
EXPRESSO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Franceses da Nexity investem €250 milhões no mercado nacional
Nexity Portugal aposta na construção para arrendamento além da venda direta
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https://www.sulinformacao.pt/dsc_0416-3/
https://www.sulinformacao.pt/2020/02/volta-ao-algarve-remco-evenpoel-vence-na-foia-e-veste-de-amarelo/volta-ao-algarve-2-etapa-16-2/
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EXPRESSO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 5

AVE: € 8023

REACH: 58000

Hotéis do Algarve nos preparativos para reabrir
Na maioria, continuam fechados. Fórmula 1 apanha Portimão a “andar para trás” em alerta de covid-19
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PRESSTUR
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Ryanair inclui Faro e Lisboa na venda antecipada para o Verão de 2022
A Ryanair anunciou hoje que já está a vender voos para o Verão de 2022, com cerca de 500 rotas,
incluindo "destinos populares" como Lisboa e Faro.

A Ryanair anunciou hoje que já está a vender voos para o Verão de 2022, com cerca de 500 rotas, incluindo "destinos
populares" como Lisboa e Faro.

A low cost anunciou em comunicado que a sua programação para o Verão de 2022, com 10.000 voos semanais, “inclui
destinos populares como Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Lisboa, Malta, Nápoles ou as Ilhas Gregas, entre muitos outros
destinos”.

Citado no comunicado, o director Comercial da Ryanair, Jason McGuinness, afirmou que a também “inclui destinos
populares como Málaga, Malta, Palermo, Veneza, Faro, Tenerife ou as Ilhas Gregas”.

“Adicionalmente, novas rotas serão anunciadas nos próximos meses”, acrescentou a companhia aérea.

Para assinalar o lançamento das novas rotas, a Ryanair está a promover uma campanha desde 29,99 euros para
viagens até ao final de Outubro de 2022, desde que reservadas até à meia-noite de quinta-feira, dia 29 de Abril.

Clique para ver mais: Ryanair
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VISÃO
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

F1: regresso do ‘Grande Circo’ tem impacto reduzido na região. Governo
afirma que custos também descem
Sem público nas bancadas, GP de F1 garantirá menos retorno que no ano passado. Hoteleiros afirmam
que só com presença da prova a longo prazo se verão resultados para a região

Arranca hoje a terceira prova da temporada de 2021 de Fórmula 1 e todas as equipas já estão de regresso a Portimão,
onde os pilotos se têm dedicado a fazer o reconhecimento da pista durante os últimos dias. No entanto, o facto de o
acesso às bancadas do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) estar vedado ao público, e de as regras da DGS terem
obrigado a um confinamento mais restritivo em Portimão, está a preocupar os empresários da região.

A prova, que teria um impacto potencial de pelo menos €27 milhões – considerando os números divulgados pelo
promotor da prova, relativos ao GP do ano passado –, deverá trazer desta vez um retorno bastante menos significativo.
Porém, segundo Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, uma vez que não há público, os custos com a
organização, apoiada pelo Estado, também deverão ser menores. Em 2020, aquelas despesas fixaram-se nos €9,4
milhões, segundo os dados do Relatório de Execução, a que a EXAME teve acesso e que divulgou em março passado.

Questionada pela EXAME sobre se a ausência de público implicaria um reforço do investimento público na prova –
estimado em €1,5 milhões –, a governante afirma apenas que “os custos atinentes à organização da prova serão
seguramente mais reduzidos, tendo em conta que a logística da mesma será substancialmente mais simples”, e que
“as negociações entre a Secretaria de Estado do Turismo e a F1 prosseguem nesta altura por forma a melhor adaptar o
acordo firmado às condições nas quais a prova se irá desenvolver”.

Recorde-se que Paulo Pinheiro, administrador da Parkalgar, que gere o autódromo, referiu que o contrato negociado
com a FIA – protegido por cláusulas de confidencialidade, o que impede que seja público o verdadeiro custo de trazer o
GP para Portimão – implicaria sempre um “patamar de conforto” a ser assumido pelo Executivo. No entanto, nenhuma
das partes esclareceu à EXAME qual seria esse patamar.

Rita Marques garantiu esta quinta-feira que “o promotor esteve sempre em contacto com as entidades competentes e
com as diferentes áreas do Governo, tendo sido informado da impossibilidade de presença de público oportunamente.
Será de recordar que o concelho de Portimão foi um dos quatro concelhos que não avançaram para a terceira fase de
desconfinamento, decisão conhecida a 15 de abril”, justificou.

Desde que houve a confirmação de que não seria possível ter público no AIA, a EXAME tentou, sem sucesso, contactar
Paulo Pinheiro para esclarecer as questões relativas aos custos, receitas estimadas e apoios públicos.
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Hotéis animados, mas não muito

“Manteve-se até relativamente tarde – até há três semanas – a esperança de que pudesse haver algum público” na
prova, diz, por seu lado, Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do grupo Vila Galé. “Temos uma realidade que é a do
hotel em Lagos, que é o mais impactado positivamente por este tipo de eventos. No ano passado, quando houve o
Grande Prémio [em outubro] o hotel esteve praticamente cheio. Este ano a ocupação está nos entre 40% a 50%. E isto
porque tínhamos contratos com os teams e ainda mantivemos algum negócio, mas diria que metade do que seria
suposto…”, justifica.

“O setor está tão mau, tão mau, que qualquer coisa já me deixa todo contente!”, admite ainda o responsável, explicando
que se tivesse esta taxa de ocupação num abril pré-pandemia “seria simpático mas não fazia grande diferença em
termos de resultados”. Este ano, e depois de um 2020 onde a atividade se resumiu a sete semanas, uma ocupação de
50% em abril é significativo, nota.

O setor está tão mau, tão mau, que qualquer coisa já me deixa todo contente!Gonçalo rebelo de almeida

O setor está tão mau, tão mau, que qualquer coisa já me deixa todo contente!

O gestor aproveitou ainda para salientar que apesar de tudo é difícil estimar o real impacto de um GP de F1, realizado
em “condições normais”, uma vez que esta nunca foi a realidade em Portimão. No ano passado, apesar de haver público
nas bancadas, a lotação estava reduzida por determinação da DGS e a própria FIA já tinha regras apertadas para cada
prova.

Por isso mesmo, continuou o responsável do grupo hoteleiro, “isto para valer a pena e para justificar, tem que ser
realizado em condições normais, e pode ter um impacto muito significativo para a região”. Nessa altura, “a expetativa é
que esse impacto chegue a outras cidades e zonas do Algarve, como Vilamoura, Albufeira e que possa beneficiar mais
unidades hoteleiras, mais restaurantes, mais negócios… Estes eventos fazem sentido do ponto de vista de alguma
continuidade e da notoriedade que vem ao longo do tempo”, alerta.  “Eventos destes, one shot, têm um impacto forte de
dois ou três dias, mas não salvam o ano. São bons do ponto de vista da promoção, mas tanto melhores quanta
continuidade tiverem…”

O que havia de se garantir era o evento ter continuidade nos anos vindouros, assegurar que não sai. É um evento para o
qual não pode haver aposta só para um ano ou doiselidérico viegas

O que havia de se garantir era o evento ter continuidade nos anos vindouros, assegurar que não sai. É um evento para o
qual não pode haver aposta só para um ano ou dois

No mesmo sentido, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) defende
que “o que havia de se garantir era o evento ter continuidade nos anos vindouros, assegurar que não sai. É um evento
para o qual não pode haver aposta só para um ano ou dois. Não tenho conhecimento de que estejam a decorrer
negociações [nesse sentido].”

Elidérico Viegas acredita ainda que “houve algum excesso de zelo – embora se compreendam as razões e os motivos
que levaram as autoridades a não permitirem público –, tendo em conta a dimensão e a possibilidade de garantir as
regras de segurança” e, tal como Rebelo de Almeida, salienta que este ano a prova “terá um impacto naturalmente mais
reduzido, limitado à estadia das equipas, sponsors, jornalistas. É importante para os hotéis e empreendimentos da área
de influência do autódromo. Não é o mesmo impacto que teria se pudesse ter havido público”.

A Secretária de Estado do Turismo recorda, por seu lado, que “como era do conhecimento de todos, o calendário
previsto para as diferentes fases de desconfinamento poderia ser alterado atendendo a determinados critérios
epidemiológicos de definição de controle da pandemia e ainda considerando a existência de capacidade de resposta
assistencial do Serviço Nacional de Saúde, o que acabou por acontecer no concelho de Portimão”.

E questionada sobre se os empresários vão ser compensados pelo facto de as restrições impedirem a presença de
mais pessoas na região, Rita Marques é perentória: “O Governo continuará a disponibilizar instrumentos de apoio às
empresa do setor do turismo, compensando a ausência de faturação por motivos que se prendem com as restrições à
mobilidade por todos conhecidas”. Que é como quem diz, não deverá haver qualquer apoio específico para este caso
em particular.

O Governo continuará a disponibilizar instrumentos de apoio às empresa do setor do turismo, compensando a ausência
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de faturação por motivos que se prendem com as restrições à mobilidade por todos conhecidasrita marques

O Governo continuará a disponibilizar instrumentos de apoio às empresa do setor do turismo, compensando a ausência
de faturação por motivos que se prendem com as restrições à mobilidade por todos conhecidas

Por esclarecer fica também se estará a haver negociações para colocar Portugal no calendário da F1 em 2022, numa
altura em que vários circuitos já garantiram contratos com a FIA, como é o caso de Miami, Spielberg, Hungaroring,
Zandvoort ou Melbourne.

Apesar de alguns destes destinos terem contratos plurianuais – como é o caso de São Paulo ou da Cidade do México –
a pandemia obrigou a alterar o calendário da FIA, nas últimas duas temporadas, o que permitiu a países como Portugal
voltar a receber o ‘Grande Circo’.

No entanto, não há qualquer informação relativa a um possível regresso de Portimão ao calendário de 2022, apesar de
ser um dos circuitos mais aplaudidos pelos pilotos.

Esta sexta-feira, 30 de abril, o AIA recebe os treinos livros dos 20 pilotos de F1, seguidos da qualificação, no sábado, e
da prova no dia 2 de maio. No entanto, e tal como aconteceu na última prova da temporada, em Imola, Emiglia-
Romagna, desta vez os fãs da modalidade só vão mesmo poder acompanhar esta etapa através dos canais oficiais: a
Eleven, em Portugal, ou o site oficial da Fórmula 1.

