da Segura, o regulamento "admi-
te uma suspensão, mas a câmara 
não está a facilitar ou a permitir as 
suspensões", explica Eduardo Mi-
randa. "Esse é um obstáculo mui-
to grande. É abandonar para sem-
pre o AL", considera. 

al c. 

4.1 

Lisboa prevê captar, por esta 
via, cerca de um mi I h ar de fogos 
para depois pôr no mercado com 
renda acessível. Entretanto, tam-
bém o Governo anunciou, no Pro-
grama de Estabilização Económi-
ca e Social (PEES), um "progra-
ma de reconversão do alojamento 
local para arrendamento acessí-
vel, complementar à mobilização 
do património público", apontado 
como "uma solução eficaz e rápi-
da face à urgência de resposta à cri-
se habitacional" e "com o benefi-
cio adicional de aumentar as op-
ções disponíveis aos proprietários 
de alojamento local que se encon-
trem em dificuldade. 

A ideia, concretiza o PEES, 
será apoiar os programas munici-
pais deste género, comparticipan-
do a 50 % a diferença entre a ren-
da paga e a renda recebida. • 

`- - 

• • ": .211".  ••• - 
- , • 
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dos proprietários do AL temem perder o registo e não poder voltar. 

Miguel Baltazar 

\ I à 

Mais-valias ainda 
travam contratos 
para habitação 

A solução encontrada para resolver 
o problema das mais-valias não dá 
segurança e não incentiva a quem 
equacione deixar o AL, diz o setor. 

Desde este ano, e na sequência 
de uma norma introduzida pelo 
último Orçamento do Estado, 
que as casas retiradas doAloja-
mento Local (AL) deixam de 
estar sujeitas ao pagamento de 
mais-valias caso sejam coloca-
das no arrendamento habita-
cional durante cinco anos con-
secutivos. Foi a resposta que o 
Governo encontrou para clari-
ficar em que circunstâncias um 
imóvel habitacional que num 
momento foi afeto à atividade 
empresarial não tem de pagar 
mais-valias caso seja retirado 
dessa atividade e regesse à es-
fera pessoal do contribuinte. E, 
porém, uma norma muito con-
testada pelos proprietários do 
AIi  que consideram que não é 
ainda desta que a questão fica 
resolvida. 

Desde logo porque, explica 
Eduardo Miranda, presidente 
da Associação do Alojamento 
Local em Portugal (ALEP), "a 
norma não é clara e não conse-
guimos ainda esclarecer todas 
as dúvidas". "Se não forem cin-
co anos consecutivos e duran-
te um ano eu ficar sem inquili-
nos?", questiona. "E de que 
tipo de isenção estamos exata-
mente a falar? De uma isenção 
total ou só na categoria B [do 
IRS]?" Por outro lado, acres-
centa, "ninguém confia na es-
tabilidade legislativa. E se da-
qui a dois ou três anos alguém 
mudar a lei?" 

Para já, uma coisa é certa: 
se sair do alojamento local e 
não avançar imediatamente 
com um arrendamento de lon-
gaduração, o proprietário terá 
de declarar isso mesmo ao Fis-
co e pagar a correspondente 
mais-valia. Mesmo que preci-
se da casa para si. "Tenho um 
associado que para voltar para 
a sua casa, regressado do es-

  

trangeiro, paga mais-valia. Ou-
tro que quer dar a casa à filha e 
tambémyai ter de pagar mais-
-valias. E um falso imposto e 
parece uma chantagem", la-
menta o presidente da ALEP. 
E o resultado é que "estão a 
bloquear a situação", ou seja, 
este continua a ser mais um 
"entrave a que as pessoas que 
assim o desejem deixem o alo-
jamento local e se mudem para 
omercado do arrendamento". 

"Se o mercado cai, é normal 
que nem todos consigam con-
tinuar e o dever é desbloquear 
todas as alternativas, começan-
do pela mais-valia. Sem isso, 
ninguém acredita", alerta. 

O Governo chegou a ter 
um pedido de autorização le-
gislativa aprovado, no Orça-
mento do Estado para 2019, 
em que se comprometia a le-
gislar no sentido de que as 
mais-valias de imóveis só fos-
sem tributadas no momento 
da venda, ficando entretanto 
suspensas. No limite, se o imó-
vel nunca fosse transacionado, 
não haveria lugar ao pagamen-
to de mais-valias. A autoriza-
ção legislativa, contudo, nun-
ca saiu do papel. • 

FILOMENA LANÇA 

O Governo 
chegou a prome-

 

ter um regime 
de suspensão da 
mais-valia, mas 
não avançou. 
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Indústria 

Carlyle põe 
Logoplaste à 
venda em negócio 
de mil milhões 

.• Fundo norte-americano entrou 
no capital da empresa liderada 
por Filipe de Botton em  2016. 

ÚLTIMA 32 

Apoio extraordinário 
Isenção da TSU 
depende do número 
de trabalhadores 
antes da pandemia 
LiCONOOJIU 

st27 
Tem uma aura de "toque 
de Midas", pela forma como 
conduziu a PSA e a Opel aos 
lucros. Agora tem pela 
frente um novo desafio. 

O "jovem" que reinventou o 
negócio da cortiça continua 
a fazer brilhar a líder 
mundial do setor, mesmo 
com a crise da covid-19. 

PODEROSOS 4 a 11 

   

eg0 C OS 

Terça-feira, 11 de agosto de 2020 Diário Ano XVI N.o 4304 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

negocios.pt 

 

   

   

Banca sobe exposição aos 
setores mais vulneráveis 
Peso no crédito de atividades mais sensíveis à pandemia, como o alojamento e a restauração, está a crescer. 
Taxa de juro aumentou em junho pela primeira vez este ano, mas concessão de empréstimos disparou. 

MERCADOS 20 e 21 

1 

Alojamento 1 

local prefere 
rendas curtas 

a rendas 
seguras i" 

Proprietários apostam em 
contratos até um ano 

à espera da retoma do turismo. 

