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O pior dos cenários para a evolução da pandemia 

Hospitais atingem 
• 

• 

verme 

    

 

1 

  

    

   

c  10 t 

.gt 00. 

   

    

• 
; MO' 

...-~~1111.1111~••••••--

 

con mamen o 
BALANÇO  Portugal ultrapassou a barreira dos dez mil casos ontem, 

situação que vai ter um impacto brutal no SNS daqui a oito ou dez dias. 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo diz que vai ter mais camas nas unidades 

militares. Especialistas defendem medidas severas para 
confinamento e avisam que a mortalidade pode 

agravar-se mais se os idosos não forem vacinados. 
TEXTO ANA MAFALDA INÁCIO 
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ortugal ultrapassou ontem 
barreira dos dez mil casos 

de covid-19. Um dos piores 
cenários traçados para a 

evolução da pandemia em Portu-
gal. Os hospitais do país estão a 
atingir alinha vermelha dos planos 
de contingência. Em Coimbra, o 
Centro Hospitalar Universitário 
teve de suspender a atividade pro-
gramada não urgente; na Guarda, 
ohospital atingiu o máximo dos in-
ternamentos; na capital, o Lisboa 
Central teve de enviar, no domin-
go, cinco doentes para o Algarve e 
outros cinco para a Cova da Beira, 
por falta de capacidade em inter-
namento. A ministra já veio pedir a 
todas as unidades da Região de Lis-
boa e Vale do Tejo que elevem os 
planos de contingência para os ní-
veis máximos. 

O pedido foi enviado por e-mail 
à Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT) após uma recomenda-
ção emitida pela Comissão de 
Acompanhamento da Resposta 
Nacional em Medicina Intensiva 
para a Covid- 19 (CARNMI), que 
reuniu na terça-feira para analisar 
a situação epidemiológica e ocupa-
ção de camas a nível regional, ex-
plica o Ministério da Saúde em res-
posta ao DN. "Considerou-se ne-

  

cessário que os hospitais da região 
escalassem os seus planos de con-
tingência para dar resposta a ne-
cessidades de internamento de-
correntes de uma procura poten-
cialmente crescente", refere anota. 

Impacto brutal no SNS 
Um dia depois deste pedido, o país 
atinge os 10 027 casos. Para o RO da 
Sociedade Portuguesa de Cuida-
dos Intensivos, que integra tam-
bém a CARNMI, é um número que 
nenhum serviço de saúde conse-
gue aguentar. Aliás, sublinha, "a 
confirmar-se que os dez mil casos 
registados no dia ontem são atuais 
e não qualquer somatório de tes-
tes que não foram realizados du-
rante o período do fim de ano, es-
tamos perante um número muito 
grave". 

O DN confirmou junto da DGS: 
os números reportam à realidade, 
não resultam do somatório de re-
sultados detestes em atraso. O que 
faz o médico afirmar que "o impac-
to daqui a uma semana ou dez dias 
nos hospitais, nomeadamente nas 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), poderá ser brutal". Um im-
pacto que geralmente equivale a 
10% de internamentos em enfer-
marias e de cerca de 3% de interna-
mentos nos Cuidados Intensivos,  

uma semana a dez dias depois do 
registo do aumento de casos. 

A situação atingiu alinha verme-
lhana comunidade e está a atingir 
os hospitais. O médico defende 
que o governo, hoje reunido em 
Conselho de Ministros, deverá to-
mar medidas de imediato no senti-
do de se reduzir a curva de trans-
missão da doença. "Neste momen-
to, 94% das camas das UCI estão 
ocupadas, não há capacidade de 
resposta. Portanto é natural que se 
suspenda algumas atividades e que 
se aumente o número de camas 
para doentes covid de forma a ge-
rir a situação." 

"É estranho que tenha de ser a 
ministra a ter de pedir aos hospitais 
que o façam", sublinha, acrescen-
tando: "Ninguém quer o confina-
mento geral mas a continuarem es-
tes números é uma das soluções, já 

INFETADOS 

T621410021 

que não há capacidade de respos-
ta das unidades, sobretudo ao nível 
dos recursos humanos", cuja falta o 
médico refere ser um dos princi-
pais problemas. 

João Gouveia, que tem sido um 
dos especialistas que frequente-
mente estão presentes nas reu-
niões do Infarmed com o governo 
e representantes políticos, afirma 
que o ideal era poder conter a pan-
demia a montante das unidades 
hospitalares- ou seja, na comuni-
dade-"mas se tal não é possível há 
outras soluções que têm de ser as-
sumidas". 

t 

O preço das medidas do Natal 
Para o presidente da Associação 
Portuguesa dos Médicos de Saúde 
Pública, os números registados no 
dia de ontem "são o preço do aligei-
rar de medidas durante o período 
de Natal". Ricardo Mexia não se 
surpreende dizendo que era expec-
tável e que o cenário é idêntico ao 
de outros países que estão à nossa 
volta, mas que optaram por tomar 
medidas mais severas. "Sabíamos 
todos que ia haver consequências", 
afirma. "Dez mil casos por dia não 
é sustentável para a saúde pública 
nem para a rede hospitalar", critica, 

O recorde de óbitos 
foi a 13 de dezembro. 
Nesta quarta-feira os números 
aproximaram-se, com 91. 

Recorde de infetados 
diariamente desde 
o início da pandemia. 
A 31 de dezembro foram 7627. 

MORTOS 

91499 
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"O governo e o país 
querem assumir 
a responsabilidade 
de mais mortos 
durante a pandemia? 
A única forma de não 
oassumir é ouvirem 
todas as opiniões 
fundamentadas." 
Constantino Sakellarides 

não volte a ser discutido, questio-
nando mesmo: "O governo e o país 
querem assumir a responsabilida-
de de mais mortos durante a pan-
demia?A única forma de não o as-
sumir é ouvir todas as opiniões 
fundamentadas sobre o assunto. 
Não mudar os critérios é evoluir 
para uma situação de conflito so-
bre a vacinação e isso é o pior que 
poderia acontecer durante a pan-
demia", defende. "Se os dez mil que 
foram registados forem mesmo 
uma tendência, quem vai conti-
nuar a morrer? Pela tendência re-
gistada até agora serão os maiores 
de 65 anos, com picos graves nos 70 
anos e acima dos 80." 

Em Portugal, avacinação come-
çou pelos profissionais de saúde, 
depois pelos profissionais e uten-
tes de lares, seguem-se os doentes 
crónicos. O plano está dividido em 
três fases, os mais idosos sem pato-
logias serão vacinados a partir de 
abril. Mas também são estes que 
enchem as unidades de saúde. 