Com Lewis Hamilton, da Mercedes, de olho na 100.ª pole position da sua carreira e Max Verstappen, da Red Bull,
concentrado em dificultar a vida ao piloto britânico, este fim-de-semana promete uma prova particularmente renhida no
Autódromo do Algarve.
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Turismo pede apoios para resistir à crise
Com a pandemia o sector do turismo caiu com estrondo, mas reorientou prioridades para manter ofertas
e procurar travar a queda
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOSÉ VARELA RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Regiões querem mais orçamento para recuperar mercado
Promoção das regiões ainda é feita a olhar para o mercado doméstico, que é visto como insuficiente
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO PALMA FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

TAP diz que “há muita procura reprimida”. 2022 já será melhor
Ramiro Sequeira, CEO da TAP, considera que este ano a falta de confiança das pessoas ainda vai afetar
muito o transporte aéreo, mas prevê que o próximo ano será diferente, acreditando que “rapidamente a
procura aparecerá”. A TAP já reorganizou os voos
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Grupos temem que a recuperação seja muito lenta
A escassez ou ausência de eventos internacionais e as limitações dos voos reduzem drasticamente as
taxas de ocupação das unidades hoteleiras
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 74

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO PALMA FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Confederação do Turismo diz que PRR ignora o sector
A grave crise no sector do turismo afeta particularmente o Algarve, onde março de 2021 foi o pior mês de
sempre. CTP afirma-se “muito preocupada”
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EXPRESSO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CARLA TOMÁS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Regras anticovid nas praias são para manter
Distanciamento entre pessoas é para cumprir, mas já se pode passear de gaivota. Este ano, as areias
vão ser testadas
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JORNAL DE NEGÓCIOS
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Groundforce falha prestação e TAP pondera via judicial
Por ter anulado os contratos, a empresa de “handling” não vai fazer esta sexta-feira o primeiro
pagamento de 453 mil euros pelo aluguer dos equipamentos que vendeu à TAP
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ESPECIAL TURISMO E
HOTELARIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO PALMA FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“Plano ambicioso vai promover o destino Algarve e o ‘slow tourism’”
Para estancar a crise no turismo algarvio, foram concedidos 77 milhões, a fundo perdido, mas, a médio
prazo, será preciso capitalizar as empresas
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VIDA ECONÓMICA
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Investimento imobiliário recupera apesar do confinamento e atinge os
221 milhões de euros
“Market Pulse” da JLL destaca comportamento positivo do mercado
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TVI
30/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1775935

REACH: -1

A construção do novo aeroporto no Montijo está oficialmente adiada
Há várias explicações, mas o Governo recuou assim numa decisão que parecia irreversível para António
Costa

A construção do novo aeroporto no Montijo está oficialmente adiada
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POSTAL
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

87 praias e 4 marinas do Algarve vão hastear a Bandeira Azul
Albufeira é o município português líder em bandeiras azuis, com um total de 26 galardões a hastear em
25 praias e na marina local
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AAssociação Bandeira Azul da Europa (ABAE) anunciou esta quinta-feira que 87 praias costeiras e 4 marinas do
Algarve foram galardoadas com Bandeira Azul em 2021, número idêntico ao ano anterior. Ao todo, o júri
internacional atribuiu o galardão a 372 praias, 16 portos de recreio e marinas nacionais e 11 embarcações
ecoturísticas, número que coloca Portugal em 6.º lugar entre os 53 países que desenvolvem o Programa
Bandeira Azul.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, expressa publicamente o "reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido nos 13 concelhos litorais do Algarve, nomeadamente pelo investimento das diversas entidades
públicas e privadas no desenvolvimento das condições nas praias e na preservação da qualidade das águas balneares,
apesar de todas as dificuldades levantadas pela pandemia".

João Fernandes destaca ainda a oportunidade da atribuição deste galardão europeu "num momento de retoma
internacional da atividade turística, ou não fosse o Sol & Mar o principal produto turístico do Algarve e a região
recentemente eleita como Melhor Destino de Praia do Mundo em 2020, nos World Travel Awards, os Óscares do turismo
mundial".

Segundo a ABAE, Albufeira é o município português líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões a hastear
em 25 praias e na marina local. Seguem-se Vila do Bispo (11 praias galardoadas), Loulé (dez praias e a marina de
Vilamoura), Portimão (seis praias e a marina), Lagoa (seis praias), Lagos (quatro praias e a marina), Aljezur, Faro,
Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António (quatro praias cada), Castro Marim (três praias) e Silves (duas praias).

O Algarve conta ainda com um Centro Azul, na praia de Quarteira (Loulé), e tem 157 Atividades de Educação Ambiental
programadas para a próxima época balnear (143 em praias e 14 em marinas).

Link
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https://bandeiraazul.abae.pt/
https://postal.pt/sociedade/2021-04-29-87-praias-e-4-marinas-do-Algarve-vao-hastear-a-Bandeira-Azul-b58f4bfd


CORREIO DA MANHÃ
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • BERNARDO ESTEVES

FAV: 6

AVE: € 11020

REACH: 66000

Bandeira Azul
Mais 12 praias na lista de 327 premiadas
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RTP 1
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Governo está a "apreciar" recomendação parlamentar para manutenção
do 365 Algarve
O Governo está a "apreciar" a resolução da Assembleia da República, aprovada no dia 8 de abril, que
recomenda a manutenção e o reforço do programa 365 Algarve, disse hoje fonte do Ministério da
Economia

O Governo está a "apreciar" a resolução da Assembleia da República, aprovada no dia 8 de abril, que recomenda a
manutenção e o reforço do programa 365 Algarve, disse hoje fonte do Ministério da Economia.

Questionado pela Lusa na sequência da publicação em Diário da República da resolução parlamentar, fonte do Ministério
da Economia e Transição Digital disse à Lusa que "o Governo está ainda a apreciar esta recomendação da Assembleia
da República".

O projeto de resolução, apresentado pelo Bloco de Esquerda (BE), foi aprovado este mês com a abstenção da quase
totalidade do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS).

Em Diário da República, a recomendação consiste numa frase: "A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que mantenha e reforce o programa 365 Algarve."

Criado em 2016, numa parceria entre as secretarias de Estado do Turismo e da Cultura, com financiamento do Turismo
de Portugal e execução pela Região de Turismo do Algarve, o 365 Algarve procurou promover o turismo e a cultura
durante a época baixa em toda a região algarvia, envolvendo os agentes culturais e turísticos, com avaliação externa da
Universidade do Algarve.

Contactada pela Lusa esta semana, a comissária do 365 Algarve, Anabela Afonso, realçou que a recomendação do
parlamento é um "sinal de valorização do programa", mas assumiu algumas dúvidas se terá "alguns efeitos práticos".

Anabela Afonso revelou "não haver nada de novo" da parte do Governo "desde a última vez que houve notícias do 365",
em dezembro do ano passado, quando o jornal Público escreveu que o programa iria acabar, apesar da avaliação
positiva dada pela Universidade do Algarve.

Na discussão do projeto de resolução na Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o deputado
João Vasconcelos (BE) questionou a opção de o Governo acabar com um programa que considerou ter contribuído para
a "dinamização cultural e turística" da região, sem antes fazer uma avaliação, ainda que o programa "pudesse e devesse
ser reformulado".

A dependência económica da região do setor turístico foi outro dos pontos apontados pelo parlamentar para a
continuação de uma iniciativa que fez surgir "várias centenas de projetos ao longo dos últimos quatro anos", defendendo
que o programa deveria ser "mantido e reforçado".

O deputado social-democrata Cristóvão Norte (PSD) realçou não haver "garantias" de que o projeto venha a acontecer
"este ano e nos anos vindouros", já que a programação "está parada" e os agentes culturais foram informados da
intenção do governo em não lhe dar continuidade.

João Gonçalves Pereira (CDS-PP) frisou que, apesar de o programa 365 Algarve permitir "mitigar a sazonalidade da
região", muito dependente do turismo, apontou ser necessário "ir mais longe", devendo o Governo "criar soluções
específicas para cada zona do país".

O comunista João Dias defendeu que a oferta cultural não pode estar dependente da capacidade de investimento das
autarquias, nem da apetência dos respetivos executivos, sublinhando a necessidade de se "criar um programa que
responda à questões específicas" da região.

A deputada socialista Jamila Madeira reconheceu que o objetivo do projeto, de atrair turistas fora da época alta, não tinha
sido completamente atingido, pelo que entende ser necessário "repensar as soluções".
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Segundo um balanço feito em outubro de 2020, o programa 365 Algarve terá recebido mais de 450 mil pessoas em
quase 1.900 espetáculos, ao longo de quatro edições, tendo então a comissária feito à Lusa um balanço "muito positivo",
que vai para além dos números.

Link
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MAIS ALGARVE
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Depois da capacitação, Almargem propõe reflexão sobre Oportunidades
no Turismo em Monchique
As Ações de Capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking”, que a Associação Almargem
tem vindo a promover junto do tecido empresarial com atuação no concelho de Monchique

As Ações de Capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking”, que a Associação Almargem tem vindo a
promover junto do tecido empresarial com atuação no concelho de Monchique, desde o passado mês de março,
aproximam-se agora da reta final. Para marcar o encerramento deste programa, a Almargem realiza
uma sessão online, no próximo dia 4 de maio, com início às 10h30, onde apresenta os resultados desta iniciativa, com
o diagnóstico e as oportunidades identificadas durante o trabalho desenvolvido com os empresários de unidades de
alojamento e de animação turística participantes.

Este balanço serve de mote para a reflexão que se propõe aos vários agentes integrantes do projeto “Revitalizar
Monchique – O Turismo como Catalisador”, financiado pelo Turismo de Portugal ao abrigo do programa RegFin, e no
âmbito do qual foram promovidas estas ações. Em formato mesa-redonda digital, através da plataforma
ZOOM, “Monchique: Uma Serra de oportunidades” abrirá espaço para debate sobre o futuro deste território e os
desafios e potencialidades ao nível do turismo de natureza, cultural e criativo.

Esta sessão conta com a participação de Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve,
entidade gestora do projeto, João Portugal, do Turismo de Portugal, bem como dos co-promotores, representados
por Anabela Santos, da Associação Almargem, Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, e Ana
Vargues, gestora sénior de produto Natureza, Desporto e Saúde e Bem-Estar na Associação Turismo do Algarve. O
painel completa com Luís Coelho, da A2Z Tourism Consulting, empresa executora destas ações de capacitação. A
moderação deste debate está a cargo da jornalista Elisabete Rodrigues, diretora do jornal Sul Informação. 

Ao longo de um mês e meio, os empresários foram integrados neste programa, onde foram identificadas as
características dos principais mercados emissores e as boas práticas aplicadas a esta atividade turística, com enfoque
no produto Walking, passando posteriormente por uma ação de coaching sectorial, para levantamento das
potencialidades existentes e estruturação da oferta. Além da integração de conteúdos, o programa promoveu uma
oportunidade de networking entre os vários participantes.

Com estas ações, a Almargem, gestora da Grande Rota Pedestre GR13 - Via Algarviana e da rede de percursos
pedestres complementares implementados neste território, teve como principal objetivo capacitar o tecido empresarial
para o posicionamento de Monchique como um destino de excelência para o turismo de Walking.

A participação nesta Sessão de Encerramento é livre e gratuita, mas a inscrição prévia é obrigatória através
d o preenchimento do formulário disponível no website da Via Algarviana, em www.viaalgarviana.org. A sessão será
também transmitida em direto nas páginas de Facebook da Almargem e da Via Algarviana, mas o debate apenas estará
acessível aos participantes através da plataforma ZOOM.

Ações de Capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking”

Estas ações estão enquadradas na candidatura “Revitalizar Monchique – o Turismo como Catalisador”, aprovada e
financiada pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do programa RegFin. Este projeto, submetido após o incêndio que, em
2018, afetou gravemente os concelhos de Monchique e Silves, é coordenado pela Região de Turismo do Algarve e
promovido conjuntamente pela Associação Turismo do Algarve, pela Almargem – Associação de Defesa do Património
Cultural e Ambiental do Algarve e pelo Município de Monchique.

Sobre a Associação Almargem

A Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, fundada em 1988, é uma
Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), de âmbito regional, com sede em Loulé, que desenvolve ações
em várias áreas, nomeadamente no foro da conservação do património natural e cultural, da educação para o
desenvolvimento sustentável e da intervenção e educação comunitária.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgIjubWBBIbL6vID-_wBKHBPCYtIrONOA5lI0ik5jWSRRbg/viewform
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Sobre a GR13 - Via Algarviana

A Grande Rota Pedestre (GR13) Via Algarviana liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300
quilómetros, percorrendo os territórios de baixa densidade. Além do seu eixo principal, engloba uma grande rede de
produtos complementares, em parceria com 13 Municípios do Algarve (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa,
Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo). 

