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In the beginning, there was a dream. It has
been 20 years since Paulo Pinheiro, a
mechanical engineer and autosports

aficionado, presented the first plans of what
would become the Algarve International
Racetrack (AIA) to Portimão City Council.
He was asking for three things: political

support, vital for such a large project,
influence with the institutional entities
(national and regional) that would undoub -
tedly speak out on it, and, more importantly,
the provision of a plot of land, in Sítio do
Escampadinho, Mexilhoeira Grande — an
isolated suburb of the municipality, perfect

No princípio, era o sonho. Já passaram 20

anos desde que Paulo Pinheiro, enge-

nheiro mecânico e aficionado do des-

porto automóvel, apresentou à Câmara Municipal

de Portimão os primeiros esboços daquele que

viria a ser o Autódromo Internacional do Algarve

(AIA). O promotor pedia três coisas: apoio político,

After a long journey full of challenging curves, the Algarve International Racetrack 
will host the Formula 1 Heineken Portuguese Grand Prix

No culminar de um longo percurso cheio de curvas desafiantes, o Autódromo Internacional 

do Algarve vai acolher o Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal

TEXT BRUNO FILIPE PIRES

Essential Formula 1

Formula for success
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Essential Formula 1
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for the installation of the track where the
fastest and most powerful machines in the
world could speed through and test the limits
without disturbing the locals.

The idea was received with surprise but
the project won over some politicians.
Should it succeed, the AIA could, in a not so
distant future, boost the Algarve economy
and be an alternative to sun-and-beach
tourism. Besides, it is not common for some-
one to risk everything in something that
doesn’t cater to traditional tourism or devel-
opments. It was not easy. In addition to strug-
gling for financial support, there were many
voices against it and just as many sceptics.
The process began during the term of the
then prime-minister António Guterres, pass-
ing through several other cabinets until get-
ting the green light, when it was approved as
a project of Potential National Interest, the
only one that came to fruition in the region.

Eight long years of struggles and expecta-
tions had passed, until the inauguration day

indispensável para um projeto de tamanha enver-

gadura, influência junto das entidades institucio-

nais (nacionais e regionais) que haveriam de se

pronunciar, e, sobretudo, a cedência de uma par-

cela de terreno, no Sítio do Escampadinho, Mexi-

lhoeira Grande — um arrabalde isolado do

concelho, perfeito para a instalação do equipa-

mento onde as máquinas mais velozes e potentes

do mundo pudessem vir a acelerar e testar os limites

da velocidade sem incomodar as populações. 

A ideia causou espanto, mas alguns políticos

ficaram conquistados pelo projeto. Caso viesse a

ter sucesso, o AIA poderia, num futuro não muito

distante, alavancar a economia do Algarve e ser

uma alternativa complementar ao turismo de sol

e praia. Além disso, não é comum alguém querer

arriscar tudo em algo que não aposta no turismo

nem no imobiliário tradicionais. Não foi fácil. Além

da luta pelo suporte financeiro, houve muitas

vozes contra e outras tantas céticas. O processo

começou no último governo do então primeiro-

ministro António Guterres, passando por vários

outros até ver a luz verde, quando foi aprovado

como projeto de Potencial Interesse Nacional, o

único que se concretizou na região. 

Tinham passado oito longos anos de lutas e

expectativas, até ao dia da inauguração a 2 de no-

vembro de 2008. A crise que se desenhava no ho-

rizonte, contudo, foi implacável e quase fez o AIA

tombar à nascença numa insolvência. Mas, mais

uma vez, resistiu. «Este projeto foi desenhado e

pensado ao nível global. Por isso, conseguimos so-

breviver, com muitas dificuldades, como é óbvio.

O circuito tem uma vertente de eventos corpora-

tivos, apresentações e testes que estão direta-

mente projetados para o mercado mundial»,

esclarece Paulo Pinheiro, fundador e CEO da Par-

kalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, SA,

empresa que gere o AIA. Em 2016, a empresa

faturou mais de 20 milhões euros e declarou

quase 5 milhões de lucro. Ente 2017 e 2019, a fa-

turação baixou, mas manteve números positivos,

provando que é uma empresa viável.