2 

o 

acrescentando: "Podemos ficar a 
assistir ao que está acontecer... Já o 
disse várias vezes, Portugal tem agi-
do por reação e não por ação pla-
neada e diversificada." O epide-
miologista argumenta que "nin-
guém é um fervoroso defensor do 
confinamento geral, mas quando 
não há alternativas e temos de sal-
var vidas, se calhar é a solução que 
temos de adotar". 

Idosos têm de ser vacinados 
O especialista em saúde pública e 
professor catedrático Constantino 
Sakellarides refere ao DN que os 
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dados atuais exigem uma avaliação 
aprofundada antes de se avançar 
para um confinamento geral, em-
bora salvaguarde que esta avalia-
ção deva ser feita rapidamente 
para que não se atrase tomadas de 
decisão. Para Sakellarides o núme-
ro registado ontem é elevado e in-
sustentável para o SNS, no sentido 
de este poder dar uma resposta efi-
caz à situação. Por isso, defende ser 
necessário termais informação so-
bre os dados para se tomarem as 
medidas adequadas. "É preciso es-
clarecer se o número registado é de 
facto de casos atuais, qual o núme-
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testes que estão a ser feitos, a 
percentagem de positividade e 
qual o desempenho que tem sido 
dado pelo SNS à evolução da doen-
ça. Só assim teremos informação 
suficiente para se decidir", explica 
ao DN. 

De qualquer forma, admite ser 
"um número muito preocupante". 
Mas preocupante é também o fac-
to de os números de mortes e de in-
ternamentos manterem tendência 
crescente, independentemente de 
onúmero de casos diminuir. 

Por isto o especialista em saúde 
pública faz outro alerta: "Uma das 

Na quarta-feira, os números 
aproximaram-se do máximo 
de pessoas internadas: 3367, 
a 7 de dezembro. 

coisas que se sabem em relação a 
esta doença é que a idade é um fa-
tor de risco. Aliás, este foi o fator 
que levou quatro dos países com 
uma saúde pública mais robusta-
Alemanha, França, EUA e Reino 
Unido - a vacinar as pessoas de 
mais idade, a partir dos 80 anos. 
Um plano de vacinação é definido 
de acordo com três critérios: evitar 
mortes, defender o sistema de saú-
de e produzir imunidade de grupo. 
E para se evitar mais mortes os ido-
sos precisam de ser vacinados du-
rante o inverno. O governo quer as-
sumir a responsabilidade desta si-
tuação?" 

O professor defende que este 
tema deve voltar a ser discutido e 
não ficar fechado, até porque no 
inicio de dezembro quando foi no-
ticiado que os idosos não estavam 
incluídos como prioritários no Pla-
no de Vacinação, o próprio Presi-
dente da República e o primeiro-
-ministro reagiram de imediato e 
disseram que não poderia ser. An-
tónio Costa referiu mesmo que se a 
decisão técnica era essa, a decisão 
politica seria outra. Portanto, "não 
se percebe por que não há agora 
abertura para a discussão e adap-
tação do plano de vacinação à rea-
lidade". 

Constantino Sakellarides argu-
menta ainda com o facto de Portu-
gal ser dos países com uma cober-
tura de vacinação mais elevada e 
que tal implicou muito trabalho 
das autoridades de saúde. "Passá-
mos décadas a convencer os mais 
velhos que tinham de ser vacina-
dos contra a gripe para se protege-
rem e diminuir o número de mor-
tes por esta causa. Agora temos 
uma vacina eficazpara a pandemia 
e só vamos vacinar esta faixa etária 
na primavera? E os riscos que cor-
rem durante o inverno?" 

O médico e professor de saúde 
pública não aceita que o assunto 

Mais camas militares 
A Administração Regional de Saú-
de de Lisboa eVale do Tejo diz ao 
DN que para resolver a situação 
"está prevista para breve a abertu-
ra de mais 30 camas no Centro de 
Apoio Militar/CAM de Belém", que 
totalizam as 90 contempladas na 
parceria com as Forças Armadas. 
Em breve também será reforçado o 
apoio dado pelo Centro de Acolhi-
mento da Marinha na Base Naval 
do Alfeite, onde irá funcionar uma 
Estrutura de Apoio de Retaguarda 
(EAR) ao abrigo do Despacho n.° 
10942-A/2020. 

A ARSLVT sublinha que as solu-
ções para a situação têm de ter uma 
gestão diária e permanente por 
parte dos hospitais e que a este ní-
vel todas as unidades estão a pre-
parar o aumento da capacidade de 
camas críticas". 

Neste momento, quando uma 
unidade atinge a linha vermelha, 
tem de o comunicar à ARS e é esta 
que indica para onde e quando os 
doentes devem ser transferidos. 
"Os números relacionados com os 
internamentos são voláteis (consi-
derando o conjunto de variáveis 
envolvidas), pelo que as respostas 
dos hospitais vão sendo adaptadas 
em função desse dinamismo. 
Atualmente estão internados nos 
hospitais da região 1312 doentes 
com covid, sendo que 1127 estão 
em enfermaria e 185 utentes em 
UCI", explica ainda, confirmando 
que nos últimos dias tem existido 
uma maior procura dos serviços de 
urgência hospitalares. 

"AARSLVT acompanha a situa-
ção e promove o funcionamento 
em rede dos hospitais do SNS -
que pode ser intrarregional (entre 
unidades da região) e/ ou inter-re-
gional (ou seja, unidades de Lis-
boa e Vale do Tejo recebem uten-
tes de outras regiões e vice-versa)." 
Uma gestão que já levou de doen-
tes de Lisboa até ao Algarve e até à 
Guarda. 

O recorde de internados 
em unidades de cuidados intensivos 
foi atingido a 29 de novembro. 
Ontem eram 513. 

O Centro Hospitalar Lisboa Central 
tem 204 doentes internados 
com covid, 167 em enfermaria 
(um deles em pediatria); 37 em 
cuidados intensivos. O Lisboa 
Norte tem 140 doentes, 35 em UCI. 