O território “Via Algarviana” tem contribuído para o desenvolvimento de uma rede de percursos pedestres no Algarve,
devidamente sinalizados e divulgados, com a missão de promover o património natural e cultural do interior algarvio,
procurando atrair cada vez mais visitantes e estimular a dinamização da economia local.

Link
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JORNAL ECONÓMICO
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANDRÉ CABRITA MENDES

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Algoritmo está a “despedir cegamente” trabalhadores da TAP
Advogado Garcia Pereira e SNPVAC denunciam que algoritmo usado pela empresa para as rescisões
não distingue faltas justificadas de injustificadas
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JORNAL DE NOTÍCIAS
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RICARDO ROCHA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

“Portimão já está em definitivo no calendário”
Ni Amorim, presidente da FPAK, disse ao JN que só depende de Portugal a repetição do Grande Prémio
nos próximos anos. Circuito tem fãs de luxo
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DN
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • NUNO FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

A 100.ª pole e a vitória. Hamilton quer sair duplamente feliz de Portimão
GP de Portimão arranca hoje com os treinos livres. Piloto da Mercedes quebrou ontem o tabu e disse
que pretende correr no próximo ano, desfazendo dúvidas sobre abandono
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DN
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ELSA ARAÚJO RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Estação Fluvial Sul e Sueste reabre 90 anos depois da inauguração
O edifício sofreu uma reabilitação profunda conduzida por Ana Costa, neta de Cotinelli Telmo, o homem
que projetou a estação inaugurada em 1932
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JORNAL DE NOTÍCIAS
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROGÉRIO MATOS

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Bandeira Azul hasteada em 399 praias, marinas e embarcações
São mais 12 do que em 2020, embora seis tenham saído da lista, uma no Norte, a Azul Conchinha, em
Leça de Palmeira
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JORNAL DE NOTÍCIAS
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

País reabre em força mas com avaliações semanais
Medidas de desconfinamento antecipadas para amanhã.
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JM MADEIRA
30/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 1980

REACH: -1

Hotelaria preparada para “um verão tardio”
Setor aponta os meses de setembro e de outubro como a altura mais provável para uma recuperação
mais consolidada. Há hotéis que ainda não definiram data para reabrir
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JORNAL DE NOTÍCIAS
30/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 109166

Restaurantes aliviados mas a retoma não vem já
Horários de funcionamento até às 22.30 horas começam no sábado, 1 de maio, mas ainda não é para
todos: concelhos de risco e centros comerciais mantêm restrições.

Horários de funcionamento até às 22.30 horas começam no sábado, 1 de maio, mas ainda não é para todos: concelhos
de risco e centros comerciais mantêm restrições.

Os restaurantes, cafés e pastelarias vão voltar a receber clientes na sala, até às 22.30 horas, todos os dias, já a partir de
sábado. A exceção manter-se-á nos sete concelhos de risco e nos centros comerciais, onde os horários ainda estarão
limitados até às 21 horas durante a semana e até às 19 horas aos fins de semana. A notícia trouxe satisfação aos
empresários, mas a euforia é moderada.

"É uma boa notícia, mas não significa a salvação do setor", alertou Daniel Serra, presidente da associação nacional de
restaurantes Pro.var. "A restauração está muito endividada e vai demorar seis a sete anos a recuperar", adiantou,
pedindo que o Governo anuncie mais medidas de apoio.

Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, congratulou o Governo
pela decisão de antecipar o desconfinamento, dada a "importância do fim de semana e do Dia da Mãe". Contudo,
recordou que o setor continua "mergulhado numa crise tremenda" e que "onde houver restrições, tem de haver apoios e
têm de ser maiores do que têm sido".

"É uma boa notícia e esperemos que não seja preciso voltar atrás. A situação continua mais complicada para a hotelaria
enquanto não houver transporte aéreo", lamentou Condé Pinto, presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria
Restauração e Turismo.

Os horários diferenciados nos centros comerciais são contraproducentes, recordou o secretário-geral da Associação de
Marcas de Retalho e Restauração, que teme que ainda possa haver milhares de empresas a falir e a criar dezenas de
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milhares de desempregados.

"O comércio a retalho e a restauração têm estado nos últimos 14 meses a viver sob forte pressão e a inexistência de
apoios ou de medidas legislativas que equilibrem as relações contratuais levarão milhares de empresas à falência e
dezenas de milhares de portugueses para o desemprego", alertou Marco Claudino Torres.

Limitações à mesa No interior, o máximo por mesa/grupo será de seis pessoas, nas esplanadas 10.

Shoppings à parte Os centros comerciais terão de encerrar às 21 horas à semana e às 19 horas ao fim de semana.

Beber só à refeição Os restaurantes podem servir bebidas alcoólicas nos horários de refeições apenas, para "não se
transformarem em bares".
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JORNAL ECONÓMICO
29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Exclusivo. Governo quer avançar com requisição civil do Zmar.
Proprietários estão contra
O Executivo pretende avançar com requisição civil do Zmar Eco Experience, em Odemira, para alojar
doentes com a Covid-19 que em confinamento obrigatório e isolamento profilático nesta região do litoral
alentejano com maior taxa de incidência de casos ao nível nacional. Proprietários privados de bung

O Governo pretende avançar com requisição civil do Zmar Eco Experience, em Odemira, para alojar doentes com a
Covid-19 que em confinamento obrigatório e isolamento profilático nesta região do litoral alentejano com maior taxa de
incidência de casos ao nível nacional com 991 infetados por 100 mil habitantes, ou seja, no nível de risco extremamente
elevado. Medida, que só pode ser decretada pelos Ministérios da Saúde e da Administração Interna,  está a provocar
uma onda de protestos dos proprietários de casas neste resort ecológico que apesar da insolvência da sua entidade
gestora garantiu recentemente que iria reabrir em breve. Isto porque requisição civil para transformar Zmar num
Covidário afasta possibilidade de poderem explorá-las turisticamente, e de garantir uma rentabilidade do
investimento.Fonte próxima ao processo revelou ao JE que o Governo quer avançar com a requisição temporária deste
resort ecológico na Costa Vicentina pôs à venda algumas das 280 casas de madeira, que podem ser exploradas para
fins turísticos quando os proprietários não as estão a usar.O objetivo é a requisição dos serviços Zmar Eco Resort “na
medida do adequado e estritamente indispensável, tendo em conta a necessidade de alojar utentes em confinamento
obrigatório e isolamento profilático determinados pelas autoridades de saúde, uma vez que o estabelecimento apresenta
as condições aptas e adequadas para o efeito”. O Exército fez já um levantamento completo de locais em Odemira que,
além do Zmar, possam vir alojar doentes Covid-19 que tenham de estar em confinamento obrigatório ou em isolamento
profilático.Sobre esta medida, fonte do Executivo assegura: “ainda não decidido, mas a ser ponderado”, realçando que é
“necessário assegurar condições de isolamento de populações sem necessidade de cuidados hospitalares mas com
deficientes condições de habitação” e recordando que “já houve casos de utilização de estabelecimentos turísticos para
o efeito”.A medida – que poderá sair no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira – foi já comunicada pelo
ministério da Economia ao administrador de insolvência da empresa responsável pela exploração do Zmar e surge numa
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altura em que Odemira ocupa os lugares cimeiros dos concelhos com maior taxa de incidência de casos Covid-19 ao
nível nacional. A autarquia reconhece este cenário e mantém as críticas ao atual modelo de avaliação da pandemia. Diz
que a incidência calculada em Odemira não é real, uma vez que muitos dos casos de infeção são registados em
população migrante, que chega ao concelho no período das colheitas e que não está recenseada na região que foi um
dos concelhos que foi obrigado a recuar no desconfinamento.Com a requisição do Zmar a ser preparada, está a gerar-
se uma onda de contestação por parte dos proprietários dos bungalows do eco-resort, localizado na Zambujeira do Mar,
que tem uma componente de alojamento turístico temporário, mas também uma componente imobiliária, onde há casas
que pertencem a terceiros, no âmbito de contratos de direito de ocupação.O Zmar tem 160 Zmontes (casas) que
pertencem a privados, incluindo algumas figuras públicas como Sara Matos e familiares do ator Pedro Lima.Nuno da
Silva Vieira, advogado da Antas da Cunha ECIJA, representa 114 proprietários revela a este respeito: “foi com grande
inquietação que os proprietários tomaram conhecimento, por meio do administrador da insolvência, Dr. Pedro Pidwell, da
intenção  – manifestada pelo gabinete do senhor Ministro da Economia – proceder à requisição civil deste
empreendimento, no sentido de o usar para colocar doentes infetados pelo Covid-19”.Para os advogados dos
proprietários esta decisão do Governo terá “fortes implicações”, já que “o investidor que na passada terça-feira, no
Tribunal Judicial de Odemira, se disponibilizou para investir na recuperação do Zmar, não o fará nestas circunstâncias,
uma vez que a requisição civil destrói qualquer possibilidade de disponibilizar o Zmar aos turistas neste verão”.“Os meus
clientes não podem aceitar esta decisão do governo. É precipitada e demonstra uma total falta de conhecimento do
empreendimento. Isto porque haverá necessidade de múltiplas requisições – por razão dos vários proprietários
dispersos pelo empreendimento – e porque esta decisão destrói o plano de recuperação aprovado pelos credores”,
acrescenta Nuno da Silva Vieira.O JE questionou o ministério da Economia sobre a requisição civil do Zmar que
comunicou ao administrador de insolvência, mas até ao momento não obteve resposta.Trabalhadores sazonais da
agricultura representam maior parte dos casos em OdemiraSegundo a autarquia, mais de metade dos casos de covid-
19 regista-se entre os trabalhadores sazonais da agricultura e, por isso, as medidas de fiscalização foram reforçadas.A
ação começou esta segunda-feira, 27 de abril, com cerca de 20 empresas e 2 mil trabalhadores inspecionados. No total,
a Autoridade para as Condições do Trabalho vai avaliar perto de uma centena de locais de exploração agrícola no
concelho de Odemira, numa intervenção, para já, com caráter pedagógico. Em causa estão as condições em que estes
trabalhadores sazonais vivem, o que explica a rápida disseminação da covid-19, já que muitos vivem instalados em
complexos sem distanciamento físico ou moram em grupo em quintas agrícolas ou em casas arrendadas.Cerca de
quatro mil testes à covid-19 foram realizados em empresas hortofrutícolas do concelho de Odemira (Beja) para
identificar possíveis infeções em trabalhadores, sobretudo migrantes, revelou hoje a Administração Regional de Saúde
(ARS), tendo já o presidente da ARS do Alentejo, José Robalo, alertado “há uma grande rotação de trabalhadores” nesta
altura do ano, por causa das colheitas, “e vai haver necessidade, não só para a população local, mas também para
trabalhadores que cheguem de novo, de se proceder à testagem para se conseguir fazer o isolamento numa fase
precoce”.Reabertura em riscoA unidade inaugurada em junho de 2009 garantiu recentemente que iria reabrir “em breve”,
cumprindo com todas as normas de higiene e de segurança da DGS para receber os seus hóspedes nas habituais
férias na Costa Vicentina”. Uma posição assumida a 5 de abril ao JE pelo administrador de insolvência, Pedro Pidwell da
Silva, que afirmou que, depois da assembleia de credores, o objetivo é voltar a reabrir as portas do eco camping resort,
cuja dona e gestora do empreendimento – denominada Multiparques A Céu Aberto – foi declarada insolvente em
março.Na passada terça-feira, dia 27 de abril de 2021, decorreu a assembleia de credores, no Tribunal Judicial de
Odemira, onde os credores aprovaram a recuperação do Zmar Eco Experience, e a respetiva abertura já no dia 28 de
maio, salvaguardando a manutenção de, aproximadamente, 100 postos de trabalho, a salvaguarda do investimento dos
particulares.Entre os seus credores estão a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o site
de reservas Booking, a fornecedora de eletricidade e gás natural Iberdrola, o Novo Banco, o Turismo de Portugal e a
Noniussoft, software e consultoria para telecomunicações.A Multiparques é detida pelo fundo Ares Lusitani, que pediu a
sua insolvência, e por Francisco Mello Breyner, que já teve a totalidade da Multiparques, mas que passou a deter os
remanescentes 43,4%. Com os 56,6% da Multiparques detidos, desde o início de 2020, pela Ares, sociedade detida a
100% pela Hipoges, controlada pelo fundo norte-americano Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Esta participação era detida
pela Cravex que a vendeu depois de ter entrado em insolvência e foi comprada pela Ares Lusitani por 3,2 milhões de
euros.O Zmar abriu as portas em 2009, num investimento de 30 milhões de euros e conta com uma extensão de 81
hectares, 280 casas em madeira (bungalows de tipologias T1 a T3) e um parque aquático com três piscinas, ficando
localizado na Herdade A-de-Mateus na estrada entre a Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes, mas mais próximo da
primeira. O parque de campismo, distinguido com mais de uma dezena de prémios nas áreas do turismo e
sustentabilidade, foi classificado como projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e implicou um investimento de cerca
de 25 milhões de euros. Perto do eco camping resort é realizado anualmente em agosto o festival de música Sudoeste.
A Multiparques é administrada por Francisco Melo Breyner, fundador do Zmar. Ler mais
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SAPO
29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Portugal congratula-se com certificado verde e prevê abertura de
fronteiras em maio
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, congratulou-se hoje com a decisão do Parlamento
Europeu aprovar a proposta para a criação de um certificado de vacinação, mantendo a perspetiva de
abertura das fronteiras em maio.