O AIA tem recebido, ao longo dos anos, vários

eventos nacionais e internacionais de relevo, tais

como o Algarve Classic Festival, dedicado a carros
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on November 2, 2008. The recession on the
horizon, however, was ruthless and almost
caused the AIA to fall at birth into insolvency.
But once again, it resisted. “This project was
designed and thought out on a global level.
So we managed to survive, with many diffi-
culties, of course. The circuit has a compo-
nent of corporate events, presentations and
tests that are directly designed for the world
market,” explains Paulo Pinheiro, founder
and CEO of Parkalgar, Parques Tecnológicos
e Desportivos, SA, the company that man-
ages the AIA. In 2016, the company made
over €20 million and declared almost €5
million profit. From 2017 to 2019, turnover
had dropped, but kept positive numbers,
proving it is a viable company.

Over the years, the AIA has set the stage
for several major national and international
events, such as the Algarve Classic Festival,
dedicated to classic cars, along with hosting
stages for international competitions like the
24H Endurance Series, as well as being cho-
sen for tests by top teams such as Ferrari and
McLaren. But the big dream of organising an
F1 competition has finally come true this
year. In June, given the pandemic, F1 boss
Ross Brawn said they were considering inte-
grating the Algarve’s racetrack in the 2020
season in order to make up for some of the
races that had been cancelled. The news was
officially confirmed not long after — the AIA
will host the Formula 1 Heineken Portuguese
Grand Prix from October 23 to 25.

“This COVID-19 situation, which is horrible,
opened a window of opportunity for us, be-
cause it wasn’t just about money. There were
a number of factors that came together and
we succeeded,” says Pinheiro. The CEO now
has a 10-page list on his desk with tasks that
must be completed to host the event. “There is
a massive level of demand and the circuit will
be immaculate” to receive the 10 teams that
will compete for the Portuguese Grand Prix.

Despite the achievement, Pinheiro states
that internal recognition did not come easy:
“Recently, there has been an avalanche of
contacts. People were unaware that we’ve
been doing a valuable job for several years.
It’s like now a divine ray has fallen that has
enlightened us and given us the Formula 1,”
he says. “Nothing in life works that way. To
host the F1 we must have credibility, working
capacity and a number of preceding condi-
tions. And that previous work of program-
ming and planning exists. Everything in the
business field requires a lot of effort and ded-
ication. Formula 1 is a corollary of years of
work and a whole strategy.”

Given its technicality, the AIA track has
been praised by pilots the world over and by
major sporting authorities. The natural slope
of the land provided the ideal conditions for
designing a challenging circuit. Therefore it
is not surprising that the first batch of 20,000
tickets for the October competition were sold
out in the first days. “In my 30-year link with
autosports I have never seen an interest as

clássicos, bem como etapas de provas de renome

internacional, como da 24H Endurance Series,

além de já ter sido selecionado por equipas como

a Ferrari e a McLaren para testes. Mas o grande

sonho de organizar uma prova de F1 veio, final-

mente, concretizar-se este ano. Em junho, face à

pandemia, Ross Brawn, diretor desportivo da F1,

revelou que a organização estaria a considerar in-

tegrar a infraestrutura algarvia na temporada de

2020, por forma a compensar algumas das corri-

das que tinham já sido canceladas. A notícia for

oficialmente confirmada pouco tempos depois —

o AIA vai ser o palco do Fórmula 1 Heineken Grande

Prémio de Portugal entre 23 e 25 de outubro.

«Esta situação da COVID-19 foi uma desgraça

que nos abriu uma janela de oportunidade, por-

que não foi apenas uma questão de dinheiro.

Houve um conjunto de fatores que se alinharam e

conseguimos», explica Pinheiro. O CEO tem agora

na secretária uma lista de dez páginas com tarefas

que terão de ser cumpridas para receber o evento.

«Há um nível de exigência gigante e o circuito fi-

cará imaculado» para receber as dez equipas que

vão disputar o Grande Prémio de Portugal. 

Apesar do feito,  Pinheiro refere que o reco-

nhecimento interno tardou: «Nestes últimos tem-

pos tem sido uma avalanche de contactos. As

pessoas não tinham noção que, se calhar, há vários

anos que fazemos um trabalho meritório. Até pa-

rece que agora caiu um raio divino que nos ilumi-

nou e nos deu a Fórmula 1», afirma. «Nada na vida

é assim. Para acolhermos a F1, temos de ter credi-

bilidade, capacidade de trabalho e uma série de

condições precedentes. E esse trabalho anterior,

Essential Formula 1
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great as this. It comes from all quarters and
all age groups,” states Pinheiro. “It exceeded
expectations. I received messages from heads
of the competition departments of the world’s
top brands, and they were very excited, really
happy. The consensus is that it’s going to be
a fantastic race. Everyone has the feeling that
dreams are coming true and this is the race
for it”, he stresses. As for security measures,
the CEO calls for compliance with safety
recommendations: “We have done a very
well-structured job, but people have to take
on a self-policing role, so that the next events
can also have an audience.”