INTERNADOS 

329343361 
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Vacinas contra a covid-19 na União Europeia 

Én Já validadas pela 
MO Agência Europeia 

do Medicamento 
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avaliação 
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COVID-19 

Além destas quatro, 
a Comissão 
Europeia 
contratualizou 
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Pfizer/ Moderna As raZeneca/ 

 

Johnson ofornecimento 
com mais três /BioNTech (EUA) /Oxford & Johnson/ 
farmacêuticas (EUA/Alemanha) (acordo com a UE I (Reino Unido /Jansen 

 

ainda por assinar) e Suécia) EUA 

Eficácia 95% 94,5% 90% 

Tecnologia mRNA* mRNA* adenovírus** adenovírus** 

N.° de doses 2 2 2 1 

Conservação -70°C -20°C 2°C 

Refrigeração 2°C e 8°C (5 dias) 2°C e 8°C 2°C a 8°C 

Custo 15,58 a 19,5E/dose 27€ a 31E/dose 3C a 4C/dose*** 8,5C/dose*** 

Produção 100 milhões (2020) 20 milhões (2020) 3000 milhões Mil milhões 

 

1300 milhões (2021) 1000 milhões (2021) (2021) 

*material genético do vírus, tecnologia Inovadora 
FONTE: FABRICANTES INFOGRAFIAJN 

—usa como suporte outro vinis mais agressivo; ***valor pandémico 

Tudo sobre as vacinas: a da 
Moderna está a caminho 
ANA GASPAR 

Quantasvacinasjá foram aprova-
das pela Comissão Europeia 
equantasestãoaaguardar autori-
zação? 
Aseguir à vacina da Pfizer-BioN-
tech, autorizada no final de de-
zembro, a da Moderna é a segunda 
a receber luzverde da Comissão 
Europeia.AAgência Europeia de 
Medicamentos (EMA) está a anali-
sar outras duas: a da AstraZeneca, 
desenvolvida pela Universidade de 
Oxford, e a da farmacêutica Jans-
sen, filial da norte-americana 
Johnson &Johnson. 
Quantas vacinas foram contratuali-
zadas pela Comissão, representan-
doquantasdoses? 
Além da Pfizer e da Moderna, a da 
AstraZenecajá está a ser aplicada 
no Reino Unido e a da farmacêuti-
caJanssen encontra-se na última 
fase dos ensaios clínicos. Das ou-
tras três- das sete contratualizadas 
por Bruxelas- duas estão na última 
fase de ensaios clínicos: Curevac e 
Novavax. Amais atrasada é a dos 
grupos Sanofi (francês) e GSK (in-
glês) que só deve entrar na fase 3 
em abril, já que os primeiros resul-
tados revelaram pouca eficácia en-
tre os mais velhos. A plevisão é que 
a União Europeia adquira mais de 
1,6 mil milhões de doses (a Europa 
tem 450 milhões de habitantes), 
partindo do princípio de que todas 
estas vacinas serão eficazes. 

Quediferençassubstanciaishá 
entreelas? 
As vacinas da Pfizer, da Moderna, 
da Curevac e da Sanofi usam ma-
terial genético do vírus, uma tec-
nologia inovadora, para desenca-
dear a resposta imunológica. Já a 
da Oxford e a da Johnson usam 
tecnologia mais antiga, recorren-
do a vírus mais agressivos. A No-
vavax reproduz proteínas virais do 
coronavírus. Das vacinas cuja in-
vestigação está mais avançada, 
apenas a da Johnson parece ser 
eficaz com uma dose. Outra dife-
rença é o preço: as que aplicam 
tecnologia mais recente são mais 
caras. 
A produçãoestá a ser suficiente? 
Não. As farmacêuticas não estão a 
conseguir abastecer as necessida-
des dos diferentes países, o que já 
levou a Organização Mundial da 
Saúde a admitir que se aumente o 
tempo de intervalo entre a toma da 
primeira e a da segunda dose. 
Como está a coifar na UE? 
Alemanha e Itália são os dois paí-
ses da UE onde mais se vacinou - 
265 mil e 129 mil pessoas, respeti-
vamente. Mas em França só foram 
vacinadas 432 pessoas. AHolanda 
iniciou ontem o processo. Em Por-
tugal, a vacina já foi dada a mais de 
50 mil pessoas, revelou o ministro 
daAdministração Interna. 
agaspar@jn.pt  

140400 
doses  já chegaram a Portugal 
continental, revelou ontem 
a ministra da Saúde, Marta 
Temido, no parlamento. 
Os dados estão atualizados 
até às 17h00 de dia 5. 

61000 
distribuídas  já pelos hospitais 
e centros de saúde, anunciou 
Marta Temido na mesma 
ocasião. O coordenador do 
Plano Nacional de vacinação 
quer vacinar 50 mil pessoas 
por dia. 

50000 
vacinados até às 13h00 de 
ontem, disse o ministro da 
Administração Interna, 
Eduardo Cabrita: 40 mil 
são profissionais de saúde 
e dez mil são utentes de 
lares/internados em UCI. 

p
S, PSD e a deputada 
Cristina Rodrigues 
aprovaram ontem no-
va declaração do esta-

do de emergência até 15 de ja-
neiro. Umavotação que repetiu 
a anterior, com Bloco de Es-
querda, PAN e PCP a absterem-
-se, enquanto PCP, PEV, Chega, 
Iniciativa Liberal e Joacine Ka-
tar Moreira votaram contra. 

No dia em que o país registou 
um número recorde de novos 
contágios, o tom geral foi de cri-
tica ao governo, mesmo entre 
quem se absteve ou votou a fa-
vor. Pelo PSD, o deputado Hugo 
Carvalho defendeu que o ano 
começa com Portugal em esta-
do de emergência e o executivo 
em estado de calamidade. "Dia 
após dia, ministro após minis-
tro, caso após caso, o governo 
desfaz a credibilidade dos seus 
membros e demonstra sucessi-
vas deficiências na capacidade 
de liderar a administração pú-
blica. O governo desbaratou a 
confiança que os portugueses 
em si depositaram. Escolheu 
segurar ministros em vez de se-
gurar ministérios", apontou o 
parlamentar social-democrata. 

Pelo BE, o deputado Moisés 
Ferreira anunciou nova absten-
ção do partido, pedindo um 
"aumento da capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de 
Saúde e da capacidade de inter-
namento" - o que já devia "ter 
sido preparado". 

O líder parlamentar comu-
nista, João Oliveira, defendeu 
que a "solução que o governo 
criou das brigadas rápidas da 
Segurança Social é uma solução 
falida porque as brigadas rápi-
das não chegam para as enco-
mendas" e a solução é a "bolsa 
de recrutamento de trabalha-
dores pela Segurança Social 
para reforço dos equipamentos 
sociais". O PCP anunciou on-
tem, em conferência de im-
prensa, que vai apresentar uma 
iniciativa legislativa sobre esta 
matéria. Também o PEV abor-
dou o tema dos lares, para o 
apontar como um exemplo de 
que o estado de emergência 
não resolve os problemas. 