ECONOMIA 12 e 13 

Elevo quer suspender 
expansão do metro 
do Porto em tribunal 
Providências cautelares travam obra adjudicada à espanhola Ferrovidi. 

EMPRESAS 16 e 17 

Acordo com a Azul tira 42% 
ao valor da TAP em três meses 
Acionistas da companhia aérea brasileira aprovaram saída do capital. 

EM PRESAS 18 

# OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 
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A19Sindicato da Hotelaria do Algarve exige à AIHSA revisão de contrato coletivo de
trabalho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=66d73c44

 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve exigiu ontem à associação patronal AIHSA - Associação dos
Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve a revisão do contrato coletivo de trabalho da hotelaria,
restaurantes e similares da região.
 
Os responsáveis da estrutura sindical estiveram reunidos ontem de manhã, dia 10, para efetuarem um
balanço do trabalho desenvolvido nos locais de trabalho e da luta realizada pelos trabalhadores.
 
Em análise, esteve também "o boicote" que o patronato do setor está a fazer em relação à "necessária
e urgente melhoria dos salários" e "a intensificação da exploração que se está a verificar na região".
 
Na reunião, foi aprovada uma moção, entregue horas depois na sede da AIHSA, que exige a marcação
urgente de uma reunião para negociar um acordo "que se traduza na melhoria dos salários e das
condições de trabalho".
 
No seguimento da entrega da moção, o sindicato enviou à associação patronal um pedido de reunião
para o próximo dia 19 de agosto.
 
O sindicato promete "continuar a esclarecer e a mobilizar os trabalhadores para a luta por melhores
condições de trabalho e de vida", reafirmando que "só com a sua luta e unidade é que o patronato
aceitará" as propostas que o sindicato tem vindo a apresentar às empresas e às associações patronais
do setor, nomeadamente à AIHSA e à AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve.
 
.diariOnline RS
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Autódromo Internacional do Algarve faz a dobradinha e junta MotoGP à Fórmula 1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=518b94f9

 
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, continua
em  estado de graça  e, depois da confirmação de que vai ser palco de um Grande
Prémio de Fórmula 1, a 25 de outubro, viu agora ser oficializado que vai receber
a 14.ª e derradeira prova do Campeonato do Mundo de MotoGP, entre 20 e 22 de
novembro. Uma prova com um aliciante extra, uma vez que teremos um português,
Miguel Oliveira, a lutar pelos lugares cimeiros, algo que não sucede, por
exemplo, na Fórmula 1.
 
Jorge Viegas, presidente da FIM - Federação Internacional de Motociclismo
 
O regresso da MotoGP a Portugal é, segundo Jorge Viegas,
presidente da FIM - Federação Internacional de Motociclismo, o culminar de um
longo  namoro  com a Dorna Sports (promotora do Mundial de Velocidade) e o
circuito de Portimão. Aliás, em 2017, foi assinado um contrato que previa que o
Autódromo Internacional do Algarve fosse o circuito reserva e a pista algarvia
já esteve quase a entrar no campeonato quando houve um problema com a sua
congénere de Silverstone. "Portugal tem seguido uma política acertada em
relação ao confinamento e desconfinamento progressivo e, na FIM, temos tido um
controlo completo em relação a toda a gente que coloca os pés na paddock nestas
corridas, o que vai acontecer também em Portimão. Não posso estar mais
contente, sendo português, por ter uma prova a fechar o Mundial no meu país",
afirmou Jorge Viegas, que é, inclusive, algarvio, não escondendo também a
alegria por estar um português envolvido na luta pelos lugares do pódio. "Para
nós, será também uma forma de meter mais o motociclismo no mapa mediático, até
porque, na minha opinião, as corridas da MotoGP são muito mais interessantes do
que a Fórmula 1".
 
Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal
 
Mais orgulhoso não poderia estar Manuel Marinheiro,
presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, pelo regresso do MotoGP a
Portugal, para o que foram fundamentais o Governo Português e o Município de
Portimão, mas, sobretudo, "o Paulo Pinheiro e o Jorge Viegas, cada um deles
dentro da sua estrutura". "Nos tempos excecionais que vivemos, o motociclismo retomou
a atividade antes de todos os outros desportos. E trazemos os eventos para
Portugal porque os conseguimos realizar com sucesso e com retorno económico,
para o turismo, restauração, hotelaria e comércio. Teremos sete ou oito provas
de Campeonato do Mundo em Portugal, porque não baixamos os braços e porque
temos a certeza de que o desporto é essencial à nossa economia", defendeu o
dirigente.
 
Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão
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Isilda Gomes deverá ser, entretanto, uma das autarcas mais
invejadas de Portugal por esta altura, com Portimão a acolher as duas provas
rainhas dos desportos motorizados no espaço de poucas semanas. Um facto que é
extremamente importante, não só para este concelho, mas para toda a região e
país, e a edil portimonense não poupou elogios a Paulo Pinheiro, CEO da
Parkalgar e do Autódromo Internacional do Algarve. "Sinto-me uma criança com
uma bola colorida nas mãos, estou feliz com todos estes acontecimentos, e
acredito que muitas mais pessoas partilham deste sentimento. Tudo se está a
conjugar como uma tempestade perfeita e isso só se consegue com bastante
trabalho", afirmou a presidente da Câmara Municipal de Portimão, lembrando
ainda que o Governo Português se empenhou, desde a primeira hora, para tornar
estes sonhos numa realidade. "Não é fácil ter a Fórmula 1 e o MotoGP e queremos
manter estas provas em 2021. Aliás, sendo o Jorge Viegas algarvio, fará,
certamente, tudo o que for possível para que o MotoGP regresse a Portugal. Um
algarvio nunca renega as suas raízes e defenderá sempre o seu Algarve até ao
limite".
 