The complex, which covers more than
300 hectares, besides the main track, in-
cludes a kart track, all-terrain park, hotel,
apartments, driving school, sports complex
and a technological park yet to be materi-
alised. “It will be our main focus from Janu-
ary 2021. We already have a football pitch
opposite the hotel and we want to build two
more additional ones. It will give us a very in-
teresting edge in sports tourism, because it
will widen our client pool,” says Pinheiro.
“On the other hand, we want to attract com-
panies in the automobile industry, that could
create development and technological re-
search centres here, and would need the
track to develop their products.” As for the
future, and although next year’s calendar is
not yet finalised, Paulo Pinheiro believes the
AIA has already “proved that the sum is su-
perior to several isolated businesses, because
they strengthen each other”.

Besides the Formula 1 Heineken Por-
tuguese Grand Prix, in October, the AIA will
also host the European Le Mans Series, from
October 30 to November 1; the Algarve Clas-
sic Festival, from November 6 to 8; and the
Portuguese MotoGP Grand Prix, between
November 20 to 22.
www.autodromodoalgarve.com �

de programação e planeamento existe. Tudo na

área empresarial exige muito esforço e muita de-

dicação. A Fórmula 1 é corolário de anos de traba-

lho e de toda uma estratégia.»

Devido à tecnicidade do traçado, a pista do

AIA tem sido elogiada por pilotos de todo o

mundo e das principais autoridades desportivas.

O declive natural do terreno proporcionou as con-

dições ideais para desenhar um circuito desa-

fiante. Não admira, por isso, que em relação à

prova de outubro, o primeiro leque de 20 mil bi-

lhetes tenha esgotado nos primeiros dias. «Em 30

anos de ligação ao desporto automóvel, nunca vi

um interesse tão grande como o está a haver

nesta prova. Vem de todos os quadrantes e de

todas as faixas etárias», afirma Pinheiro. «Superou

as expectativas. Recebi mensagens de pessoas que

presidem os departamentos de competição das

marcas de topo mundiais, muito emocionadas,

contentíssimas. A opinião unânime é que vai ser

uma corrida fantástica. Todos têm a sensação que

há sonhos que se concretizam e esta é a prova»,

sublinha. Questionado sobre a segurança, o CEO

apela ao cumprimento das regas de etiqueta sa-

nitária: «Fizemos um trabalho muito bem estrutu-

rado, mas têm de ser as pessoas a ter um papel

auto-vigilante, para que os próximos eventos tam-

bém possam ter público.» 

O complexo, que ocupa mais de 300 hectares,

além da pista principal, inclui pista de karts, parque

todo-o-terreno, hotel, apartamentos, escola de

condução, complexo desportivo e o ainda por

concretizar parque tecnológico. «Será o nosso

foco principal a partir de janeiro de 2021. Já temos

um campo de futebol em frente ao hotel e preve-

mos construir mais dois, suplementares. Vai

dar-nos mais uma valência na parte turístico-

desportiva muito interessante, porque vai alargar

o espectro do tipo de clientes que recebemos»,

diz Pinheiro. «Por outro lado, queremos atrair em-

presas relacionadas com o ramo automóvel, que

criem aqui centros de desenvolvimento e pes-

quisa tecnológica, e que precisem da pista para

desenvolver os seus produtos.» Em relação ao fu-

turo, e apesar do calendário do próximo ano ainda

não estar fechado, Paulo Pinheiro acredita que o

AIA já «provou que o total é superior aos diversos

negócios isolados, porque estes vão-se poten-

ciando entre si».