O CDS, pela voz de João Al-
meida, manteve o tom crítico: 
"Nós avisámos e agora consta-
ta-se. As brigadas não são rápi-
das nem são eficazes e os idosos 
continuam nos lares a ter os 

• 
"O governo 
escolheu segurar 
ministros em vez 
de segurar 
ministérios", acusou 
odeputado social-
-democrata Hugo 
Carvalho. Do PCP 
ao CDS, partidos 
criticam a falta de 
resposta nos lares. 

mesmos problemas, como têm 
também aqueles que prestam 
serviço nesses lares." 

Pelo PAN, André Silva consi-
derou que um voto contra a de-
claração de estado de emergên-
cia seria" irresponsável", já que 
se trata de um "mecanismo juri-
dicamente indispensável" ao 
combate à pandemia. Já André 
Ventura acusou o governo de ter 
falhado na preparação da se-
gunda vaga e antecipou que vai 
também falhar na preparação 
da terceira. João Cotrim Figuei-
redo, da Iniciativa Liberal- que 
desde abril vota contra o estado 
de emergência-insistiu que o 
"Estado põe a sua própria pro-
teção jurídica à frente dos direi-
tos e liberdades". Joacine Katar 
Moreira alertou para a exaustão 
dos portugueses com as restri-
ções e a dificuldade em com-
preender algumas das medidas. 

No polo oposto, o ministro da 
Administração Interna, Eduar-
do Cabrita, defendeu que as 
medidas tomadas até agora são 
"necessárias, adequadas, equi-
libradas e proporcionais". Já o 
deputado socialista Pedro Del-
gado Alves sustentou que "o 
tempo não é ainda de aligeirar 
medidas, talvez até possa ser o 
inverso". 

A deputada não inscrita Cris-
tina Rodrigues considerou fun-
damental a renovação do es-
tado de emergência para dar 
resposta à atual situação da 
pandemia, mas dizendo discor-
dar de medidas como o encer-
ramento do comércio e da res-
tauração às 13 horas. S.F. 

Estado de emergência por 
mais uma semana. Críticas 
ao governo sobem de tom 

PARLAMENTO  Socialistas e sociais-democratas 
aprovaram renovação, mas o PSD acusa o executivo 
de ter entrado em "estado de calamidade". 
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Opinião 
Miguel Graça 
Moura 

O diagnóstico está feito. 
Só falta agir 

.gL
Opinião 
Pedro Melvill 
Araújo 

As vacinas 

1Pressupostos (háconsenso científico 
generalizado sobre eles): o Big Bang, 

que deu origem ao universo, Ocorreu há 
cerca de 13 700 milhões de anos. 

ATerra terá sido formada há cerca de 
4540 milhões de anos, num processo que 
terá durado vários milhões deles, durante o 
qual sofreu o impacto de numerosos me-
teoritos (um dos quais terá dado origem à 
Lua). Após o seu arrefecimento, surgiram 
os oceanos. 

Terá sido nestes que, há cerca de 3500 mi-
lhões de anos, se formaram os primeiros 
seres vivos (a princípio "sopas de molécu-
las" unicelulares, sem núcleo; depois com 
núcleo, as quais foram realizando a fotos-
síntese e assim enriquecendo a atmosfera 
de oxigénio; e por fim os primeiros seres 
multicelulares, animais marinhos com cor-
po mole, e mais tarde com concha). 

Por volta de há 400 milhões de anos já ha-
via grande variedade de plantas no solo ter-
restre, que começou a ser invadido pelos 
primeiros animais anfibios. 

Há 150 milhões de anos terão surgido as 
aves e os primeiros mamíferos. 

Estes foram-se diversificando (via muta-
ções no ADN) - e os primeiros hominídeos 
terão surgido há cerca de dois milhões de 
anos, deles derivando a nossa espécie atual 
(Homo sapiens), surgida em África há uns 
350 mil anos. 

pi Descobertas relativamente recentes: 
fila vida define-se pela capacidade de 
uma célula duplicar o seu código genético e 
depois separar as duas metades em duas 
células filhas (reprodução). 

Os vírus não se dividem e não são autó-
nomos, mas têm código genético e evo-
luem (razão por que uns cientistas os con-
sideram seres vivos e outros não). Foram 
cruciais na nossa evolução e evoluíram 
connosco. Têm uma função simbiótica de-
terminante na nossavida, influenciando 
nomeadamente o comportamento neuro-
lógico, a perfbrmancedo sistema imunitá-
rio e a homeostase (propriedade de manter 
em equilíbrio todas as suas funções). Te-
mos mais micro-organismos no nosso in-
testino do que células no corpo todo. 

Mais significativo: os vírus têm sido o ins-
trumento mais eficaz da regulação da di-
versidade das espécies. (Por exemplo: a se-
guir às guerras a natureza encarrega-se em 
geral de controlar o processo reprodutivo 
de forma que nasçam mais homens do que 
mulheres.) Em particular, os vírus tendem a  

intervir sempre que uma espécie se toma 
demasiado dominante ou predadora em 
relação a outras. 

3O diagnóstico salta assim àvista: o pla-
neta parece estar a reagir de forma na-

tural à brutal agressão de que tem sido víti-
ma, crescentemente, por esta espécie que 
"perdeu a cabeça" com o consumismo de-
senfreado e está a dar cabo dele, tornando-
-o em breve inabitável para ela própria (é 
provável que escaravelhos e outros animais 
consigam viver cá quando os seres huma-
nos já não o puderem fazer- o que, conve-
nhamos, seria um final irónico para esta es-
pécie que se extinguirá a si mesma por abu-
so sobre as outras, ao adotar um modo 
insustentável de habitar o planeta que a ge-
rou, exaurindo-o de recursos, inundando-
-o de gigantescas montanhas de lixo diário 
não reciclado, enchendo-lhe os oceanos de 
plásticos praticamente não-biodegradá-
veis, etc.). 

Daqui resulta que provavelmente muitos 
mais vírus aparecerão em breve, e talvez 
cada vez mais potentes nos seus ataques à 
nossa espécie, obrigada a (con)viver com 
eles - até que algum equilíbrio seja por fim 
restabelecido. Não é preciso invocar deuses 
nem teorias da conspiração: trata-se sim-
plesmente de reconhecer a Terra à procura 
da sua estabilidade interna (e da sua har-
monia, podemos acrescentar). 