A autarca portimonense não negou, porém, a enorme
responsabilidade que advém do Autódromo Internacional do Algarve acolher estes
dois grandes prémios, mas deixou a garantia de que o Município continuará a
apoiar, naquilo que for possível, estas provas. "Porque isso é nossa obrigação.
Cabe a todos nós trabalhar para que esta infraestrutura tenha sucesso. Somos
todos corresponsáveis e ninguém se pode pôr de fora, seja o Governo, a
Autarquia, os promotores privados ou as associações responsáveis por estes
desportos", avisou Isilda Gomes, deixando ainda o repto para que Paulo Pinheiro
continue a sonhar. "Quando queremos, os sonhos tornam-se uma realidade. Na
altura, diziam que ele era um louco por querer ter um autódromo em Portimão,
mas, se calhar, precisávamos de muitos mais loucos destes no Algarve".
 
Objetivo
é ter Fórmula 1 MotoGP em 2021
 
Com o coração dividido em dois estará, antevê-se, Paulo
Pinheiro, um fervoroso adepto de Valentino Rossi e um profundo admirador de
Miguel Oliveira, dois dos candidatos à vitória no circuito algarvio a 22 de
novembro. "Foram 12 anos a trabalhar para, finalmente, colhermos os frutos. Foi
um carrossel de dificuldades, com momentos difíceis, outros bons, mas hoje é um
dia de pura alegria. E o MotoGP tem, para nós, um gostinho especial", assumiu o
responsável pelo Autódromo Internacional do Algarve. "Em 2004, fomos com uma
 carrinha dos ciganos  para o Campeonato do Mundo, toda a gente gozava
connosco, e uns anos depois estávamos a lutar pelos campeonatos. Ainda hoje
detemos o recorde de mais vitórias numa só época, portanto, alguma coisa boa
fizemos. No fim, já eramos uma referência", recordou, emocionado.
 
Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve e da Parkalgar
 
Diz um ditado inglês que  a preparação é a mãe da vitória ,
e assim tem sido o percurso do Autódromo Internacional do Algarve, com Paulo
Pinheiro a declarar que "a sorte não existe". "A sorte é trabalhar e, quando
trabalhamos, colocamo-nos na posição de aceitar aquilo que ela nos dá. Vamos
aproveitar esse dia fantástico de termos o MotoGP em Portimão, com o Rossi e o
Miguel Oliveira, e tudo faremos para que seja impossível dizer  não  a
Portimão. O nosso objetivo é termos, em 2021, Fórmula 1 e MotoGP e,
normalmente, quando queremos uma coisa, conseguimos tê-la", avisou, antes de
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passar a palavra a João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
"Há duas semanas celebramos, aqui em Portimão, o regresso da Fórmula 1 a
Portugal, ao fim de 24 anos, e agora estamos a repetir o feito, com o MotoGP,
após um interregno de oito anos, e muito disso se deve ao Paulo Pinheiro. Mas
também ao Jorge Viegas, que nos orgulha imenso por presidir à FIM, e ao Manuel
Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, pois devemos
ser dos países que mais eventos internacionais acolhemos", destacou o
governante.
 
João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
 
Elogios deixou também João Paulo Rebelo a Miguel Oliveira,
que luta de igual para igual com os melhores do mundo, como bem ficou
demonstrado no dia 9 de agosto, ao conquistar a sexta posição no Grande Prémio
de MotoGP da República Checa, logo atrás, precisamente, do icónico Valentino
Rossi. "Estou convencido que, em Portimão, o Miguel se vai querer superar e dar
uma grande alegria a todos os portugueses. Sabemos que é muito difícil
voltarmos a ter o MotoGP em Portugal em 2021, não devemos estar aqui a criar
expetativas que depois possam ser goradas, mas é possível e seria algo
espetacular para o nosso país. A Champions League está a começar, vamos ter a
Fórmula 1 e o MotoGP em outubro e novembro, respetivamente, e o desporto tem
demonstrado que é possível retomar a normalidade, com comportamentos
responsáveis. E estes artistas merecem ter público nas bancadas, sem colocar em
causa a saúde pública, a saúde de todos".
 
Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo
 
Já Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, realçou o impacto económico
de Portugal acolher mais um evento desportivo de escala mundial e assegurou que
a tutela estará sempre ao lado de visionários, sobretudo daqueles que têm um
nível elevado de execução dos seus sonhos. "O impacto esperado a curto prazo é
muito positivo, especialmente se a prova tiver público, assim a situação
pandémica evolua favoravelmente. Depois, a médio e longo prazo, há um retorno
incrível, porque uma prova destas tem uma projeção internacional tremenda. São
mais de 430 milhões de pessoas a ver a prova, que será transmitida para mais de
200 países. O investimento equivalente necessário para se passar a imagem de
que Portugal está pronto, que está aberto ao turismo, seria muito difícil de
concretizar", reconhece Rita Marques.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Daniel Pina
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Autódromo do Algarve diz que "dobradinha" é resultado do trabalho de mais de uma
década
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2020

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f378fc90

 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) promete trabalhar "muito" para manter a Fórmula 1 e o
mundial de velocidade MotoGP, cuja "dobradinha" corresponde aos frutos do trabalho realizado nos
últimos 12 anos.
 
"O anúncio da prova de MotoGP é o culminar de 12 anos de trabalho, que nos permite colher os frutos
de tudo o que fizemos. Passámos um carrossel de dificuldades, com momentos difíceis e outros bons,
mas hoje temos uma alegria", disse o diretor de circuito, Paulo Pinheiro.
 
A última prova do campeonato do mundo de velocidade MotoGP vai decorrer no AIA entre 20 e 22 de
novembro, anunciou, esta segunda-feira, a Dorna, promotora do evento, cerca de duas semanas
depois da confirmação do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, de 23 a 25 de outubro.
 
Paulo Pinheiro promete trabalhar "muito" para garantir que o voto de confiança depositado pela
Liberty (Fórmula 1) e pela Dorna, que organizam as duas provas, possa ser renovado no próximo ano.
"Toda a nossa equipa - e aqui incluo também Turismo de Portugal, Turismo do Algarve, câmaras e
outras entidades - terá de fazer uma grande corrida para que seja impossível dizer que não a
Portimão. O nosso objetivo é, para o ano, termos F1 e MotoGP. E normalmente, quando a gente quer
uma coisa a gente consegue", sublinhou o diretor do AIA.
 