“Sabemos que, neste momento, existem muitas restrições à mobilidade na Europa devido à pandemia e entendemos
que este certificado verde digital ajudará a que possamos viajar todos com uma maior tranquilidade e de uma forma
mais ágil e expedita”, defendeu Rita Marques, em declarações à agência Lusa.

Conforme adiantou a governante, estão previstos três cenários para as pessoas que cheguem a Portugal,
nomeadamente, a apresentação de um certificado de vacinação, um certificado que ateste um resultado negativo à
covid-19 ou um certificado de imunidade.

Estas possibilidades vão assim estar contempladas na solução tecnológica que Portugal está a desenvolver, tendo em
vista a retoma do tráfego aéreo com menos restrições.

Rita Marques reafirmou ainda que Portugal tem-se manifestado publicamente contra a aplicação de quarentenas aos
turistas, sendo esta uma solução a que recorreu “de forma esporádica” para alguns mercados longínquos.

Questionada sobre a possibilidade de reabrir as fronteiras já em maio, tal como tinha avançado, recentemente, em
entrevista à BBC, a secretária de Estado do Turismo manteve esta perspetiva, apesar de não avançar uma data,
ressalvando que é necessário que sejam cumpridos os requisitos exigidos.

“Nós estamos a trabalhar de modo a ter ainda no mês de maio as condições técnicas para receber quem nos visita. Não
temos ainda nenhuma data específica. Até seria, de alguma forma, inapropriado fazê-lo antes mesmo desta aprovação”,
referiu, acrescentando que tem de se verificar o “estrito cumprimento das regras que estão instituídas na Comissão
Europeia”.

Já quanto à aprovação da proposta que prevê que os cidadãos europeus residentes nos países terceiros sejam
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abrangidos por este “certificado verde digital”, a governante disse ser “esperada”, tendo em conta que a própria
presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, já tinha firmado essa intenção.

“É importante relevar que estamos a evoluir, com passos sólidos, com ‘timings’ bastante curtos, mas ainda assim que
estão a ser muito bem geridos por todos os atores que estão a ter um papel fundamental, desde logo o Parlamento
Europeu, e congratular-me desta decisão rápida e contar que em maio, como dizia, estejamos todos melhor preparados
para começar a acolher quem nos quer visitar”, concluiu.

O Parlamento Europeu adotou hoje a sua posição para iniciar negociações com o Conselho da União Europeia (UE),
atualmente presidido por Portugal, sobre o livre-trânsito digital comprovativo da testagem, recuperação ou vacinação
contra a covid-19, facilitando a circulação.

Numa votação realizada durante a sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, os eurodeputados deram ‘luz
verde’ a esta posição negocial, tendo por base a proposta da Comissão para o certificado verde digital, com 540 votos a
favor, 119 contra e 31 abstenções, foi hoje anunciado.

Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março para a criação de
um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, um documento bilingue e com
um código QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma da livre circulação na UE no verão.

Igualmente aprovada pelos eurodeputados foi a posição relativa à proposta da Comissão Europeia para que cidadãos
europeus residentes em países terceiros sejam abrangidos por este certificado, com 540 votos a favor, 80 contra e 70
abstenções.
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Volta ao Algarve. Rui Costa lidera UAE-Emirates e Deceuninck-
QuickStep traz três `top-50`
O português Rui Costa vai ter o dorsal número um da Volta ao Algarve em bicicleta, liderando a UAE
Emirates, com a Deceuninck-QuickStep a apresentar, em teoria, a equipa mais forte, entre quarta-feira e 9
de maio.

De acordo com a lista provisória de inscritos, a equipa belga traz ao Algarve três ciclistas do 'top-50', com destaque para
o 'sprinter' irlandês Sam Bennett (17.º), que já tem cinco vitórias esta temporada e venceu a classificação por pontos da
Volta a França de 2019, e para o dinamarquês Kasper Asgreen (23.º), recente vencedor da Volta a Flandres, um dos
'monumentos' do ciclismo. A Deceuninck-QuickStep também trará à 'Algarvia' o italiano Davide Ballerini (47.º), assim
como o 'sprinter' holandês Fabio Jakobsen, já recuperado da violenta queda na Volta à Polónia de 2020, que o afastou
vários meses da competição. Jakobsen, que perdeu todos os dentes, à exceção de um, e teve de levar 130 pontos na
face, depois de bater violentamente com a cara nas baias de ferro que ladeavam a chegada, ficou em estado grave e foi
mesmo colocado em coma induzido pelos médicos, ficando internado durante uma semana na unidade de cuidados
intensivo. Além de Rui Costa, a UAE Emirates vai trazer mais dois portugueses à Volta ao Algarve, os irmãos Ivo e Rui
Oliveira, com o sul-africano Ryan Gibbons (86.º) a ser o mais bem colocado na hierarquia mundial. O alemão Pascal
Ackermann é o outro ciclista do 'top-50' mundial entre os pré-inscritos na Volta ao Algarve, ocupando, atualmente, o 38.º
lugar do 'ranking', com a Bora-hansgrohe a apresentar ainda o germânico Lennard Kamna (89.º). A INEOS, uma das
equipas mais dominadoras esta temporada, apresenta-se na 'Algarvia' com uma equipa de segundas linhas, com o
britânico Ethan Hayter (87.º) a ser o único entre os primeiros 100 do 'ranking'. Entre as equipas do WorldTour presentes
apenas há mais dois ciclistas do 'top-100', o holandês Danny van Poppel (74.º), da Intermarché-Wanty-Gobert, e o belga
Oliver Naesen (94.º), da AG2R. Além das sete equipas do World Tour, destaque para a presença da 'fábrica de talentos'
Hagens Berman Axeon, porta de entrada no ciclismo internacional para muitos dos portugueses que hoje evoluem no
WorldTour, como João Almeida, Ruben Guerreiro e os gémeos Ivo e Rui Oliveira. Na 'Algarvia', a equipa comandada por
Axel Merckx apresenta-se com os dois portugueses que tem no plantel de 2021, Diogo Barbosae Pedro Andrade.
Burgos-BH, Caja Rural, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Delko, Arkéa-Samsic, Bingoal Pauwels Sauces WB e a Rally
Cycling são as equipas do escalão ProTeam, a segunda divisão do ciclismo mundial, presentes. O elenco de equipas
fica completo com os nove blocos continentais nacionais (Antarte-Feirense, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel,
Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-
Measindot-Mortágua e W52-FC Porto). Habitualmente realizada em fevereiro e inicialmente agendada entre 17 a 21
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desse mês, a Volta ao Algarve teve de ser adiada para maio, devido à pandemia de covid-19, disputando-se de quarta-
feira a 9 de maio.
https://www.rtp.pt/noticias/outras-modalidades/volta-ao-algarve-rui-costa-lidera-uae-emirates-e-deceuninck-quickstep-
traz-tres-top-50_d1316178
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Ciclismo de “Volta ao Algarve” «com pelotão brutal»
Rui Costa, Kasper Asgreen e Lennard Kämna são nomes fortes para a edição deste ano
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A 47ª edição da Volta ao Algarve, que vai para a estrada de 5 a 9 de Maio, conta com um «pelotão brutal»,
composto por 25 equipas e há boas notícias para os amantes da modalidade: poderá haver público tanto nas
estradas, como nas partidas e na meta.

Apresentada na manhã desta quinta-feira, 29 de Abril, a Volta ao Algarve terá essa grande novidade que é a presença de
adeptos da modalidade.

Segundo Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, «as pessoas podem assistir à passagem
da prova nas ruas», explicando que, nas partidas e chegadas, haverá «um maior condicionamento em termos de
circulação de pessoas», mediante um plano sanitário definido pelas autoridades oficiais.

Este ano, a Volta ao Algarve contará com cinco etapas, 25 equipas e 175 corredores, que irão percorrer um total de
775,8 quilómetros em cinco etapas, numa prova que se realiza em Maio 8e não no habitual mês de Fevereiro), devido à
pandemia.

De acordo com Delmino Pereira, a competição terá uma «enorme imprevisibilidade, pois não sabemos, efetivamente,
quem poderá ganhar. Vai ser uma corrida muito aberta e competitiva, o que a torna mais interessante em termos de
acompanhamento».

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, também marcou presença nesta apresentação, onde
vincou que esta é uma prova que «percorre todas as zonas do Algarve, do interior ao litoral, da zona raiana a Sagres».
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João Fernandes, Rogério Bacalhau, Delmino Pereira e Custódio Moreno – Foto: Rúben Bento | Sul Informação
 

«Estão reunidos todos os ingredientes para a realização de uma grande Volta ao Algarve», sublinhou.

Este evento também é importante na «simbiose que há entre o desporto em bicicleta e o turismo. Nós sabemos bem
que, quem assiste à prova, também o faz, em grande parte, para ver as paisagens durante o percurso», afirmou João
Fernandes.

Já Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, realçou o trabalho que todos os clubes, a Federação e as
associações têm realizado ao longo dos últimos anos, permitindo assim «criar esta notoriedade à volta da prova».