4Então só é preciso passar à ação, rapi-
damente e em força, e em todo o lado 

ao mesmo tempo. Se por fim os políticos 
(tão genericamente incapazes de pensa-
rem para prazos mais longos do que a sua 
próxima reeleição) perceberem a ligação 
entre os vírus e a vida na Terra, e conse-
quentemente se dedicarem com urgência 
ao consenso global que é indispensável 
para uma resposta eficaz concertada, talvez 
ainda possamos salvar a vida da nossa es-
pécie, atuando afincadamente para resta-
belecer o equilíbrio já perdido. 

Claro que será dificil e terá custos enor-
mes (controlo da demografia, abandono de 
todos os combustíveis fósseis, abranda-
mento drástico do consumismo, etc. - uma 
autêntica revolução na política, na econo-
mia e na cultura). Mas como a alternativa é 
desaparecermos todos a curto prazo... não 
é preciso dizer mais nada. 

Maestro, compositor e professor aposentado 

E
m primeiro lugar, a crueza dos 
números... pode ser que ajude a 
compreender a necessidade de 
comportamentos de quarentena 

social, e repito comportamentos de 
quarentena social, o que não é necessa-
riamente o mesmo que estar em qua-
rentena. 

Os números: 
Com uma taxa de letalidade inicial de 

cerca de 3% - em cada cem pessoas infe-
tadas, três poderiam morrer. Em cada mil 
pessoas infetadas, 30 poderiam morrer. 

Em cada cinco mil pessoas infetadas 
(a população do Porto Santo, mais ou 
menos), 150 pessoas poderiam morrer. 

Se considerarmos que cerca de 60% 
da população poderia vir a ser infetada, 
isto significaria que cerca de 3600 pes-
soas no Porto Santo poderiam vir a ser 
infetadas e que, destas, 90 pessoas po-
deriam morrer. 

Imaginemos que nos últimos seis me-
ses teriam morrido cerca de 90 pessoas 
no Porto Santo, o que daria cerca de 15 
por mês. Todos nós conheceríamos al-
guém. 

Generalizando, podia ser um amigo, a 
mãe, o pai, uma irmã ou um irmão, po-
deríamos ser nós, quem sabe? 

Pode parecer pouco, mas é imenso 
para uma população de cinco mil almas! 

Isto sem medidas de contenção da 
contaminação social, sem vacinas, sem 
todas as restrições a que fomos obriga-
dos ao longo do ano que passou. 

Mas, yuupiü, chegaram, elas chega-
ram, chegaram as vacinas!!! E tudo vai fi-
car bem, rejubilam as hostes!! 

De agora em diante tudo vai voltar a 
ser como era, tudo normal como dantes 

GG 
O que é necessário 
dizer e explicar 
é que a vacina previne 
a doença em quem 
foi vacinado mas 
não mata o vírus e, 
portanto, essa pessoa 
pode transmiti-lo. 

no quartel de Abrantes, diz o povo em 
êxtase... 

Está certo, chegaram algumas vacinas 
que terão o efeito de imunizar uns 
quantos, não muitos, mas os suficientes 
para que o extasiante povo ache que o 
"normal" está ali ao virar da esquina. 

Mas há sempre um mas, as coisas não 
são assim, e isso não tem sido dito (pelo 
menos eu não o tenho visto nem lido), 
as coisas não são bem assim: 

Vejamos 
- uma pessoa leva a primeira dose da 

vacina e ainda não está imunizada, há 
que continuar com cautelas e caldos de 
galinha 

- uma pessoa leva a segunda dose da 
vacina e continua por mais cerca de 15 
dias sem ter a imunidade completa, há 
que continuar com cautelas e caldos de 
galinha 

- uma pessoa está imunizada pela va-
cina e o que acontece é que não sofrerá a 
doença, mas pode carregar o vírus con-
sigo e transmiti-lo a quem está à volta, 
logo, há que continuar com cautelas e 
caldos de galinha 

- muitas pessoas estão imunizadas 
pela vacina, mas continuam a ser po-
tenciais transmissoras, há que conti-
nuar com cautelas e caldos de galinha. 

O que é necessário dizer e explicar é 
que a vacina previne a doença em quem 
foi vacinado mas não mata o vírus e, 
portanto, essa pessoa pode transmiti-lo, 
mesmo que não tenha qualquer sinto-
matologia, pois está "protegido" imuno - 
logicamente. 

Isto é, quem foi vacinado tem de conti-
nuar a ser testado e com os mesmos cui-
dados de higiene, uso de máscara e dis-
tanciamento físico como qualquer cida-
dão que não tenha sido ainda vacinado, 
porque senão é vetor de transmissão e é 
fator de risco para com todos os outros. 

E isto vai durar pelo menos mais dez 
(10) meses, se não quisermos ter os nú-
meros acima falados. Sei bem que não 
os atingiremos, mas cautelas e caldos de 
galinha nunca fizeram mal a ninguém! 

Senhores das autoridades, nacionais e 
regionais, façam o favor de fazer menos es-
palhafato com a chegada das ditas e expli-
car convenientemente o que vem por aí! 

Pela nossa saúde! 

Médico 
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Unido também decidiram no mesmo sen-
tido, tendo já o País de Gales e a Irlanda do 
Norte instaurado restrições ainda antes do 
Natal. A Escócia reforçou o confinamento 
na terça-feira, incluindo o fecho das escolas 
pelo menos até ao final de janeiro, tendo 
cancelado os exames. Também em Inglater-
ra já foi decidido que alunos entre os 14 e os 
18 anos não terão exames, mas uma avalia-
ção feita só pelos professores. 

Na Alemanha, e falando de uma "corrida 
contra o tempo', a chanceler alemã, Angela 
Merkel, endureceu também as medidas até 
31 de janeiro. Apenas lojas que vendem pro-
dutos essenciais podem continuar abertas, 
e as escolas vão manter-se fechadas depois 
das férias de Natal. Os contactos sociais são 
ainda mais restritos, só se permitindo en-
contros com uma pessoa fora do agregado 
familiar com quem se vive. 

Em Itália, e depois de um período de fes-
tas com maiores restrições (incluindo res-
taurantes fechados), as escolas devem rea-

 

brir na próxima segunda-feira (original-
mente deviam reabrir nesta quinta-feira, 
mas o aumento de casos levou a um travão). 
Ainda assim, metade dos alunos do secun-
dário terá aulas à distância, enquanto os ou-
tros vão à escola. E há zonas onde as aulas 
onlinevão manter-se pelo menos até ao fi-
nal do mês. As viagens entre regiões vão con-
tinuar proibidas e no fim de semana as res-
trições voltam a apertar. 