Numa situação normal, não verificada este ano face aos efeitos da pandemia de covid-19, uma corrida
de Fórmula 1 custa, no mínimo, 40 milhões de dólares e uma corrida de Moto GP custa, no mínimo, 10
milhões de dólares.
 
Paulo Pinheiro reconheceu que esses são valores elevados, mas lembrou que o autódromo algarvio e o
país têm prós que poderão permitir negociações "em condições que os outros países não conseguem",
nomeadamente a qualidade da pista reconhecida pelos pilotos, o clima, a resposta à covid-19 e a
"força institucional muito forte" de dirigentes portugueses nas federações internacionais.
 
"Tudo isto dá-nos um peso que outros países não têm. Nós temos feito um bom trabalho de casa e,
como consequência, estamos agora finalmente a colher esses frutos. Temos de responder ao desafio
com um bom nível organizativo, de agarrar nisto com as duas mãos e trabalhar, trabalhar, trabalhar",
acrescentou.
 
Já para a presidente da Câmara de Portimão, a conjugação da realização das corridas de Fórmula 1 e
Moto GP é a "tempestade perfeita", elogiando Paulo Pinheiro pelo trabalho. "Isto é a tempestade
perfeita, temos aqui todos os condimentos e isso, de facto, só se consegue com muito trabalho. Paulo,
tens de ser uma pessoa feliz e perfeitamente realizada, porque conseguiste a 'dobradinha'. Não é fácil
ter a MotoGP e a F1", referiu Isilda Gomes.
 
O presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o algarvio Jorge Viegas, ressalvou que, para
2021, a prova de MotoGP não está, para já, incluída no calendário, mas a autarca apelou à defesa das
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suas "raízes". "Sendo algarvio, será a primeira pessoa a fazer tudo o que for possível para a prova
voltar. Podemos contar consigo para que no próximo ano possamos estar a viver um momento
idêntico a este", concluiu Isilda Gomes.
 
JN/Agências
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Vendidos 28 mil bilhetes para a F1 no AIA
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O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai acolher o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 no
fim-de-semana de 23 a 25 de Outubro.
 
(auto.look2010@gmail.com) - Fotos: ELISABETE RODRIGUES / SUL INFORMAÇÃO
 
Cerca de 28 mil bilhetes já foram vendidos para a corrida de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do
Algarve (AIA), que também receberá público na última prova do campeonato do mundo de velocidade
MotoGP, disse o director do circuito.
 
Esgotámos os primeiros pacotes, com cerca de 28 mil bilhetes vendidos. Iniciámos a venda com
preços a 85 euros e, neste momento, os mais baratos são os de 225 euros , disse Paulo Pinheiro aos
jornalistas. O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai acolher o Grande Prémio de Portugal de
Fórmula 1 no fim de semana de 23 a 25 de Outubro, enquanto a prova de MotoGP decorrerá de 20 a
22 de Novembro.
 
A prova do mundial de velocidade deverá contar,  no mínimo, com 50 mil espectadores, ou no máximo
60 mil, cerca de dois terços da capacidade. Para o MotoGP, vamos iniciámos esta segunda-feira a
venda de um primeiro "stock" de 5.000 bilhetes. Depois, em função das regras da Direcção-Geral da
Saúde, vamos gerindo a venda de mais ingressos , adiantou o director do AIA.
 
No último fim-de-semana, foram realizados testes no autódromo com a presença de público de forma
reduzida na prova do Mundial de Superbikes, antecipando os procedimentos ideais para as outras duas
competições.
 
Tivemos 250 espectadores num espaço muito reduzido, para verificarmos os procedimentos e regras
que devemos implementar. Aprendemos muito, em termos de procedimentos e do modelo que temos
de utilizar. Agora vamos extrapolar esse modelo para todo o circuito , afirmou Paulo Pinheiro.
 
O director do circuito garantiu que a saúde das pessoas  está em primeiro lugar  e que, se a situação
epidemiológica do país piorar, a presença de público será cancelada:  Teremos de devolver dinheiro às
pessoas e não há público na prova. A saúde está em primeiro lugar, a preocupação é essa. Se a
situação permitir, óptimo, é bom para todos. Se não permitir, é uma pena, mas não teremos
alternativa , frisou.
 
Segundo Paulo Pinheiro, as obras de renovação da pista, orçadas em 1,5 milhões de euros, num
investimento garantido pelo Turismo de Portugal, vão decorrer entre 31 de Agosto e 9 de Setembro.
 
Uma máquina trituradora vai arrancar quatro centímetros da camada de asfalto. Depois, virá uma
máquina pavimentadora, com uma mistura de betume, pedras e uma sílica especial com fibra, que
garante a aderência entre betume e pedras para fazer com que o tapete seja homogéneo. Uma
máquina de laser faz a leitura da altura absoluta, para que não haja oscilações, e depois tudo tem de
ser compactado a uma temperatura de 120 graus para ficar perfeito , explicou o responsável, de
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forma pormenorizada.
 
Partilhar isto:Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp
(Opens in new window)Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para
partilhar no LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Gostar
disto:Gosto Carregando...
 
Carlos Sousa
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AIA trabalha para manter MotoGP e F1
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O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) promete trabalhar  muito  para manter a Fórmula 1 e o
mundial de velocidade MotoGP, cuja "dobradinha" corresponde aos frutos do trabalho realizado nos
últimos 12 anos.
 
(auto.look2010@gmail.com) - Fotos: ELISABETE RODRIGUES / SUL INFORMAÇÃO
 
O anúncio da prova de MotoGP é o culminar de 12 anos de trabalho, que nos permite colher os frutos
de tudo o que fizemos. Passámos um carrossel de dificuldades, com momentos difíceis e outros bons,
mas hoje temos uma alegria , disse o director-geral do circuito, Paulo Pinheiro, em conferência de
imprensa.
 