O autarca de Faro salientou ainda que, apesar de o concelho não ter «nenhuma equipa de ciclismo, é com muita
satisfação que nos associamos à prova e temos aqui uma etapa a iniciar-se».

Este ano, a Algarvia traz algumas novidades, entre elas a etapa inicial (5 de Maio). A partida será em Lagos, esperando-
se em Portimão uma chegada ao sprint ao cabo de 189,5 quilómetros.

A segunda tirada (6 de Maio) ligará Sagres ao Alto da Fóia, em Monchique (192,8 quilómetros), sendo o primeiro teste
para os trepadores.

Segue-se, no dia 7, a etapa entre Faro e Tavira, a mais longa da Volta ao Algarve, com 203,1 quilómetros. Tal como em
Portimão, espera-se uma chegada ao sprint.

No quarto dia da competição, como habitual, terá lugar o contrarrelógio, em Lagoa, de 20,3 quilómetros, uma etapa que
poderá fazer diferença na classificação geral.

A Algarvia terminará no Alto do Malhão, em Loulé, no dia 9 de Maio. A etapa final, que começará em Albufeira, terá um
total de 170,1 quilómetros.

Apesar de a organização prever uma corrida mais equilibrada, há nomes que prometem lutar pela classificação geral.

São os casos de Rui Costa (UAE Team Emirates), atual campeão nacional e campeão do mundo em 2013, do campeão
dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) e do alemão Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), que já venceu
este ano na Volta à Catalunha.

Estará ainda presente Diego Rosa (Team Arkéa-Samsic), que já venceu a Settimana Internazionale Coppi e Bartali e
discutiu o top 10 de várias provas a nível mundial.

José Manuel Diáz (Delko), vencedor da recente Volta à Turquia, e ainda Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB) e
Élie Gesbert (Team Arkéa-Samsic), que discutiram a geral da Volta à Comunidade Valenciana, também estarão
presentes na Volta ao Algarve.
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Foto: Nelson Inácio | Sul Informação – Arquivo
 

A Volta ao Algarve, que é uma prova de categoria ProSeries, contará com sete equipas WorldTeams, sendo que três
ocupam o top cinco do ranking mundial. São elas a Deceuninck Quick-Step (Bélgica), a INEOS Grenadier (Grã-Bretanha)
e a UAE Team Emirates (Emirados Árabes Unidos)

Em competição, estarão ainda a número seis do ranking, a alemã Borahansgrohe, a AG2R Citroën Team (França), a
Groupama-FDJ (França) e a Intermaché-Wanty-Gobert Matériaux (Bélgica).

Além das equipas que integram o escalão mais elevado do ciclismo, estarão presentes oito conjuntos ProTeam: as
espanholas Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma e Euskaltel-Euskadi.

Também participarão as francesas Delko e Team Arkéa-Samsic, a belga Bingoal Pauwels Sauces WB e ainda a
americana Rally Cycling.

A edição deste ano contará com nove equipas continentais nacionais, entre elas as duas algarvias: Atum General-Tavira-
Maria Nova Hotel e o Louletano-Loulé Concelho.

As restantes são: Antarte-Feirense, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sports, Rádio Popular-Boavista,
Tavfer-Measindot-Mortágua e a W52-FC Porto.

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo acredita que, «desportivamente, as equipas portuguesas vão ser
mais protagonistas», uma vez que se prepararam, ao longos dos últimos meses, «afincadamente para estarem aqui em
grande forma».

À semelhança dos últimos anos, a camisola amarela terá o patrocínio da Região de Turismo do Algarve, a camisola de
montanha terá o apoio do Lusíadas Saúde e a camisola branca contará com o logotipo do Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ).

Nas palavras de Custódio Moreno, delegado regional do IPDJ no Algarve, «o instituto sente-se honrado por esta
parceria», congratulando a organização pela notoriedade que a prova tem conquistado nos últimos anos.

Por fim, a camisola verde terá este ano um novo patrocinador: o Crédito Agrícola.

De resto, esta é uma competição importante para o Algarve, uma região que tem «muita tradição no ciclismo» e que «irá
continuar a dar grandes corredores para a nossa modalidade», concluiu Delmino Pereira.

A 47ª edição da Volta ao Algarve terá transmissão na CMTV e no primeiro canal da Eurosport, chegando a dezenas de
países.

 

Fotos: Rúben Bento | Sul Informação
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Volta ao Algarve quer voltar a revelar "um novo campeão do futuro"
Sustentou o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo Delmiro Pereira

A 47.ª edição da Volta ao Algarve vai para a estrada na próxima semana com o objetivo de voltar revelar uma nova
grande figura da modalidade, disse esta quinta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

"As grandes figuras do ciclismo mundial da atualidade ganharam aqui na Volta ao Algarve e era muito importante para
nós - e muito interessante - que voltássemos a revelar um novo campeão do futuro. Quem sabe pode acontecer", disse
Delmino Pereira, à margem da sessão de apresentação da prova, realizada no parque ribeirinho de Faro.

O dirigente lembrou que Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Michal Kwiatkowski e Geraint Thomas ganharam recentemente
no Algarve e depois destacaram-se na Volta a França, citando ainda o caso de Remco Evenepoel, vencedor da 'Algarvia'
em 2020 e "outra esperança do ciclismo mundial".

O presidente da FPC disse que a prova tem "um currículo que valoriza e prestigia muito a Volta ao Algarve" e espera
"uma grande corrida de ciclismo e um grande espetáculo desportivo", face à presença de "um pelotão brutal", com 175
corredores de 25 equipas.

O português Rui Costa vai ter o dorsal número um da Volta ao Algarve em bicicleta, liderando a UAE Emirates, com a
Deceuninck-QuickStep a apresentar, em teoria, a equipa mais forte.

De acordo com a lista provisória de inscritos, a equipa belga traz ao Algarve três ciclistas do top-50, com destaque para
o sprinter irlandês Sam Bennett (17.º), que já tem cinco vitórias esta temporada e venceu a classificação por pontos da
Volta a França de 2019, e para o dinamarquês Kasper Asgreen (23.º), recente vencedor da Volta a Flandres, um dos
monumentos do ciclismo.

"Teremos equipas e ciclistas de todos os principais mercados emissores de turismo para o Algarve", afiançou Delmino
Pereira.
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Como a Algarvia surge agora em maio, num período diferente do habitual devido à pandemia, as possibilidades de as
equipas portuguesas surpreenderem na prova "são maiores do que [costumam ser] em fevereiro", estimou o dirigente.

"As nossas equipas, no mês de fevereiro, têm poucos treinos e quilómetros e nesta altura já têm mais, havendo maior
equilíbrio. A probabilidade de haver corredores portugueses a protagonizarem a Volta ao Algarve é maior, o que acaba
por ser mais interessante para todos os nós. À partida, vai ser uma luta mais equilibrada e acho que vai haver indefinição
até ao alto do Malhão, até ao último metro", sustentou o presidente da federação.

Afetada pela pandemia de Covid-19, as maiores dificuldades da organização prenderam-se com a dificuldade em
arranjar mais patrocinadores e com o planeamento, mas Delmino realçou que a "determinação e resiliência" permitiram
escolher uma data "ótima" que garante "tranquilidade".

"Tivemos uma luz que nos iluminou na escolha da nova data da corrida. A Volta ao Algarve vai coincidir com o fim do
estado de emergência e com a retoma", frisou, lembrando que o público poderá assistir à passagem da prova nas
estradas e ruas, havendo maior condicionamento nas zonas de partidas e chegadas.

A prova será transmitida pela Eurosport para cerca de seis dezenas de países e, em Portugal, a transmissão é
assegurada pela CMTV.

Habitualmente realizada em fevereiro e inicialmente agendada entre 17 a 21 desse mês, a Volta ao Algarve teve de ser
adiada para maio, devido à pandemia de Covid-19, disputando-se da próxima quarta-feira a 9 de maio.
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Algarve mantém 91 bandeiras azuis
Num total, a região do Algarve foi galardoada com 91 bandeiras: 87 praias e 4 marinas.

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) distinguiu 87 praias costeiras e quatro marinas do Algarve com “Bandeira
Azul” em 2021, número idêntico ao ano anterior. Ao todo, o júri internacional atribuiu o galardão a 372 praias, 16 portos de
recreio e marinas nacionais e 11 embarcações ecoturísticas, ou seja, 399 bandeiras, número que coloca Portugal em 6.º
lugar entre os 53 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul.

Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, este é o “reconhecimento pelo trabalho desenvolvido
nos 13 concelhos litorais do Algarve, nomeadamente pelo investimento das diversas entidades públicas e privadas no
desenvolvimento das condições nas praias e na preservação da qualidade das águas balneares, apesar de todas as
dificuldades levantadas pela pandemia”.

João Fernandes destaca ainda a oportunidade e relevância da atribuição deste galardão europeu “num momento de
retoma internacional da atividade turística, ou não fosse o Sol & Mar o principal produto turístico do Algarve”.

A ABAE distinguiu o município de Albufeira com 26 bandeiras azuis – 25 praias e a marina local – seguindo-se Vila do
Bispo (11 praias), Loulé (dez praias e a marina de Vilamoura), Portimão (seis praias e a marina), Lagoa (seis praias),
Lagos (quatro praias e a marina), Aljezur, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António (quatro praias cada), Castro
Marim (três praias) e Silves (duas praias).
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Associação das Agências de Viagens e Turismo adverte que fim do
estado de emergência não é fim da crise no turismo
Pedro Costa Ferreira alertou ainda para o facto de o "momento da retoma" ser "uma enorme armadilha
para todas as empresas portuguesas".

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, lembrou
esta quinta-feira que o fim do estado de emergência não leva consigo o fim da crise no setor. "Lá porque o estado de
emergência desaparece, isto não deixa de ser a maior crise das nossas vidas. É a maior crise das nossas vidas e vai
levar tempo e vai envolver um grande esforço, um grande esforço de todos", disse no final de um encontro com a
direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF). A direção nacional da APAVT reúne-se na sexta-feira,
no Funchal, com a Associação de Promoção da Madeira, com o secretário regional do Turismo e Cultura e com agentes
de viagens e operadores nacionais. Pedro Costa Ferreira alertou ainda para o facto de o "momento da retoma" ser "uma
enorme armadilha para todas as empresas portuguesas". "Os custos têm um comportamento quase binário: ou não
existem porque estão em 'lay-off' ou regressam porque regressamos à atividade e as receitas vão regressar lentamente.
Vamos ter problemas de tesouraria e já temos imensos problemas de recapitalização", afirmou o responsável. "Se nós
não mantivermos uma oferta ativa e viva no momento de retoma, simplesmente não recuperaremos do ponto de vista
macroeconómico, quer na Madeira, quer em Portugal" continental, disse. Pedro Costa Ferreira elogiou ainda a política
que a Madeira tem desenvolvido como "corredor verde", de controlo de quem entra, em época de pandemia da covid-19.
"A Madeira já o faz desde o ano passado com excelentes resultados", reconheceu. A Madeira é este ano, e pela segunda
vez consecutiva, o destino favorito da APAVT. EC // MSF Lusa/Fim
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Portimão é cabeça de cartaz das equipas de Fórmula 1
Competição arranca no Autódromo Internacional do Algarve esta sexta-feira e principal corrida tem lugar
no próximo domingo, 2 de maio.

A partir desta sexta-feira, 30 de abril, e até ao próximo domingo, 2 de maio, o AIA - Autódromo Internacional do Algarve
recebe pelo segundo ano consecutivo o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, que junta em Portimão os melhores
pilotos e marcas do circuito mundial, unânimes nos elogios ao circuito algarvio.