Na vizinha Espanha, o governo rejeita a 
ideia de um novo confinamento total, mas 
há regiões onde os números estão a subir e 
que vão elas próprias apertar as medidas 
para evitar que os contágios continuem a 
aumentar. Na Catalunha, por exemplo, vão 
fechar os centros comerciais e os ginásios, 
deixar apenas lojas essenciais abertas ao fim 
de semana, e as pessoas estarão proibidas 
de deixar o seu município. A região de Ma-
drid tem rejeitado fechar restaurantes e lo-
jas, optando por confinar nos distritos mais 
afetados pela pandemia. 

Confinar 
• Vários países da Europa voltaram ao confinamento. 

Ti 

o• TEXTO SUSANA SALVADOR 

rhs números da pandemia de covid-19 
1110não param de aumentar, alimentados 
por um aliviar das medidas durante o perío-
do de Natal ou a nova variante do coronaví-
rus que foi identificada pelos britânicos e que 
é 70% mais contagiosa. Em vários países eu-
ropeus, com o Reino Unido à cabeça, e en-
quanto os frutos da campanha de vacinação 
não se sentem, a opção foi a de voltar ao con-
finamento, que inclui em alguns casos até o 
fecho das escolas e o regresso às aulas online. 
O resultado são ruas quase desertas. 

Desde terça-feira que o confinamento to-
tal, quase semelhante ao vivido na primeira 
fase da pandemia em março, voltou a atin-
gir os 56 milhões de habitantes de Inglater-
ra, com o governo a prever que possa durar 
pelo menos até março. Mas tudo vai depen-
der da forma como decorre a vacinação no 
país, sendo que os britânicos já têm três va-
cinas disponíveis: a da Pfizer/BioNTech, a da 
Moderna e a da Oxford/AstraZeneca. 

Os outros países que compõem o Reino 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 22,64 cm²

  Corte: 7 de 7ID: 90524375 07-01-2021

A 

Fundado em 1864 

Diário he Notícias 
www.dn.pt / Quinta-feira 7.1.2021 / Ano 157.0 /N.0  55 414 / € 1,30 / Diretor-geral editorial Domingos de Andrade/ Diretora Rosália Amorim /Diretor adjunto Leonidio Paulo Ferreira / SubdiretoraJoana Petiz 

L IN 
SNS PERTO  DA 

IA VER EL 
COVID-19  Hospitais no limite da capacidade. Com dez mil infetados a situação irá 
agravar-se em oito a dez dias. Especialistas pedem novo confinamento e reavaliação 
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A maior 
empreitada 
de Lisboa 
é invisível 

Aumentos 
para um quinto 
da função pública 
neste ano 

Eutanásia Gasolina 
só por "lesão e diesel com 
de gravidade fim de linha 
extrema" em 2035? 

Futebol: 
tal Abel 
Ferreira 
tal Jesus? 

Marcelo não terá de decidir PS não quer ligeiros 
antes das presidenciais. de combustíveis fósseis. 
PAG to Mais 

Português aum passo 
da final da Libertadores. 
PÃO 26 

133 milhões de euros 
que mudam a capital. 
Mos. 1S-19 

Mais dez euros para os sexto 
e sétimo níveis da tabela. 
PÁG.16 
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A8 "Off season" events programme comes to an end; but no official announcement is
made
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2021

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=225678b0

 
The Communist party is demanding answers after the '365 Algarve' events programme appears to
have come to an end, but no official announcement from the government has been made. The
initiative was created in 2016 to boost the region's cultural calendar outside the summer season.
 
Since then, the programme has been responsible for bringing a variety of concerts, performances,
exhibitions and gastronomic events to the Algarve, often to areas or communities that are "off the
beaten track".
 
In October, the Secretary of State for Cultural Heritage, Ângela Ferreira, said that it was "important"
to continue the work that the programme has accomplished, and that a definitive announcement about
the fate of '365 Algarve' would be made by November 2020.
 
But 2021 has come and cultural agents are still in the dark about the future of the programme. In
fact, there seems to be no indication that a fifth edition is in the pipeline, hence the concerns brought
forth by the PCP Communists.
 
Apart from providing a region-wide 'winter events programme', the scheme also provided essential
financial support to event organisers.
 
PCP has stressed how the end of the programme jeopardises the survival of around 20 cultural
associations and companies whose events were part of '365 Algarve'.
 
Without it, MPs João Dias, Ana Mesquita and Bruno Dias fear these entities and their employees would
have to rely on the "good will of municipalities", and "regional cohesion in terms of arts and culture"
would be lost.
 
They add that the creation of a new programme led by municipalities would not have the "universal
and integrated approach that the region needs".
 
The party has also questioned whether the government has even "listened" to cultural entities before
making any decision, and how the EUR1.5 million that was channelled into the scheme every year will
now be spent.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Hotelaria no 
Algarve com 
opior dezembro 
de sempre 

TuiusmoA hotelaria doAl-
garve registou no mês de 
dezembro uma taxa de 
ocupação média por quar-
to de 14,5%, o valor mais 
baixo de sempre, anunciou 
a Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA). 
O presidente, Elidérico 
Viegas, disse que "2020 foi 
opior ano de sempre para o 
turismo algarvio, com a 
quebra a verificar-se em 
todos os mercados emisso-
res de turistas". 
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Hotelaria no Algarve 
com o pior mês de 
dezembro de sempre 

Quebra de vendas de 62% relativamente ao mesmo mês de 2019. Menos 15,3 milhões de dormidas durante 2020 
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Em dezembro a maior quebra foi de holandeses, britânicos e alemães 

TURISMO A hotelaria do Al-
garve registou no mês de 
dezembro uma taxa de ocu-
pação média por quarto de 
14,5%, o valor mais baixo de 
sempre, anunciou ontem a 
Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). 

O presidente da AHETA, 
Elidérico Viegas, disse que 
"2020 foi o pior ano de sem-
pre para o turismo algarvio, 
com a quebra a verificar-se 
em todos os mercados emis-
sores de turistas". 

"Não há memória de um 
ano assim tão mau, onde a 
procura externa registou 
quebras globais de 75% e o 
volume de negócios caiu 
cerca de 900 milhões de eu-
ros, pelo efeito da pandemia 
que começou a afetar o se-
tor do turismo a partir do 
mês de março de 2020", in-
dicou o responsável_ 

De acordo com os dados 
avançados pela associação, 
no resumo da evolução 
mensal da atividade no se-
tor, as cerca de 80 unida-

 

des de alojamento que se 
mantiveram em funciona-

  

mento em dezembro na re-
gião registaram uma que-
bra de 60,7% comparativa-
mente com o mesmo perío-
do de 2019. 