Além do Fórmula 1 Heineken Grande Prémio

de Portugal, em outubro, o AIA vai ainda receber a

European Le Mans Series, entre 30 de outubro de

1 de novembro; o Algarve Classic Festival, de 6 a

8 de novembro; e o MotoGP Grande Prémio de

Portugal, entre 20 e 22 de novembro.

www.autodromodoalgarve.com �
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AUTOMOTIVE 
EXCELLENCE
Special edition celebrating F1 in the Algarve 

Edição especial em celebração da F1 no Algarve
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Agueiros nas praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5fbb1b9-8d29-485f-87f1-

11f17016da27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os agoiros são correntes de retorno responsáveis por 80% dos afogamentos, e representa um
verdadeiro perigo nas praias, e é importante saber como devemos escapar a um agueiro. Na costa
algarvia este ano já há registo de cerca de 50 salvamentos em agueiros, e uma morte.
Declarações de Fernando Rocha Pacheco, comandante da Capitania de Faro.
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Corredor aéreo com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e32d32d4-d129-47cc-8d2a-

3893914f6709&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O movimento de turistas britânico no Algarve mantém-se inalterado, isto por comparação com os
últimos dias, ou seja, desde que foi aberto o corredor aéreo com o Reino Unido. Existem rumores de
que o Reino Unido possa alterar outra vez as regras dessa ligação com Portugal.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-09-03 14:17
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Agências de viagens vão ter de voltar a pagar cancelamentos em dinheiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=479118fe-8408-47bf-b2df-

252f91747ca5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As agências de viagens passam a ter de reembolsar os cancelamentos em dinheiro. O Governo acabou
com a exceção que funcionava desde abril e previa o reembolso na forma de vale ou de
reagendamento. A Associação das Agências de Viagens diz que este é o caminho natural, mas alerta
para a fragilidade económica que as empresas atravessam.
Declarações de Pedro Costa Ferreira, APAVT.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-09-03 14:20
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Algarve receia suspensão do corredor aéreo - direto de Vilamoura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ea8ad40-fc8b-47e8-af34-

18314dbc5ade&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Reino Unido prepara-se para retirar Portugal do corredo aéreo dos países seguros. Reservas pararam
em hotéis, e já houve cancelamentos de britânicos esta semana.
Reportagem em direto da Marina de Vilamoura. Ponto da situação.
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Portugal vai sair do corredor aérea britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=836410fe-45a0-469e-b524-

5417d7b62d94&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido prepara-se para retirar Portugal do corredor aéreo. A notícia está a ser avançada pela
imprensa britânica, mas a decisão só deve ser conhecida amanhã.
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Corredor aéreo com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c30af9a-7f93-4aa1-a356-

f56739fb99fe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A decisão de colocar Portugal na lista negra do Reino Unido pode ser tomada já amanhã. Hoje, o
ministro da saúde britânico admitiu essa possibilidade.
- Direto.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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Algarve aguarda decisão britânica de manter ou excluir Portugal da lista de destinos seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ec35a0d3-d6e8-4096-9e7b-

4ffca6a6dc49&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É com alguma apreensão que o Algarve aguarda a decisão britânica de manter ou excluir Portugal da
lista de destinos seguros. Para já não se registam cancelamentos, apenas uma quebra nas reservas.
Declarações de Thomas Schoen, Diretor-Geral Pine Cliffs Resort; João Fernandes, Presidente do
Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-09-03 13:14
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-09-03 14:30
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 	Duração: 00:01:22

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88382410

 
03-09-2020 10:01

Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c9fe6759-1532-4b22-a0cd-

ccd0badade6e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já há clientes britânicos a antecipar a saída de unidades hoteleiras no Algarve, na sequência da
possibilidade de o Reino Unido vir a excluir Portugal do corredor aéreo. A decisão vai ser tomada
amanhã segundo anunciou hoje, o ministro da Saúde britânico que garantiu que está a seguir os
dados sobre a COVID-19 em Portugal. Para já essa possibilidade está a preocupar os empresários
algarvios. Elidérico Viegas, presidente da Associação de hotéis e entre a empreendimentos turísticos
do Algarve, reconhece que estão muito apreensivos, mas diz que, nesta altura não há grande número
de turistas a abandonar a região.
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40 years, 80 trips to Algarve 
P 

si 

‘.4 
Turismo do Algarve (RTA) dellghted veteran fans of the reglon 
Arthur and Corinne Anderson Chis week, meetIng them off their i•  • 

easyJet 'light from Bristol with a bunch of flowers and other 
souvenirs of a destination the pai!" has vlsited no fess than 80 
times In the last 40 years. Says RTA, thls was a symbolic act to 
reinforce the Importance of the Algarve's largest tourist market, 
albeit one that has suffered massively due to the pandemlc. 