A última prova do campeonato do mundo de velocidade MotoGP, versão 2020, vai decorrer no AIA
entre 20 e 22 de Novembro, anunciou esta segunda-feira a Dorna, promotora do evento, cerca de um
mês depois do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, de 23 a 25 de Outubro, que tinha sido
confirmado há duas semanas.
 
Paulo Pinheiro promete trabalhar  muito  para garantir que o voto de confiança depositado pela Liberty
(Fórmula 1) e pela Dorna (MotoGP), organizadoras das duas provas, possa ser renovada no próximo
ano.
 
Toda a nossa equipa - e aqui incluo também Turismo de Portugal, Turismo do Algarve, câmaras e
outras entidades - terá de fazer uma grande corrida para que seja impossível dizer que não a
Portimão. O nosso objectivo é, para o ano, termos Fórmula 1 e MotoGP. E normalmente, quando a
gente quer uma coisa a gente consegue , sublinhou o director-geral do AIA.
 
Numa situação normal, não verificada este ano face aos efeitos da pandemia da Covid-19, uma corrida
de Fórmula 1 custa, no mínimo, 40 milhões de dólares e uma corrida de Moto GP custa, no mínimo, 10
milhões de dólares. Paulo Pinheiro reconheceu que esses são valores elevados, mas lembrou que o
autódromo algarvio e o país têm prós que poderão permitir negociações  em condições que os outros
países não conseguem , nomeadamente a qualidade da pista reconhecida pelos pilotos, o clima, a
resposta à Covid-19 e a  força institucional muito forte  de dirigentes portugueses nas federações
internacionais.
 
Tudo isto dá-nos um peso que outros países não têm. Nós temos feito um bom trabalho de casa e,
como consequência, estamos agora finalmente a colher esses frutos. Temos de responder ao desafio
com um bom nível organizativo, de agarrar nisto com as duas mãos e trabalhar, trabalhar, trabalhar ,
acrescentou.
 
Já para a presidente da Câmara de Portimão, a conjugação da realização das corridas de Fórmula 1 e
Moto GP é a  tempestade perfeita , elogiando Paulo Pinheiro pelo seu trabalho.
 
Isto é a tempestade perfeita, temos aqui todos os condimentos e isso, de facto, só se consegue com
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muito trabalho. Paulo, tens de ser uma pessoa feliz e perfeitamente realizada, porque conseguiste a
"dobradinha". Não é fácil ter a MotoGP e a Fórmula 1 , referiu Isilda Gomes.
 
O presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o algarvio Jorge Viegas, ressalvou que, para
2021, a prova de MotoGP não está, para já, incluída no calendário, mas a autarca apelou à defesa das
suas  raízes .
 
Sendo algarvio, será a primeira pessoa a fazer tudo o que for possível para a prova voltar. Podemos
contar consigo para que no próximo ano possamos estar a viver um momento idêntico a este ,
concluiu Isilda Gomes.
 
Partilhar isto:Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp
(Opens in new window)Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para
partilhar no LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Gostar
disto:Gosto Carregando...
 
Carlos Sousa
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28 mil bilhetes vendidos para F1 no Algarve, 5 mil para MotoGP também já voaram
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O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) promete trabalhar "muito" para manter a Fórmula 1 e o
mundial de velocidade MotoGP, cuja  dobradinha  corresponde aos frutos do trabalho realizado nos
últimos 12 anos.
 
"O anúncio da prova de MotoGP é o culminar de 12 anos de trabalho, que nos permite colher os frutos
de tudo o que fizemos. Passámos um carrossel de dificuldades, com momentos difíceis e outros bons,
mas hoje temos uma alegria", disse ontem o diretor de circuito, Paulo Pinheiro, em conferência de
imprensa.
 
À margem do anúncio da MotoGP, o diretor do AIA revelou que já foram vendidos 28 mil bilhetes para
a prova de Fórmula 1 - já só estão disponíveis ingressos a partir dos 225 euros.
 
Ontem, segunda-feira, também  voaram  rapidamente os primeiros 5 mil bilhetes para a MotoGP no
circuito algarvio.
 
A última prova do campeonato do mundo de velocidade MotoGP vai decorrer no AIA entre 20 e 22 de
novembro, cerca de um mês depois do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, de 23 a 25 de
outubro, que tinha sido confirmado há duas semanas.
 
"Toda a nossa equipa - e aqui incluo também Turismo de Portugal, Turismo do Algarve, câmaras e
outras entidades - terá de fazer uma grande corrida para que seja impossível dizer que não a
Portimão. O nosso objetivo é, para o ano, termos F1 e MotoGP. E normalmente, quando a gente quer
uma coisa a gente consegue", sublinhou o diretor do AIA.
 
Numa situação normal, não verificada este ano face aos efeitos da pandemia de covid-19, uma corrida
de Fórmula 1 custa, no mínimo, 40 milhões de dólares e uma corrida de Moto GP custa, no mínimo, 10
milhões de dólares.
 
Valores elevados que, segundo Paulo Pinheiro, podem ser mitigados pelos prós do circuito e do país,
permitindo negociações "em condições que os outros países não conseguem", nomeadamente a
qualidade da pista reconhecida pelos pilotos, o clima, a resposta à covid-19 e a "força institucional
muito forte" de dirigentes portugueses nas federações internacionais.
 
Para a presidente da Câmara de Portimão, a conjugação da realização das corridas de Fórmula 1 e
Moto GP é a "tempestade perfeita", elogiando Paulo Pinheiro pelo seu trabalho.
 
"Isto é a tempestade perfeita, temos aqui todos os condimentos e isso, de facto, só se consegue com
muito trabalho. Paulo, tens de ser uma pessoa feliz e perfeitamente realizada, porque conseguiste a
'dobradinha'. Não é fácil ter a MotoGP e a F1", referiu Isilda Gomes.
 