Segundo a AHETA, os 
mercados que mais contri-
buíram para a descida fo-
ram o holandês, com me-
nos 83,3% de turistas, se-
guido do britãnico (-
-79,6%), alemão (-58,4%) e 
o mercado nacional (-37%). 

OCUPAÇÃO 

—TTFill 
foi a taxa de ocupação mé-
dia por quarto no passado 
mês de dezembro na hote-
laria do Algarve 

zo% de hotéis abertos 
No Algarve, a maioria das 
unidades de alojamento 
encerraram em março; 
tendo 85% dos hotéis rea-
berto em julho e apenas 
20% se mantiveram a fun-
cionar em dezembro devi-
do à pandemia 

Em dezembro, o volume 
de vendas acompanhou a 
descida na ocupação, regis-
tando uma quebra de 62,3% 
em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. 

A ocupação cama registou, 
em valores acumulados des-
de janeiro de 2020, uma 
descida média de 56,8% e o 
volume de vendas uma des-
cida de 58,5% face ao perío-
do homólogo de 2019. 

De acordo com os dados da 
associação, em termos acu-
mulados durante o ano de 
2020, verificaram-se me-
nos 15,3 milhões de dormi-
das nas mais de 400 unida-
des de alojamento classifi-
cadas oficialmente no Al-
garve, tendo o volume de 
negócios registado uma 
quebra de mais de 800 mi-
lhões de euros. 

Em 2020, a procura exter-
na caiu 75,1%, o que repre-
senta menos 14,2 milhões 
de dormidas e menos 3,2 
milhões de hóspedes, tendo 
a procura interna descido 
21,2% (menos 1,1 milhões 
de dormidas e menos 280 
mil hóspedes).• 
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Banco Mundial não acredita na recuperação do turismo este ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/01/2021

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69a27a23

 
O Banco Mundial revela que as economias muito dependentes do turismo não poderão contar com
este sector para recuperarem os níveis de actividade económica durante este ano.
 
Mesmo assim, o Banco Mundial melhorou previsões económicas para o ano passado, mas cortou na
recuperação prevista para este ano. Entre as economias avançadas, a zona euro é das mais afectadas.
 
Vários sectores de serviços vitais para a economia da região - em particular o turismo - permanecem
deprimidos e não devem recuperar até que uma gestão eficaz da pandemia melhore a confiança na
segurança das interacções pessoais, avisa a instituição sediada em Washington. Ou seja, economias
muito dependentes dos serviços ligados ao sector do turismo, como o caso de Portugal, podem
registar uma retoma mais lenta.
 
O impacto sem precedentes neste sector é avaliado comparando com outros eventos que afectaram
ou causaram grande destruição económica, como o atentado terrorista em Madrid, no dia 11 de Março
de 2004 e a crise financeira global de 2008/2009. Em nenhum destes momentos o turismo sofreu uma
destruição tão elevada., diz o Banco Mundial, acrescentando projecções no seu relatório que apontam
para uma queda brutal das actividades ligadas a este sector de 98,4% na zona euro, ou seja,
praticamente parou.
 
As exportações de turismo representavam 8,6% do PIB em 2019, o quarto valor mais elevado na área
do euro, indicou o Banco de Portugal no boletim económico de Dezembro, prevendo que só em 2023
seriam recuperados os níveis pré-pandemia.
 
Esta revisão é justificada com a segunda vaga da pandemia que travou a recuperação verificada no
terceiro trimestre do ano passado que obrigou vários Estados membros a reintroduzirem medidas
restritivas, refere o documento.
 
Carolina Morgado
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Turismo português precisa da SATA e da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38a06ce1-0d53-4f27-a37b-

7d1d34af6b72&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo português precisa da SATA e da TAP. Foi uma das mensagens que o presidente da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo deixou no discurso de tomada de posse da
nova direção esta tarde.
Declarações de Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo; Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo.

Página 12



A13

Hotelaria do Algarve com ocupação mais baixa de sempre em dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c423c0dc

 
A hotelaria do Algarve registou no mês de dezembro uma taxa de ocupação média por quarto de 14,5
por cento, o valor mais baixo de sempre, anunciou hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).
 
O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, disse à agência Lusa que  2020 foi o pior ano de sempre
para o turismo algarvio, com a quebra a verificar-se em todos os mercados emissores de turistas .
 
Não há memória de um ano assim tão mau, onde a procura externa registou quebras globais de 75
por cento e o volume de negócios caiu cerca de 900 milhões de euros, pelo efeito da pandemia
provocada pelo novo coronavírus que começou a afetar o sector do turismo a partir do mês de março
de 2020 , indicou o responsável.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).
 
De acordo com os dados avançados pela associação, no resumo da evolução mensal da atividade no
sector, as cerca de 80 unidades de alojamento que se mantiveram em funcionamento em dezembro
na região registaram uma quebra de 60,7 por cento comparativamente com o mesmo período de
2019.
 
Segundo a AHETA, os mercados que mais contribuíram para a descida foram o holandês com menos
83,3 por cento de turistas, seguido do britânico (-79,6 por cento), alemão (-58,4 por cento) e o
mercado nacional (-37 por cento).
 
Em dezembro, o volume de vendas acompanhou a descida na ocupação, registando uma quebra de
62,3 por cento em relação ao mesmo mês do ano anterior.
 
A ocupação cama registou em valores acumulados desde janeiro de 2020, uma descida média de 56,8
por cento e o volume de vendas uma descida de 58,5 por cento face ao período homólogo de 2019.
 
De acordo com os dados da associação, em termos acumulados durante o ano de 2020, verificaram-se
menos 15,3 milhões de dormidas nas mais de 400 unidades de alojamento classificadas oficialmente
no Algarve, tendo o volume de negócios registado uma quebra de mais de 800 milhões de euros.
 
Em 2020, a procura externa caiu 75,1 por cento, o que representa menos 14,2 milhões de dormidas e
menos 3,2 milhões de hóspedes, tendo a procura interna descido 21,2 por cento (menos 1,1 milhões
de dormidas e menos 280 mil hóspedes).
 
No Algarve, a maioria das unidades de alojamento encerraram em março, tendo 85 por cento dos
hotéis reaberto no início de julho e apenas 20 por cento se mantiveram a funcionar no mês de
dezembro devido à pandemia da COVID-19.
 