Picture:Adros and Connne with ATA vice-president Fát rT13 Catarina and Faro alrport director Alberto Mota Borges 
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O mercado alemão está a re-
tomar o interesse pelo desti-
no, quer da parte dos turis-
tas, quer dos agentes do sec-
tor. A comprovar esta ten-
dência estão os resultados 
da mais recente campanha 
de flash sale que o Turismo 
do Algarve organizou, em 
conjunto com a companhia 
aérea Eurowings, para po-
tenciar reservas de última 
hora na região até ao final de 
outubro, e que registou uma 
enorme adesão, provocando 
um aumento de vendas de 

94 por cento. A Eurowings, 
que neste momento assegu-
ra oito ligações entre Faro e 
diferentes cidades alemãs, é 
apenas uma das companhias 
aéreas com as quais o Turis-
mo do Algarve está a operar 
este tipo de campanhas, es-
tando também a decorrer, 
até ao final do ano, a reali-
zação de ações semelhan-
tes com a Ryanair ou a Easy-
jet, que também voam para 
a Alemanha. O Turismo do 
Algarve continua a disponi-
bilizar vários cursos gratui-

tos de e-learning, em parce-
ria com o Touristik Aktuell 
(jornal de referência alemão 
para o sector), dirigidos a 
agentes de viagens que quei-
ram aumentar ou atualizar 
os seus conhecimentos so-
bre a região. Este mês haverá 
a visita de um grupo convi-
dado composto por 16 agen-
tes de viagens e dois repre-
sentantes da editora líder de 
publicações na área das via-
gens na Alemanha (FVW Me-
dien) e um workshop para 
profissionais que contará, 
entre outros, com a presença 
do embaixador alemão em 
Portugal e de representantes 
da Câmara de Comércio e In-
dustria Luso-Alemã.

Aumenta procura alemã
pelo destino Algarve
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ATUALIDADEMarcelo em Faro 
reconheceu contributo  
do Algarve para o país
Presidente da República afirmou que numa conjuntura frágil como esta, 
imposta pela pandemia da COVID-19, todos os portugueses têm e devem  
estar solidários com os algarvios, uma vez que a região pede, merece e  
tem direito a uma maior atenção
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

O chefe do Estado português, 
Marcelo Rebelo de Sousa, re-
cebeu, no final da tarde de se-
gunda-feira, dia 31 de agos-
to, pelas mãos do presidente 
da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau, a Chave de 
Honra da Cidade de Faro, to-
nando-se o segundo Cidadão 
Honorário da capital algar-
via, depois da atleta olímpica, 
Rosa Mota. 

O momento foi celebrado 
nos claustros do Museu Mu-
nicipal de Faro, após atuação 
do acordeonista Nelson Con-
ceição e da cantora Cristina 
Guerreiro, «o melhor da mú-
sica algarvia», nas palavras 
do Presidente.

No uso da palavra, Marce-
lo Rebelo de Sousa começou 
por dizer que a sua ligação 
com a cidade de Faro remonta 
à sua infância, tornando-se as-
sim um «motivo de honra, jú-
bilo e até de emoção», receber 
a Chave de Honra, sublinhan-
do que a região algarvia sem-
pre teve um papel preponde-
rante a nível nacional. 

«Por isso, a missão que 
lancei, de alguma maneira, 

nos últimos meses e nas der-
radeiras semanas, com a rea-
firmação da vocação algarvia. 
Mais que isso, a reafirmação 
do dinamismo algarvio. Era 
preciso compreender-se, no 
topo nacional, que o Algar-
ve contribuiu mais para Por-
tugal, do que em muitos ca-
sos Portugal tem contribuído 
para o Algarve», destacou.

Segundo o Presidente 
da República, este contribu-
to «é medido em termos eco-
nómicos, mas também num 
momento difícil assinalado 
pela pandemia por esse cor-
te abrupto pelo exterior, que 
se traduziu crítico entre o fim 
da primavera e o começo do  
verão». 

A Chave de Honra, «não 
foi entregue ao cidadão Mar-
celo Rebelo de Sousa, mas ao 
Presidente da República que 
representa todos os portu-
gueses. E todos os portugue-
ses estão, têm de estar e de-
vem estar solidários, para 
além do que estão a sofrer e 
do que vão sofrer em pande-
mia e em crise económica e 
social, com o Algarve e com 
os algarvios», afirmou.