Por seu lado, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, assegurou que o
piloto Miguel Oliveira merece ter o apoio de todos os portugueses na derradeira prova de MotoGP.
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"O Miguel Oliveira representa todas as razões para que os dez milhões de portugueses estejam a
puxar por ele. E alguns poderão estar aqui mesmo no autódromo a torcer pelo Miguel Oliveira",
afirmou o governante, convencido de que o piloto "se vai superar para poder dar uma grande alegria"
aos seus fãs em Portimão.
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, confirmou que o Estado vai conceder um apoio de
450 mil euros, através do Turismo de Portugal, para a realização da prova de MotoGP, que poderá
chegar a 430 milhões de euros. "O impacto a médio/longo prazo é tremendo", destacou a governante.
 
.diariOnline RS
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28 mil bilhetes vendidos para a corrida de Fórmula 1 em Portimão - Jornal do Algarve
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Cerca de 28 mil bilhetes já foram vendidos para a corrida de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do
Algarve (AIA), que também receberá público na última prova do campeonato do mundo de velocidade
MotoGP, disse o diretor do circuito.
 
"Esgotámos os primeiros pacotes, com cerca de 28 mil bilhetes vendidos. Iniciámos a venda com
preços a 85 euros e, neste momento, os mais baratos são os de 225 euros", disse Paulo Pinheiro aos
jornalistas.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai acolher o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 no
fim de semana de 23 a 25 de outubro, enquanto a prova de MotoGP decorrerá de 20 a 22 de
novembro.
 
A prova do mundial de velocidade deverá contar, "no mínimo, com 50 mil espetadores, ou no máximo
60 mil, cerca de dois terços da capacidade", prosseguiu, sendo que a venda de ingressos arrancou
esta segunda-feira.
 
"Para o MotoGP, vamos iniciar hoje a venda de um primeiro 'stock' de 5.000 bilhetes. Depois, em
função das regras da Direção-Geral da Saúde, vamos gerindo a venda de mais ingressos", adiantou o
diretor do AIA.
 
No último fim de semana, foram realizados testes no autódromo com a presença de público de forma
reduzida na prova do Mundial de Superbikes, antecipando os procedimentos ideais para as outras duas
competições.
 
"Tivemos 250 espetadores num espaço muito reduzido, para verificarmos os procedimentos e regras
que devemos implementar. Aprendemos muito, em termos de procedimentos e do modelo que temos
de utilizar. Agora vamos extrapolar esse modelo para todo o circuito", afirmou Paulo Pinheiro.
 
O diretor do circuito garantiu que a saúde das pessoas "está em primeiro lugar" e que, se a situação
epidemiológica do país piorar, a presença de público será cancelada.
 
"Teremos de devolver dinheiro às pessoas e não há público na prova. A saúde está em primeiro lugar,
a preocupação é essa. Se a situação permitir, ótimo, é bom para todos. Se não permitir, é uma pena,
mas não teremos alternativa", frisou.
 
Segundo Paulo Pinheiro, as obras de renovação da pista, orçadas em 1,5 milhões de euros, num
investimento garantido pelo Turismo de Portugal, vão decorrer entre 31 de agosto e 09 de setembro.
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"Uma máquina trituradora vai arrancar quatro centímetros da camada de asfalto. Depois, virá uma
máquina pavimentadora, com uma mistura de betume, pedras e uma sílica especial com fibra, que
garante a aderência entre betume e pedras para fazer com que o tapete seja homogéneo. Uma
máquina de laser faz a leitura da altura absoluta, para que não haja oscilações, e depois tudo tem de
ser compactado a uma temperatura de 120 graus para ficar perfeito", explicou o responsável, de
forma pormenorizada.
 
Luis Dias
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MotoGP em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41b4619e-5ade-41ce-aa45-

368a0bcf58f0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É oficial, a última corrida do Mundial de MotoGP vai mesmo decorrer em Portimão, no fim de semana
de 20 a 22 de Novembro.
Declarações de Jorge Viegas, presidente da FIM, de Manuel Marinheiro, presidente da FPM.
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MotoGP no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d406ff2-8917-4353-bf4a-

c7fa3fb767f9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois da Fórmula 1, também a MotoGP, onde compete o piloto português Miguel Oliveira, regressa
este ano a Portugal. Será o Autódromo do Algarve também a acolher o último Grande Prémio do
circuito de motociclismo entre 20 e 22 de novembro. A presença de público vai depender da evolução
da pandemia, mas o primeiro lote de 5.000 bilhetes,  esgotou em poucas horas.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Jorge Viegas, presidente da
Federação Internacional de Motociclismo; Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional
do Algarve; Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.

 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-08-10 22:48
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-10 20:57
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-11 06:51
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-10 01:04
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-11 06:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-11 09:41
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-11 08:17
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-08-11 10:29
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MotoGP em Portimão - Reação de Miguel Oliveira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ecd76e17-9cea-4ee7-bbe3-
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É um motivo de orgulho e uma notícia que esperava há já vários anos. É esta a reação de Miguel
Oliveira ao regresso do MotoGP a Portugal. Ficou a saber-se oficialmente esta tarde que a última
corrida do circuito, vai realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 20 e 22
de novembro.
Comentários de Miguel Oliveira, piloto.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-10 20:05
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Corrida do Mundial de Motociclismo em Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=388e6539-92ab-4e2e-949e-

3367ab3c1256&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O piloto português Miguel Oliveira vai mesmo correr em casa já este ano. A organização do Mundial de
Motociclismo confirmou esta tarde a entrada de Portimão no calendário desta temporada. Portugal vai
receber a última prova a 22 de Novembro.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; João Paulo Rebelo, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto.
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MotoGP em Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7c525e0e-4794-4ae2-9233-

b857cec384c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É oficial. A última corrida do circuito de MotoGP vai realizar-se no Autódromo do Algarve, em
Portimão, entre 20 e 22 de novembro. Uma corrida que à semelhança da Fórmula 1, vai contar com
público.
Comentários de Isilda Gomes, presidente da C. M. de Portimão; Jorge Viegas, presidente da Federação
Internacional de Motociclismo; Miguel Oliveira, secretário de Estado da Juventude e Desporto; Paulo
Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-10 19:01
 TSF - Notícias , 2020-08-10 20:06
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É oficial, o português Miguel Oliveira vai mesmo correr em casa já este ano. A organização do Mundial
de Motociclismo confirmou esta tarde a entrada de Portimão. no calendário desta temporada.
Portugal recebe a última prova a 22 de novembro.
Depois da Fórmula 1, também o Moto GP regressa a Portugal.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; João Paulo Rebelo, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto; Paulo Pinheiro, responsável pela pista de Portimão; Marcelo
Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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Eventos internacionais no Algarve são "poderosa alavanca para o turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=538caa4

 
O Turismo do Algarve congratula-se com a confirmação da realização do Grande Prémio de Portugal de
MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, no próximo mês de novembro.
 