Apesar de ainda não ser possível contar com público nas bancadas, devido à Covid-19, Portimão volta a atrair a atenção
dos milhões de fãs da mais importante competição do desporto motorizado, que ficam a conhecer a cidade e os seus
encantos turísticos, também através dos cartazes que algumas equipas estão a divulgar nas redes sociais, numa
antecipada “corrida fora de pista”.

Essa projeção mediática traduz-se de diversas formas, sendo feliz exemplo disso o cartaz promocional que o ilustrador
italiano Simone Delladio criou para a Ferrari, uma das principais escuderias em competição, no qual um veloz bólide
acelera por uma típica rua da parte antiga de Portimão.

Na mesma linha, e depois de a AlphaTauri Honda ter sido a primeira a divulgar um cartaz sobre o GP de Portugal,
também a Alfa Romeo Racing Orlen e a McLaren estão a promover graficamente a prova algarvia, tendo sido convidados
conhecidos ilustradores para criarem autênticas obras de arte inspiradas na região, através de cartazes que nos últimos
dias têm viralizado nas redes sociais.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, “este megaevento desportivo é uma
oportunidade única para nos dar a conhecer ao mundo enquanto destino turístico de eleição, onde é bom viver e investir
de forma sustentável e diversificada”, realçando o facto de a passagem da Fórmula 1 por Portimão em outubro passado
ter produzido um impacto direto na economia local estimado em 100 milhões de euros.

Por: CM Portimão

https://www.avozdoalgarve.pt/d/portimo-cabea-de-cartaz-das-equipas-de-frmula-1-/51931

85/121

https://www.avozdoalgarve.pt/d/portimo-cabea-de-cartaz-das-equipas-de-frmula-1-/51931


PUBLITURIS
29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

História militar nacional dá origem a novo roteiro temático
Associação de Turismo Militar Português – ATMPT lançou o Roteiro de Turismo Militar, com várias rotas
temáticas associadas à história militar nacional.

A Associação de Turismo Militar Português – ATMPT lançou um novo projeto, denominado Roteiro de Turismo Militar,
que inclui várias rotas temáticas associadas à história militar nacional, com o objetivo de “promover e divulgar recursos,
equipamentos e serviços turísticos e culturais nacionais” e contribuir para a estruturação da oferta de Turismo Militar em
Portugal.

“O Roteiro de Turismo Militar agrega um conjunto de rotas temáticas associadas à história militar nacional, que visam
promover e divulgar recursos, equipamentos e serviços turísticos e culturais nacionais, no sentido de contribuir para a
estruturação da oferta de Turismo Militar existente em Portugal”, explica a ATMPT em comunicado.

De acordo com a associação, este projeto arranca com a apresentação da Rota da Guerra Peninsular e da Rota dos
Castelos e Muralhas do Mondego e vai ser desenvolvido de forma gradual, sendo, por isso,  um projeto em “constante
crescimento e atualização”, em que as rotas vão ser “dotadas de uma programação dinâmica”.

O projeto prevê também o lançamento de  uma plataforma digital, através do website www.turismomilitar.pt, que vai ser
apresentada esta sexta-feira, 30 de abril, através dos canais digitais da associação.

O Roteiro de Turismo Militar nasce de uma parceria entre os municípios nacionais, que conta com o apoio da Direção
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Geral do Património Cultural (DGPC), das Entidades Regionais de Turismo do Centro de Portugal, da Região de Lisboa,
do Alentejo e Ribatejo, do Algarve e da Madeira, bem como da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos
Animação Turística e Eventos (APECATE), da patrimonio.pt, da Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém
e da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego.
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Israel relança turismo com campanha a partir de maio
O final de maio marcará o arranque de uma campanha de relançamento do turismo em Israel. Mercados-
alvo: EUA, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

Israel vai lançar uma campanha global para atrair turistas vacinados a partir do final do mês de maio, tendo avançado a
ministra do Turismo, Orit Farkash-Hacohen, que “o país dará as boas-vindas a um número limitado de grupos vacinados
organizados a partir do final de maio”, antes de permitir a entrada de “um número ilimitado de grupos” no mês seguinte.

O plano das autoridades israelitas passa por, a partir de julho, os turistas vacinados possam entrar livremente no país.

A campanha inclui a promoção de eventos internacionais, como a Parada do Orgulho LGBT de Tel Aviv, além de
incentivos para que companhias aéreas estrangeiras operem voos para o aeroporto Ramon, próximo de Eilat.

Contudo e de acordo com o “The Times of Israel”, o Ministério da Saúde de Israel já veio expressar alguma preocupação,
à luz das recentes variantes do coronavírus que varreram muitos países, principalmente a Índia, recomendando, por
isso, o adiamento da campanha.

Os mercados-alvo parece, já ter sido identificados, com os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América e
Reino Unido a aparecerem em primeiro lugar. De resto, as entidades israelitas pretendem colocar outdoors no Dubai,
tanto em inglês como em árabe, constituindo tal realidade um marco, já que será a primeira vez que uma campanha
israelita será lançada nos Emirados Árabes Unidos.

Times Square (Nova Iorque) e Piccadilly Circus (Londres) serão outras das localizações privilegiadas, sendo que está
prevista designs diferentes, mas com uma mensagem comum: “Reserve seu voo para Israel” (Book you flight to Israel).
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“Não podemos perder esta oportunidade e, como ministra do Turismo, não perderei”, afirmou a responsável, concluindo
ainda relativamente aos mercados-alvo selecionados que, “o Reino Unido e os EUA sempre foram grandes mercados
para o turismo inbound”.
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Ciclismo põe Sul de Portugal a mexe: «A Volta ao Algarve incentiva a
visita ao destino»
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, não tem dúvidas sobre a relevância da prova.

A menos de uma semana do arranque da 47.ª edição da Volta ao Algarve, a entidade responsável pelo turismo na região
não tem dúvidas de que esta é uma prova que valoriza o Sul de Portugal, aquém e além-fronteiras. Será mesmo um
estímulo para a retoma turística. «A prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única para a promoção
turística da região em plena pandemia de Covid-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite dar a conhecer
um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores», afirma João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. Em comunicado, o responsável refere que «a Volta ao Algarve incentiva a visita ao
destino» e ajuda a desenvolver o turismo fora da época balnear, que se torna ainda mais necessário em contexto de
crise sanitária. A Volta ao Algarve é composta por cinco etapas, percorridas por atletas de 25 equipas – incluindo sete
das melhores formações do ranking mundial colectivo. A corrida inclui percursos junto à costa e em montanha, dando a
conhecer diferentes paisagens da região, num total de 765,8 quilómetros. A Volta ao Algarve, que irá acontecer entre os
dias 5 e 9 de Maio, arranca em Lagos e termina no alto do Malhão. Quem for fã da modalidade, poderá assistir à prova
presencialmente, desde que respeitando o plano sanitário definido pelas autoridades. Também será possível
acompanhar através da transmissão televisiva.
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Volta ao Algarve quer voltar a revelar “um novo campeão do futuro”
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo lembrou que Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Michal
Kwiatkowski e Geraint Thomas ganharam recentemente no Algarve e depois destacaram-se na Volta a
França

91/121



FOTO D.R.

A47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta vai para a estrada na próxima semana com o objetivo de voltar
revelar uma nova grande figura da modalidade, disse hoje o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo
(FPC).

"As grandes figuras do ciclismo mundial da atualidade ganharam aqui na Volta ao Algarve e era muito importante para
nós - e muito interessante - que voltássemos a revelar um novo campeão do futuro. Quem sabe pode acontecer", disse
Delmino Pereira, à margem da sessão de apresentação da prova, realizada no parque ribeirinho de Faro.

O dirigente lembrou que Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Michal Kwiatkowski e Geraint Thomas ganharam recentemente
no Algarve e depois destacaram-se na Volta a França, citando ainda o caso de Remco Evenepoel, vencedor da ‘Algarvia’
em 2020 e "outra esperança do ciclismo mundial".

O presidente da FPC disse que a prova tem "um currículo que valoriza e prestigia muito a Volta ao Algarve" e espera
"uma grande corrida de ciclismo e um grande espetáculo desportivo", face à presença de "um pelotão brutal", com 175
corredores de 25 equipas.

O português Rui Costa vai ter o dorsal número um da Volta ao Algarve em bicicleta, liderando a UAE Emirates, com a
Deceuninck-QuickStep a apresentar, em teoria, a equipa mais forte.

De acordo com a lista provisória de inscritos, a equipa belga traz ao Algarve três ciclistas do 'top-50', com destaque para
o 'sprinter' irlandês Sam Bennett (17.º), que já tem cinco vitórias esta temporada e venceu a classificação por pontos da
Volta a França de 2019, e para o dinamarquês Kasper Asgreen (23.º), recente vencedor da Volta a Flandres, um dos
'monumentos' do ciclismo.

"Teremos equipas e ciclistas de todos os principais mercados emissores de turismo para o Algarve", afiançou Delmino
Pereira.

Como a ‘Algarvia' surge agora em maio, num período diferente do habitual devido à pandemia, as possibilidades de as
equipas portuguesas surpreenderem na prova "são maiores do que [costumam ser] em fevereiro", estimou o dirigente.

"As nossas equipas, no mês de fevereiro, têm poucos treinos e quilómetros e nesta altura já têm mais, havendo maior
equilíbrio. A probabilidade de haver corredores portugueses a protagonizarem a Volta ao Algarve é maior, o que acaba
por ser mais interessante para todos os nós. À partida, vai ser uma luta mais equilibrada e acho que vai haver indefinição
até ao alto do Malhão, até ao último metro", sustentou o presidente da federação.
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Afetada pela pandemia de Covid-19, as maiores dificuldades da organização prenderam-se com a dificuldade em
arranjar mais patrocinadores e com o planeamento, mas Delmino realçou que a "determinação e resiliência" permitiram
escolher uma data "ótima" que garante "tranquilidade".

"Tivemos uma luz que nos iluminou na escolha da nova data da corrida. A Volta ao Algarve vai coincidir com o fim do
estado de emergência e com a retoma", frisou, lembrando que o público poderá assistir à passagem da prova nas
estradas e ruas, havendo maior condicionamento nas zonas de partidas e chegadas.

A prova será transmitida pela Eurosport para cerca de seis dezenas de países e, em Portugal, a transmissão é
assegurada pela CMTV.

Habitualmente realizada em fevereiro e inicialmente agendada entre 17 a 21 desse mês, a Volta ao Algarve teve de ser
adiada para maio, devido à pandemia de covid-19, disputando-se de quarta-feira a 09 de maio.
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José Avillez: “Seria essencial” canalizar dinheiro da bazuca para
“divulgação do turismo e gastronomia”
Os últimos 14 meses foram “uma merda”. O Grupo Avillez foi obrigado a fechar alguns espaços, a
reestruturar-se, mas José Avillez já olha para a retoma com algum optimismo prudente. Vai haver música
ao vivo no Mini-Bar e uma aposta forte no Belcanto.

Não foi fácil. No programa Pratos Limpos, do espaço Ao Vivo do PÚBLICO, o chef José Avillez usou mesmo uma palavra
que, segundo o próprio, habitualmente não usa: “Foi uma merda”. É assim que descreve o que se passou no universo da
restauração em geral, e do Grupo Avillez em particular, nos últimos 14 meses. A pandemia de covid-19 veio interromper
um caminho que parecia continuar a abrir-se aos restaurantes e chefs portugueses.