Lusa
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Novo Guia de Percursos Cicláveis do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: iPress Journal Online

URL: https://www.ipressjournal.pt/novo-guia-de-percursos-ciclaveis-do-algarve/

 
Novo Guia de Percursos Cicláveis do Algarve
 
Posted by: Redação
 
in Regiões Turísticas
 
Janeiro 6, 2021
 
0
 
O Algarve reforça a oferta de percursos de bicicleta, com a recente criação de mais 20 trilhos
turísticos, dirigidos aos amantes do pedal durante as férias.
 
O novo Guia de Percursos Cicláveis, editado pelo Turismo do Algarve, promove a utilização da bicicleta
durante o ano inteiro, na região mais a sul de Portugal. Os mais de 20 trilhos turísticos que foram
adicionados ao Guia, leva turistas e residentes por estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou
gravilha compactada.
 
"Os 20 percursos circulares, com início e fim no mesmo local, que passam pelos 16 concelhos da
região, tem em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada
concelho e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio".
 
Definiram-se 4 níveis de dificuldade para estes percursos: Fácil, Intermédio, Difícil e Muito Difícil,
tendo por base a dificuldade física dos percursos relativamente à sua extensão e metros de subida
ascendidos.
 
O Guia de Percursos Cicláveis do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Partilhe:
 
tweet
 
Redação
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Casinos Solverde do Algarve entregam mais de 19 milhões de euros em prémios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e3e5b4b4

 
No total foram atribuídos prémios no valor de mais de 44 milhões de euros em dezembro
 
Os Casinos Solverde possuem o Selo Clean & Safe, garantindo todas as condições de segurança
estipuladas pelas autoridades de saúdeFoto Vasco Celio / D.R.
O Casino Espinho entregou mais de 22 milhões de euros, os Casinos do Algarve - Monte Gordo,
Vilamoura e Praia da Rocha - concederam mais de 19 milhões de euros e o Hotel Casino Chaves
atribuiu mais de 3 milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos mais de 8 mil
de euros.
 
Os Casinos do Grupo Solverde são espaços de diversão e lazer com uma decoração vanguardista, um
serviço de alta qualidade e uma diversidade de ambientes que confluem numa oferta distinta que se
materializa em vibrantes salas de jogos e em propostas gastronómicas diferenciadas para os gostos
mais exigentes.
 
Com o Selo "Clean & Safe" do Turismo de Portugal, os casinos e hotéis do Grupo Solverde cumprem
toda a legislação em vigor, obrigando ao uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento
social, medição de temperatura à entrada e proibição de fumar. Cumprindo todas as indicações da
Direcção-Geral da Saúde, foram adoptadas uma série de medidas e procedimentos de natureza
sanitária, garantindo a segurança dos jogadores em todos os espaços.
 
Sobre a Solverde
 
A Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A. - foi fundada em 1972 por
Manuel de Oliveira Violas.
 
Ao longo de quase 50 anos de actividade, a Solverde vem contribuindo de forma inequívoca para a
promoção do país, na dinamização do turismo e na valorização da identidade e cultura das regiões
onde opera, através de uma forte aposta na produção de eventos e espectáculos, nacionais e
internacionais, e proporcionando experiências únicas nas áreas do jogo, hotelaria e lazer.
 
A Solverde detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do
Algarve - Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de
Chaves que abriu portas em 2008.
 
Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas, possui desde 1984 o
Hotel Apartamento Solverde**** em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center***** em Gaia,
desde 1989, o Hotel Algarve Casino***** na Praia da Rocha desde 1997 e o Hotel Casino Chaves****
em Chaves, desde 2008. Em 2017 lançou a plataforma de jogo online www.solverde.pt
 
Há 13 minutos
 
Redação
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Volta ao Algarve vai ter recorde de participação de equipas WorldTour
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=195572c2

 
A 47ª edição da Volta ao Algarve, que se vai realizar entre 17 e 21 de Fevereiro, será disputada por
25 equipas, 14 das quais do WorldTour, um recorde de participação de coletivos da primeira divisão do
ciclismo internacional.
 
A qualidade da organização, o mediatismo internacional da prova, a excelente qualidade da hotelaria
do Algarve e a segurança do destino Portugal, particularmente do Algarve, em tempo de pandemia
justificaram um interesse acrescido por parte de algumas das principais formações do circuito mundial.
 
A escolha do pelotão baseou-se em critérios de qualidade desportiva, relevância das equipas para o
ciclismo nacional e representatividade dos principais mercados emissores de turismo para o Algarve.
 
Assim, foram escolhidas as 12 equipas do WorldTour que participaram na edição de 2020 da corrida:
Astana-Premier Tech (Cazaquistão), Bora-hangrohe (Alemanha), Cofidis (França), Deceuninck-Quick-
Step (Bélgica), Groupama-FDJ (França), INEOS-Grenadiers (Grã-Bretanha), Intermarché-Wanty-
Gobert Matériaux (Bélgica), Israel Start-Up Nation (Israel), Lotto Soudal (Bélgica), Team DSM
(Alemanha), Trek-Segafredo (Estados Unidos da América) e UAE Team Emirates (Emirados Árabes
Unidos).
 
A estas vão juntar-se em 2021 a Jumbo-Visma (Holanda) e a Movistar Team (Espanha). Neste lote de
14 equipas estão as nove melhores do ranking mundial coletivo de 2020.
 
Foram ainda convidadas duas ProTeams, o segundo nível internacional. São duas equipas com forte
ligação ao ciclismo português, com participação frequente em grande parte do calendário nacional, a
Caja Rural-Seguros RGA (Espanha) e a Rally Cycling (Estados Unidos da América).
 
A organização da Volta ao Algarve também convidará os nove projetos continentais portugueses:
Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Feirense, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport,
Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e W52-FC Porto.
 
As equipas nacionais terão na Volta ao Algarve, prova de classe ProSeries, uma oportunidade de medir
forças com os melhores ciclistas do mundo.
 
O percurso está a ser fechado e será divulgado em breve, podendo adiantar-se que manterá as
caraterísticas habituais, com etapas para sprinters, trepadores e contrarrelogistas, antevendo-se que o
vencedor final só poderá ser um corredor completo.
 
O plano sanitário do evento também está em preparação, de modo a promover um evento seguro,
como têm provado ser as provas de ciclismo, tanto as que se realizaram em Portugal, nos últimos
meses, como as corridas internacionais , diz a Federação Portuguesa de Ciclismo.
 
Sul Informação
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