«O Algarve queria dizer 
algo de muito simples com 

este gesto: queremos ser al-
garvios, queremos merecer 
maior atenção. Precisamos e 
temos direito a essa atenção».

Ainda sobre a atual con-
juntura, Marcelo Rebelo de 
Sousa apelou a que se assu-
mam valores que se prendem 
«com a dignidade da pessoa 
humana, os seus direitos, os 
seus deveres, a sua diferença, 
a sua liberdade, o pluralismo, 
a capacidade de aceitarmos e 
lidarmos com os outros como 
eles são, de não querermos 
egoisticamente impor aos ou-
tros que sejam como nós. Não 
privilegiarmos aquilo que é 
transitório, fugaz e efémero, 
relativamente aquilo que é 
constante, ao que é essencial. 
Essa é uma opção, uma esco-
lha que atravessa as socieda-
des contemporâneas neste 
momento».

Por fim, o Presidente da 
República dirigiu-se a Rogé-
rio Bacalhau, agradecendo 
«a honra de, a partir de hoje, 
aqui entrar e me sentir como 
concidadão, sentir como se 
sentem todos os portugue-
ses que aqui vêm, cidadãos 
de Faro. Faro, como o símbolo 
daquilo que temos de melhor 
em Portugal».

Rogérigo Bacalhau: 
«Algarve ainda é região 
desequilibrada»

O presidente da Câmara 
Municipal de Faro, após en-
tregar a Chave de Honra da 
Cidade a Marcelo Rebelo de 
Sousa, relembrou que os fa-
renses não esquecem o apoio 
do Presidente da República, 
dando o exemplo do tufão do 
mês de março de 2018, que 
destruiu praias e devastou ca-
sas e estufas. 

«Nesse momento, trans-
mitiu a sua solidariedade e o 
ânimo indómito que o move. 
Desde esse dia, os algarvios 
ganharam também um novo 
alento para exigir mais justi-
ça para uma região desequi-
librada, que continua defi-
citária em termos de saúde, 
de redes de transporte e de 
tantas outras valências que 
são direitos básicos da maio-
ria dos cidadãos. Uma região 
que, aqui e ali, apresenta bol-
sas de pobreza que não con-
seguimos mitigar e que atra-
vessa mais uma crise, imer-
sa em dificuldades e deses-
perança. Bem haja pela sua 
presença e por, uma vez mais, 
aqui vir dar ânimo e prestar 
solidariedade aos algarvios».

Faro é «centro de difusão 
cultural e espiritual»
A presença de Marcelo Rebe-
lo de Sousa nas imediações 
do Museu Municipal de Faro, 
ficou ainda marcada pelo des-
cerrar da placa que classifica 
o Mosaico Romano do Deus 
Oceano, como Tesouro Nacio-
nal, a categoria máxima que 
uma peça de Museu pode ter. 
A candidatura foi apresenta-
da em 2016, altura em que a 
sul de Évora não existia ne-
nhuma peça com tal classi-
ficação, e chegou a Faro em 
maio de 2018. 

Marco Lopes, o diretor do 
Museu Municipal apresentou 
a exposição, referindo-se ao 
mosaico como o «ex-libris do 
Museu», descoberto em 1926 
próximo da atual estação fer-
roviária e extraído em 1976, 
já parcialmente danificado. 
Trata-se de uma homenagem 
à expansão das atividades 
marítimas e ao desenvolvi-
mento económico de Ossóno-
ba [antigo nome da cidade de 
Faro] em torno do comércio e 
dos recursos marinhos.

Para Rogério Bacalhau, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Faro, «num tempo 
de dúvidas e de incompreen-

sões da mais variada ordem, 
a solução assenta sempre na 
cultura. A cultura é o cimento 
que une os povos, que faz com 
que pessoas diferentes, com 
visões políticas diferentes, de 
diferentes religiões e com di-
ferentes conceções da vida se 
possam entender. Só através 
da cultura poderemos alme-
jar um futuro melhor e deixar 
algo de que os nossos filhos e 
netos se possam orgulhar».