“Até 2019, Portugal era o país com mais turismo per capita. Pensamos muito pouco nisto”, disse-nos durante o
programa. E, precisamente por isso, quando olha para o Plano de Recuperação e Resiliência, que aproveitará os fundos
europeus para a retoma, preocupa-o “a falta de fundos alocados à área de divulgação e propaganda turística”, na qual
inclui a divulgação da gastronomia. “Seria essencial” canalizar algum do dinheiro da chamada bazuca para a “divulgação
do turismo/gastronomia”.

Tem, acredita, boas razões para afirmar que a gastronomia tem sido fundamental no boom do turismo nacional. “Tinha
centenas de clientes que decidiam as suas viagens para virem ao Belcanto (duas estrelas Michelin, Lisboa). Não digo
que não fico vaidoso, mas não é só convencimento, é a pura das verdades. Chegámos a ter pessoas que vinham só
jantar, de Nova Iorque, e deixam dinheiro nas companhias aéreas, nos hotéis, e acabam por contribuir para o país todo.”

Daí que, para além da preocupação, tenha também uma crítica a fazer: “Sou muito crítico do que se passa [a nível] de
oferta cultural em Lisboa, acho que tem que crescer muito”. Com o Canto – um dos projectos que, na sequência da
pandemia teve que sacrificar – tentou contribuir para essa oferta cultural na área da música, explica, recordando que por
esse espaço, nas antigas instalações do Belcanto, passaram muitos artistas – Ivan Lins, Mariza, António Zambujo,
Miguel Araújo, César Mourão, Ana Moura, além do pianista e dançarinos da Madonna, entre outros. “Criámos
experiências extraordinárias. Podíamos investir na cultura e aquele projecto era claramente de investimento na cultura
portuguesa e um projecto onde assumidamente íamos perder bastante dinheiro todos os meses.” No momento actual,
“deixámos de poder fazer isso”, sublinha.
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No espaço do Canto vai abrir um projecto novo, que ainda não pode revelar. E, entretanto, no Mini-Bar, que, tal como a
Pizzaria Lisboa, passou a funcionar dentro do Bairro do Avillez (uma forma de poupar rendas, na lógica de corte de
custos que teve que ser aplicada no último ano), recomeçam agora os concertos de música portuguesa, nomeadamente
com “novos talentos”.

O emagrecimento foi duro. “No início de Abril tomámos decisões muito complicadas de não renovar contratos, chegar a
acordo com alguns trabalhadores, fechar em definitivo alguns espaços, tentar secar ao máximo toda a estrutura e todos
os custos para sobreviver. Foi a ideia de ter um barco que estava pesado e que ia ao fundo se não tirássemos algumas
coisas lá de dentro. Isso implica tomar decisões que dificilmente voltam atrás, assumir perdas avultadíssimas em
espaços que se abandonam de vez.”

Custou-lhe, acima de tudo, perder pessoas com quem trabalhava. Mas olha o actual desafio com algum optimismo.
“Temos agora uma oportunidade de começar de novo com muito mais conhecimento. Não sou muito agarrado a bens
materiais. Perdemos tudo o que tínhamos construído nos últimos quatro anos, em termos financeiros […] mas temos
aqui a oportunidade.”

E, nessa oportunidade, uma aposta essencial é o Belcanto. “Não está em cima da mesa pormo-nos a abrir mais
restaurantes na retoma. Temos o Belcanto, onde vamos investir mais do que nunca. Foi o único espaço onde não saiu
ninguém da equipa, renovámos todos os contratos para conseguir não ter qualquer tipo de hesitação na abertura”.

E, como “depois da pandemia podemos assumir mais coisas”, diz claramente: “Trabalhamos para a terceira estrela
Michelin, mas que venha na consequência de termos vindo a melhorar”. Receia, contudo, que a conjuntura atrase tudo.
“Já tivemos um ano perdido, podemos ter outro. Não tivemos as visitas de inspecção necessárias para uma terceira
estrela.” Deixa, no final desta conversa, um desejo, que é também um apelo ao Guia Michelin: “Que olhem para Portugal
da mesma maneira que olham para Espanha”.
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O regresso da época balnear vai acontecer por fases, as primeiras praias
a reabrirem ao público serão Cascais e Albufeira
O regresso da época balnear vai acontecer por fases, as primeiras praias a reabrirem ao público serão
Cascais e Albufeira

O regresso da época balnear vai acontecer por fases, as primeiras praias a reabrirem ao público serão Cascais e
Albufeira
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Portugal no topo dos destinos preferidos para este verão
Portugal aparece como um dos países mais indicados pelos turistas para passarem as suas férias este
verão de 2021, indica a plataforma TravelgateX.

Portugal manteve o 3.º lugar no ranking dos destinos com maiores reservas para este verão de 2021, elaborado pela
plataforma TravelgateX.

De acordo com a listagem, as reservas de hotel realizadas até agora e que contemplam os meses de junho a setembro,
mostram que os turistas estão a optar por estadias mais longas para desfrutar das férias.

No ranking de 2021, liderado pela Espanha, seguindo-se os EUA, Portugal melhora a sua posição, face ao ranking de
2019, mantendo a mesma posição de 2020, mas melhora significativamente a média dos dias de estadia, subindo quase
dois pontos percentuais no booking share, face a 2019, passando de 4,06 para 5,81 dias.

Neste momento, Espanha, Portugal e Grécia posicionam-se como os destinos que mais interesse despertam nos
consumidores para este verão de 2021  – TravelgateX

Nesta análise particular, contudo, Portugal perde para outros países que mostram uma média de dias mais alta como,
por exemplo, Egito (9,31), Turquia (8,43), Grécia (7,49) ou Espanha (6,05).

O TravelgateX fez, também, uma comparação de preços por reserva, estadia e (preço por noite e quarto). Os dados
foram segmentados com data de chegada entre os meses de junho a setembro de 2021, considerando todas as
nacionalidades. Em 2019, os destinos mais caros foram Vietnam, Suíça, Dinamarca, Canadá e Singapura. Um ano
depois, esse ranking alterou-se, aparecendo Grécia, Singapura, Suíça, Japão e Islândia.

Para este verão de 2021, posicionam-se como os destinos mais caros a Grécia, México, França, Itália, República
Dominicana e Portugal.

Em contraste, a TravelgateX identifica como destinos mais baratos, Estados Unidos da América, Austrália, Alemanha ou
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Egito.

Com o turismo de proximidade a ser considerado como a mais provável opção para os viajantes, os dados do
TravelgateX mostram que, em todas as reservas realizadas para os próximos meses de verão, existe, de facto, “um
crescimento do turismo local. No caso dos nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, o país de origem passou de uma
quota de 39%, em 2019, para 68%, em 2020.

Em 2019, o segundo destino de “nuestros hermanos” era Itália, mas em 2020 e 2021, Portugal passou a ocupar o
segundo lugar no ranking de destinos dos espanhóis.
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Volta ao Algarve “valoriza a região no país e no estrangeiro”
O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber a «47.ª Volta ao Algarve» em bicicleta, o que,
no entender do Turismo do Algarve, proporcionará “uma expressiva visibilidade nacional e internacional
do destino turístico e, em particular, reforça o seu posicionamento como destino de excelência para a
prática do ciclismo, em contexto desportivo e de lazer”.

O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber a «47.ª Volta ao Algarve» em bicicleta, o que, no
entender do Turismo do Algarve, proporcionará “uma expressiva visibilidade nacional e internacional do
destino turístico e, em particular, reforça o seu posicionamento como destino de excelência para a prática do
ciclismo, em contexto desportivo e de lazer”.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «a prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única
para a promoção turística da região em plena pandemia de Covid-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite
dar a conhecer um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores. A Volta ao
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Algarve incentiva a visita ao destino, nomeadamente de turistas internacionais, e apoia o desenvolvimento do turismo
fora da época balnear, ainda mais relevante no atual contexto sanitário e num momento-chave em que se verifica a
reabertura da atividade turística europeia».

Durante as cinco etapas da prova, os ciclistas das 25 equipas em competição, onde se incluem sete das melhores
formações do ranking mundial coletivo, vão “beneficiar das paisagens, das estradas e do clima ameno da região”. A
corrida inclui percursos junto à costa, o que vai permitir apreciar as praias algarvias – nomeadamente as de Lagos,
Portimão, Lagoa e Albufeira – e em montanha, passando pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique).
Sagres (Vila do Bispo), no extremo sudoeste de Portugal, também faz parte do percurso, assim como a passagem pelo
interior, a nordeste, e pela zona raiana do Algarve, com a chegada a Tavira, cidade das 21 igrejas. A «Volta ao Algarve»
termina uma vez mais no alto do Malhão (Loulé).

Os entusiastas da modalidade podem assistir à prova presencialmente, mediante o plano sanitário definido pelas
autoridades oficiais, ou acompanhar através da transmissão televisiva. Em Portugal, a «Volta ao Algarve» terá difusão
através da CMTV e da Eurosport 1. A nível internacional, a rede de canais Eurosport (Europa), os canais Win Sports
(Colômbia) e Sky (Nova Zelândia) e a plataforma GCN (para os restantes países) vão dar acesso à prova algarvia aos
telespectadores em dezenas de países.

O presidente da entidade regional de turismo reforça que «a Volta ao Algarve é particularmente relevante por permitir
atuar em duas frentes estratégicas: na promoção turística do destino e na captação de estágios desportivos para a
região. O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para a realização de provas de alta competição, de
diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas profissionais. Isto mesmo é visível no calendário de
iniciativas programadas para este ano, onde esta grande competição do ciclismo surge ao lado dos desportos
motorizados, de eventos europeus de vela e do maior torneio de golfe disputado no país».

A «47.ª Volta ao Algarve» decorre entre 05 e 09 de maio, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas,
que percorrem o interior e a costa da região. A prova arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, com 25 equipas,
sete das quais WorldTeam, oito ProTeam e dez de categoria Continental.
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47.ª Volta ao Algarve em Bicicleta apresentada esta manhã em Faro
A apresentação da 47.ª Volta ao Algarve em Bicicleta realizou-se esta manhã no Anfiteatro do Parque
Ribeirinho de Faro.

 

A apresentação da 47.ª Volta ao Algarve em Bicicleta realizou-se esta manhã no Anfiteatro do Parque Ribeirinho de Faro.

 

Realizada por norma em fevereiro e de ter sido agendada para 17 a 21 desse mês, a Volta ao Algarve teve de ser adiada
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para maio, devido à pandemia de covid-19, disputando-se de 5 a 09 de maio.

 

Em Faro, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, referiu que «tivemos uma luz que nos
iluminou na escolha da nova data da corrida. A Volta ao Algarve vai coincidir com o fim do estado de emergência e com a
retoma e, a nível desportivo, foi possível atrair um pelotão brutal, com 25 equipas, sendo sete WorldTeam, oito ProTeam
e dez continentais. Teremos equipas e ciclistas de todos os principais mercados emissores de turismo para o Algarve. A
prova será transmitida pela Eurosport 1 e, em Portugal, também pela CMTV, líder de audiências no cabo. Esta prova une
a região e orgulha o Algarve e é também um orgulho para a Federação Portuguesa de Ciclismo, porque é o evento com
maior projeção internacional que organizamos. A Volta ao Algarve é uma corrida linda. Mal termina uma edição já
estamos com saudades», sublinhou.