Em comunicado de imprensa, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes afirma que "são
excelentes notícias para o Algarve". "Depois do Mundial de Superbike, que se realizou neste último fim
de semana, a região irá ainda receber, até ao final do ano, mais três competições desportivas de topo
(o Portugal Masters - de 10 a 13 de setembro; o Campeonato Mundial de Fórmula 1 - de 25 a 27 de
outubro; e agora o Campeonato de MotoGP, de 20 a 22 de novembro), pelo que não podemos estar
mais orgulhosos. Estas decisões vêm reconhecer e validar o enorme esforço que todos os agentes da
região, em conjunto com as autoridades nacionais, têm vindo a fazer para voltar a posicionar o
Algarve como um destino seguro junto da opinião pública. O grau de exigência por parte da
organização deste tipo de eventos é, como todos sabemos, elevadíssimo, pelo que esta é uma enorme
prova de confiança em relação à capacidade de resposta do destino, não só no que diz respeito à
pandemia, mas a todos os níveis", explica. "Saber ainda que poderemos ver no Algarve, num circuito
que ele bem conhece, a exibição do Miguel Oliveira, que está a fazer um percurso extraordinário nesta
modalidade é, sem dúvida, um motivo de orgulho adicional e acreditamos que ele terá também um
papel preponderante na promoção do nosso destino", acrescenta. "Além do circuito do Algarve ser
aclamado por todos os praticantes e amantes do motociclismo, pelas suas características técnicas,
este será o palco que irá acolher a última prova do campeonato deste ano e que poderá vir a ditar o
futuro campeão de MotoGP, o que traz para este evento uma emoção acrescida".
 
O Turismo do Algarve considera que a realização deste tipo de eventos internacionais na região será
"uma poderosa alavanca para a retoma da atividade turística", a médio e longo prazo, não só pelo
impacto económico que representam, sobretudo "tendo em conta que se realizam em época média-
baixa, mas também pela notoriedade que conferem ao destino, posicionando-o como uma opção junto
dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior". "A nossa ambição é fazer com que a
captação deste tipo de eventos se transforme numa aposta regular e consolidada. Para além do
Autódromo Internacional do Algarve que, no plano desportivo, tem vindo a afirmar-se como uma
mais-valia inquestionável, a região está dotada de várias outras infraestruturas que permitem ao
destino acolher todo o tipo de iniciativas, segundo o mesmo patamar de exigência e apresentando
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de qualquer visitante", afirma João
Fernandes.
 
Publituris

Página 39



A40

"A realização de eventos internacionais de topo no Algarve será uma poderosa
alavanca para o turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73078c67

 
Confirmação do Grande Prémio de motociclismo na região
 
O Turismo do Algarve congratula-se com a confirmação, hoje anunciada, da realização do Grande
Prémio de Portugal de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, no próximo mês de Novembro.
 
"Estas são excelentes notícias para o Algarve", defende João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Depois do Mundial de Superbike, que se realizou neste último fim de semana, a região irá
ainda receber, até ao final do ano, mais três competições desportivas de topo (o Portugal Masters - de
10 a 13 de Setembro; o Campeonato Mundial de Fórmula 1 - de 25 a 27 de Outubro; e agora o
Campeonato de MotoGP, de 20 a 22 de Novembro), pelo que não podemos estar mais orgulhosos.
Estas decisões vêm reconhecer e validar o enorme esforço que todos os agentes da região, em
conjunto com as autoridades nacionais, têm vindo a fazer para voltar a posicionar o Algarve como um
destino seguro junto da opinião pública. O grau de exigência por parte da organização deste tipo de
eventos é, como todos sabemos, elevadíssimo, pelo que esta é uma enorme prova de confiança em
relação à capacidade de resposta do destino, não só no que diz respeito à pandemia, mas a todos os
níveis", explica. "Saber ainda que poderemos ver no Algarve, num circuito que ele bem conhece, a
exibição do Miguel Oliveira, que está a fazer um percurso extraordinário nesta modalidade é, sem
dúvida, um motivo de orgulho adicional e acreditamos que ele terá também um papel preponderante
na promoção do nosso destino", acrescenta. "Para além do circuito do Algarve ser aclamado por todos
os praticantes e amantes do motociclismo, pelas suas características técnicas, este será o palco que
irá acolher a última prova do campeonato deste ano e que poderá vir a ditar o futuro campeão de
MotoGP, o que traz para este evento uma emoção acrescida".
 
O Turismo do Algarve considera que a realização deste tipo de eventos internacionais na região será
uma poderosa alavanca para a retoma da atividade turística, a médio e longo prazo, não só pelo
impacto económico que representam, sobretudo tendo em conta que se realizam em época média-
baixa, mas também pela notoriedade que conferem ao destino, posicionando-o como uma opção junto
dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior. "A nossa ambição é fazer com que a
captação deste tipo de eventos se transforme numa aposta regular e consolidada. Para além do
Autódromo Internacional do Algarve que, no plano desportivo, tem vindo a afirmar-se como uma
mais-valia inquestionável, a região está dotada de várias outras infraestruturas que permitem ao
destino acolher todo o tipo de iniciativas, segundo o mesmo patamar de exigência e apresentando
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de qualquer visitante", afirma João
Fernandes.
 