Por outro lado, o Presi-
dente da República, afirmou 
que o reconhecimento do mo-
saico como Tesouro Nacional, 
«é simbólico, porque estamos 
a falar da história de Faro. Es-
tamos a falar da herança, da 
linhagem, dos valores, dos 
princípios, das vivências que 
não mais deixaram de acom-
panhar este grande centro de 
difusão cultural e espiritual»

Marcelo reconheceu 
trabalho do MAPS
A Instituição Particular de So-
lidariedade Social, com sede 
em Faro, o MAPS - Movimen-
to de Apoio à Problemática da 
SIDA , contou também com a 
visita de Marcelo Rebelo de 
Sousa, durante a tarde de se-
gunda-feira, dia 31 de agosto. 
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Marcelo Rebelo de Sousa e Rogério Bacalhau
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COVID-19: região
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Marcelo reconheceu 
contributo do Algarve P3

«Queremos 
privilegiar
o espetáculo
e honrar 
a camisola 
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Alzheimer Portugal
abre núcleo regional
em Portimão para
doentes e cuidadores P10
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PS Algarve critica TAP 
por não apoiar retoma  
do turismo britânico
Socialistas acusam a transportadora aérea nacional de «não aprender  
com os erros do passado» e manter-se «de costas voltadas para o 
desenvolvimento do país»
O presidente do Partido So-
cialista (PS) Algarve escre-
veu ao ministro das Infraes-
truturas, Pedro Nuno Santos, 
na quinta-feira, 27 de agos-
to, «manifestando o seu des-
contentamento pelo continuo 
alheamento da companhia 
aérea portuguesa para com o 
Algarve, principal destino tu-
rístico português».

Para Luís Graça, deputado 
na Assembleia da República 
e presidente do PS Algarve, a 
TAP «não aprendeu nada com 
os erros do passado e apesar 
dos esforços do Primeiro-mi-
nistro, António Costa, na re-
toma da atividade económica 
do sector do turismo e do Pre-
sidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, em demons-
trar a importância do Algar-
ve para a economia nacional, 
a companhia aérea insiste em 
manter-se longe do Aeropor-
to Internacional de Faro e do 
Algarve».

Mesmo numa altura de 
enorme crescimento da pro-
cura entre o Reino Unido e o 
Algarve, depois do governo 
britânico ter reaberto o cor-
redor aéreo com Portugal, e 
quando várias companhias 
aéreas estrangeiras retoma-
ram ou aumentaram o nú-
mero de ligações com o Ae-
roporto de Faro e as agências 
de viagem e as associações de 
hoteleiros dão conta do au-
mento exponencial da pro-
cura do Algarve pelo merca-
do britânico com reservas até 
outubro, a TAP continua sem 
intenções de voar entre o Rei-
no Unido e o Algarve, acusa o 
PS Algarve.

«Nós no Algarve até já es-
tamos habituados a não con-
tar com a TAP. Na verdade é 
até motivo de algum orgulho 
sermos o maior destino turís-
tico português e a TAP repre-
sentar apenas três por cento 
do total de voos para o Aero-

porto Internacional de Faro. 
Isso significa que soubemos, 
enquanto região, encontrar 
ao longo dos anos alternati-
vas. Pensávamos, contudo, 
que os últimos acontecimen-
tos, designadamente os efei-
tos da pandemia da COVID-19 
na indústria das viagens e em 
particular no sector da avia-
ção e na TAP em concreto, 
podiam ter mudado o pen-
samento da empresa. E que 
poderiam ter colocado a TAP 

a agir como uma verdadei-
ra companhia aérea de ban-
deira, contribuído para o de-
senvolvimento da economia 
de todo o país. Era um desejo 
bonito mas, como dizemos no 
Algarve foi sol de pouca dura», 
lamenta Luís Graça.

O líder do PS Algarve diz 
ainda que «não basta ao go-
verno injetar dinheiro para 
salvar a TAP. É preciso que a 
empresa e os seus adminis-
tradores a queiram salvar».
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Algarve: Há mais turistas alemães
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Amanhã, as autoridades britânicas voltam a avaliar a lista de países para onde consideram arriscado
viajar. Nos últimos dias o setor do Turismo do Algarve manifestou receio de que Portugal seja retirado
dos corredores turísticos, mas a seguir aos turistas britânicos, há uma nacionalidade a ganhar cada
vez mais força na região sul de Portugal, são os turistas alemães.
Declarações de João Fernandes, região de Turismo do Algarve.
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