[Additional Text]:
"A realização de eventos internacionais de topo no Algarve será uma poderosa alavanca para o
turismo"
 
Correio de Lagos
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"Grandes eventos alavancam o turismo "
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2020

Meio: AutoLook Online Autores: Carlos Sousa

URL: https://autolook.pt/grandes-eventos-alavancam-o-turismo/

 
O Turismo do Algarve congratula-se com a confirmação da realização do Grande Prémio de Portugal de
MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, no próximo mês de Novembro.
 
(auto.look2010@gmail.com)
 
Estas são excelentes notícias para o Algarve , defende João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. Depois do Mundial de Superbike, que se realizou neste último fim-de-semana,  a região irá
ainda receber, até ao final do ano, mais três competições desportivas de topo (Portugal Masters - de
10 a 13 de Setembro; o Campeonato Mundial de Fórmula 1 - de 25 a 27 de Outubro; e agora o
Campeonato de MotoGP, de 20 a 22 de Novembro), pelo que não podemos estar mais orgulhosos ,
referiu João Fernandes.
 
Estas decisões vêm reconhecer e validar o enorme esforço que todos os agentes da região, em
conjunto com as autoridades nacionais, têm vindo a fazer para voltar a posicionar o Algarve como um
destino seguro junto da opinião pública. O grau de exigência por parte da organização deste tipo de
eventos é, como todos sabemos, elevadíssimo, pelo que esta é uma enorme prova de confiança em
relação à capacidade de resposta do destino, não só no que diz respeito à pandemia, mas a todos os
níveis , aprofundou o presidente do Turismo do Algarve.
 
Saber ainda que poderemos ver no Algarve, num circuito que ele bem conhece, a exibição do Miguel
Oliveira, que está a fazer um percurso extraordinário nesta modalidade é, sem dúvida, um motivo de
orgulho adicional e acreditamos que ele terá também um papel preponderante na promoção do nosso
destino , acrescenta o dirigente.
 
Para além do circuito do Algarve  ser aclamado por todos os praticantes e amantes do motociclismo,
pelas suas características técnicas, este será o palco que irá acolher a última prova do campeonato
deste ano e que poderá vir a ditar o futuro campeão de MotoGP, o que traz para este evento uma
emoção acrescida , sublinhou João Fernandes.
 
O Turismo do Algarve considera que a realização deste tipo de eventos internacionais na região será
uma poderosa alavanca para a retoma da actividade turística, a médio e longo prazo, não só pelo
impacto económico que representam, sobretudo tendo em conta que se realizam em época média-
baixa, mas também pela notoriedade que conferem ao destino, posicionando-o como uma opção junto
dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior.
 
A nossa ambição é fazer com que a captação deste tipo de eventos se transforme numa aposta regular
e consolidada. Para além do Autódromo Internacional do Algarve que, no plano desportivo, tem vindo
a afirmar-se como uma mais-valia inquestionável, a região está dotada de várias outras infra-
estruturas que permitem ao destino acolher todo o tipo de iniciativas, segundo o mesmo patamar de
exigência e apresentando uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de qualquer
visitante , afirma João Fernandes.
Partilhar isto:Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp
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(Opens in new window)Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)Clique para
partilhar no LinkedIn (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Gostar
disto:Gosto Carregando...
 
Carlos Sousa
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Grande Prémio de Portugal de MotoGP no Algarve será uma "poderosa alavanca para
o turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5d639d4

 
A Região do Turismo do Algarve (RTA) congratula-se com a confirmação, anunciada esta segunda-
feira, sobre a realização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP no Autódromo Internacional do
Algarve, no próximo mês de novembro.
 
"Estas são excelentes notícias para o Algarve", defende em comunicado João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve. "Depois do Mundial de Superbike, que se realizou neste último fim de semana, a
região irá ainda receber, até ao final do ano, mais três competições desportivas de topo (o Portugal
Masters - de 10 a 13 de setembro; o Campeonato Mundial de Fórmula 1 - de 25 a 27 de outubro; e
agora o Campeonato de MotoGP, de 20 a 22 de novembro), pelo que não podemos estar mais
orgulhosos", vinca o dirigente.
 
Para João Fernandes, "estas decisões vêm reconhecer e validar o enorme esforço que todos os
agentes da região, em conjunto com as autoridades nacionais, têm vindo a fazer para voltar a
posicionar o Algarve como um destino seguro junto da opinião pública. O grau de exigência por parte
da organização deste tipo de eventos é, como todos sabemos, elevadíssimo, pelo que esta é uma
enorme prova de confiança em relação à capacidade de resposta do destino, não só no que diz
respeito à pandemia, mas a todos os níveis".
 
O responsável salienta ainda que "saber que poderemos ver no Algarve, num circuito que ele bem
conhece, a exibição do Miguel Oliveira, que está a fazer um percurso extraordinário nesta modalidade
é, sem dúvida, um motivo de orgulho adicional e acreditamos que ele terá também um papel
preponderante na promoção do nosso destino". Para além do circuito do Algarve ser aclamado por
todos os praticantes e amantes do motociclismo, pelas suas características técnicas, "este será o palco
que irá acolher a última prova do campeonato deste ano e que poderá vir a ditar o futuro campeão de
MotoGP, o que traz para este evento uma emoção acrescida", refere.
 
O Turismo do Algarve considera que a realização deste tipo de eventos internacionais na região será
uma poderosa alavanca para a retoma da atividade turística, a médio e longo prazo, não só pelo
impacto económico que representam, sobretudo tendo em conta que se realizam em época média-
baixa, mas também pela notoriedade que conferem ao destino, posicionando-o como uma opção junto
dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior. "A nossa ambição é fazer com que a
captação deste tipo de eventos se transforme numa aposta regular e consolidada. Para além do
Autódromo Internacional do Algarve que, no plano desportivo, tem vindo a afirmar-se como uma
mais-valia inquestionável, a região está dotada de várias outras infraestruturas que permitem ao
destino acolher todo o tipo de iniciativas, segundo o mesmo patamar de exigência e apresentando
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de qualquer visitante", afirma João
Fernandes.
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