 

João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve assinalou que a Volta ao Algarve «acontece sempre no timing certo.
Em fevereiro é uma referência do início da temporada. Desta vez, em maio, marca o arranque do desconfinamento
europeu. É um evento com enorme notoriedade. Em 2020, só em Portugal, garantiu um retorno mediático superior a 11
milhões de euros. Esta nossa parceria com a Federação vai além da Volta ao Algarve e já permitiu o lançamento de um
guia de percursos cicláveis do Algarve, adaptado aos turistas, aos praticantes de lazer, mas também aos profissionais».

 

Custódio Moreno, Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude considerou que o evento «representa
a festa da rua, o desporto que permite ao público assistir sem sair de casa. É uma feliz conjugação o patrocínio da
camisola branca, de melhor jovem. Junta-se no mesmo prémio as duas razões de ser do IPDJ, o desporto e a
juventude. O Delmino Pereira faz o que um dirigente desportivo deve fazer, é genuíno e consegue mobilizar os outros
para os seus projetos».

 

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, destacou a Federação Portuguesa de Ciclismo, «que fez
um esforço muito grande para que a corrida se realizasse em condições de segurança. Merece os parabéns por isso,
mas também pelo trabalho que realizou ao longo dos anos e que permitiu criar uma enorme notoriedade para a Volta ao
Algarve».

  

 

A 47.ª Volta ao Algarve, contará com 25 equipas, sete das quais WorldTeam, oito ProTeam e dez de categoria
Continental.
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Entre as formações que visitam o Algarve, estão as duas melhores do ranking mundial coletivo, a belga Deceuninck-
Quick-Step e a britânica Ineos Grenadiers. Também irão participar a número cinco do mundo, a UAE Team Emirates, e a
sexta mais bem colocada no ranking, a alemã Bora-hansgrohe. 

 

A francesa AG2R Citroën Team regressa à Volta ao Algarve, após uma ausência de oito anos da corrida portuguesa. O
contingente WorldTeam completa-se com duas equipas que são presença habitual nas estradas algarvias, a gaulesa
Groupama-FDJ e a belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

 

O ciclismo espanhol será representado pelas quatro ProTeams do país, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo
Kern Pharma e Euskaltel-Euskadi. De França chegam dois conjuntos do segundo patamar internacional, Delko e Team
Arkéa-Samsic. A belga Bingoal Pauwels Sauces WB e a estadunidense Rally Cycling também estão entre as ProTeam
convidadas.

 

A Volta ao Algarve será também uma oportunidade para as equipas portuguesas medirem forças com coletivos
internacionais numa corrida ProSeries. Por isso, participam os nove blocos Continentais do país: Antarte-Feirense, Atum
General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé Concelho, Rádio
Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e W52-FC Porto.

 

O pelotão completa-se com uma equipa Continental vinda de fora, mas com grande importância para o ciclismo
português, a estadunidense Hagens Berman Axeon, porta de entrada no ciclismo internacional para muitos dos
portugueses que hoje evoluem no WorldTour, como João Almeida, Rúben Guerreiro e os gémeos Ivo e Rui Oliveira. A
equipa comandada por Axel Merckx apresenta-se no Algarve com os dois portugueses que tem no plantel de 2021, Diogo
Barbosa e Pedro Andrade.

 

Etapas

5/05/2021: Lagos - Portimão, 189,5 km

6/05/2021: Sagres - Fóia, 192,8 km

7/05/2021: Faro - Tavira, 203,1 km

8/05/2021: Lagoa - Lagoa, 20,3 km

9/05/2021: Albufeira - Malhão, 170,1 km

https://www.algarveprimeiro.com/d/47-volta-ao-algarve-em-bicicleta-apresentada-esta-manha-em-faro-/38017-3
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FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

47.ª Volta ao Algarve é "oportunidade única" para promover turismo da
região
Evento desportivo decorre entre 5 e 9 de maio, e vai ser transmitido em todo o mundo, contribuindo para
reforçar a promoção turística regional.

A 47.ª Volta ao Algarve, que decorre entre 5 e 9 de maio, é vista como uma “oportunidade única para a promoção
turística da região em plena pandemia de COVID-19”, uma vez que “permite dar a conhecer um território multifacetado a
milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores”, de acordo com João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.

“A prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única para a promoção turística da região em plena pandemia
de Covid-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite dar a conhecer um território multifacetado a milhares
de telespectadores em diferentes mercados emissores. A Volta ao Algarve incentiva a visita ao destino, nomeadamente
de turistas internacionais, e apoia o desenvolvimento do turismo fora da época balnear, ainda mais relevante no atual
contexto”, defende o responsável, citado num comunicado enviado à imprensa.

A prova, que é dividida em cinco etapas, conta com a participação de 25 equipas e inclui percursos juntos à costa e
passa pelas praias de Lagos, Portimão, Lagoa e Albufeira, assim como pela montanha , com destaque para a passagem
pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique), e passa ainda em Sagres, pela zona raiana algarvia e
por Tavira, terminando no alto do Malhão (Loulé).

O Turismo do Algarve lembra que os entusiastas da modalidade podem assistir à competição presencialmente, desde
que cumpram o plano sanitário definido pelas autoridades oficiais, ainda que seja também possível assistir ao evento
através de  transmissão televisiva, já que a «Volta ao Algarve» terá difusão através da CMTV e da Eurosport 1, em
Portugal, bem como da rede de canais Eurosport (Europa), dos canais Win Sports (Colômbia), Sky (Nova Zelândia) e da
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plataforma GCN (para os restantes países) , a nível internacional.

“A Volta ao Algarve é particularmente relevante por permitir atuar em duas frentes estratégicas: na promoção turística do
destino e na captação de estágios desportivos para a região. O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para
a realização de provas de alta competição, de diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas
profissionais. Isto mesmo é visível no calendário de iniciativas programadas para este ano”, acrescenta João Fernandes.
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Volta ao Algarve «valoriza a região no país e no estrangeiro»
Volta ao Algarve «valoriza a região no país e no estrangeiro» considera o Turismo do Algarve. Prova
estimula a retoma turística do destino.

Volta ao Algarve «valoriza a região no país e no estrangeiro» considera o
Turismo do Algarve. Prova estimula a retoma turística do destino.
O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber um dos eventos desportivos de maior prestígio e relevância
para a região dentro e fora de portas.

A 47.ª Volta ao Algarve em bicicleta proporciona uma expressiva visibilidade nacional e internacional do destino turístico
e, em particular, reforça o seu posicionamento como destino de excelência para a prática do ciclismo, em contexto
desportivo e de lazer.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «a prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única
para a promoção turística da região em plena pandemia de COVID-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que
permite dar a conhecer um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores. A
Volta ao Algarve incentiva a visita ao destino, nomeadamente de turistas internacionais, e apoia o desenvolvimento do
turismo fora da época balnear, ainda mais relevante no atual contexto sanitário e num momento-chave em que se
verifica a reabertura da atividade turística europeia».

Durante as cinco etapas da prova, os ciclistas das 25 equipas em competição, onde se incluem sete das melhores
formações do ranking mundial coletivo, vão beneficiar das paisagens, das estradas e do clima ameno da região.

A corrida inclui percursos junto à costa, o que vai permitir apreciar as praias algarvias – nomeadamente as de Lagos,
Portimão, Lagoa e Albufeira – e em montanha, passando pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique).
Sagres (Vila do Bispo), no extremo sudoeste de Portugal, também faz parte do percurso, assim como a passagem pelo
interior, a nordeste, e pela zona raiana do Algarve, com a chegada a Tavira, cidade das 21 igrejas. A «Volta ao Algarve»
termina uma vez mais no alto do Malhão (Loulé).

Os entusiastas da modalidade podem assistir à prova presencialmente, mediante o plano sanitário definido pelas
autoridades oficiais, ou acompanhar através da transmissão televisiva.

Em Portugal, a «Volta ao Algarve» terá difusão através da CMTV e da Eurosport 1. A nível internacional, a rede de canais
Eurosport (Europa), os canais Win Sports (Colômbia) e Sky (Nova Zelândia) e a plataforma GCN (para os restantes
países) vão dar acesso à prova algarvia aos telespectadores em dezenas de países.

O presidente da entidade regional de turismo reforça que «a Volta ao Algarve é particularmente relevante por permitir
atuar em duas frentes estratégicas: na promoção turística do destino e na captação de estágios desportivos para a
região. O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para a realização de provas de alta competição, de
diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas profissionais. Isto mesmo é visível no calendário de
iniciativas programadas para este ano, onde esta grande competição do ciclismo surge ao lado dos desportos
motorizados, de eventos europeus de vela e do maior torneio de golfe disputado no país».

A 47.ª Volta ao Algarve decorre entre 05 e 09 de maio, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas, que
percorrem o interior e a costa da região. A prova arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, com 25 equipas, sete
das quais WorldTeam, oito ProTeam e dez de categoria Continental.
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Albufeira é um dos concelhos que ficou a marcar passo na anterior fase
de desconfinamento está ainda com uma taxa de incidência acima dos
120 casos por 100.000 habitantes e decidiu fazer uma testagem massiva
para salvar o Verão
Albufeira é um dos concelhos que ficou a marcar passo na anterior fase de desconfinamento está ainda
com uma taxa de incidência acima dos 120 casos por 100.000 habitantes e decidiu fazer uma testagem
massiva para salvar o Verão

Albufeira é um dos concelhos que ficou a marcar passo na anterior fase de desconfinamento está ainda com uma taxa
de incidência acima dos 120 casos por 100.000 habitantes e decidiu fazer uma testagem massiva para salvar o Verão
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GNR monta dispositivo de segurança junto ao Autódromo do Algarve
Mesmo sem público, a prova de Fórmula 1 vai obrigar a condicionamentos no trânsito.

A Guarda Nacional Republicana vai montar um dispositivo junto ao Autódromo do Algarve a partir do final da tarde desta
sexta-feira e até domingo, com cerca de 100 efetivos no local. À semelhança do que se verificou na prova de Moto GP há
cerca de 15 dias, também na Fórmula 1 a GNR vai colocar controlos de trânsito para que ninguém passe para o local.

"Esses condicionalismos vão verificar-se nas três estradas de acesso ao recinto", revelou à TSF o porta-voz da GNR no
Algarve. O capitão Humberto Galego acrescenta que vão existir pontos de controlo logo à saída da A22 no nó de
Mexilhoeira Grande, na estrada que vem de Odiáxere através de Arão, Pereira e Folga e na estrada que liga Resmalhão
e Montes de Cima. "Só será permitida a passagem a quem for morador ou esteja acreditado" para estar no recinto. A
GNR pede a quem tenha que se deslocar naquelas imediações que utilize trajetos alternativos.

Durante a prova de Moto GP tudo decorreu na normalidade e ninguém tentou passar as barreiras colocadas pelas
autoridades.
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«47.ª VOLTA AO ALGARVE» VALORIZA A REGIÃO NO PAÍS E NO
ESTRANGEIRO
Evento desportivo estimula a retoma turística do destino

O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber um dos eventos desportivos de maior prestígio e relevância
para a região dentro e fora de portas. A «47.ª Volta ao Algarve» em bicicleta proporciona uma expressiva visibilidade
nacional e internacional do destino turístico e, em particular, reforça o seu posicionamento como destino de excelência
para a prática do ciclismo, em contexto desportivo e de lazer.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «a prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única
para a promoção turística da região em plena pandemia de Covid-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite
dar a conhecer um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores. A Volta ao
Algarve incentiva a visita ao destino, nomeadamente de turistas internacionais, e apoia o desenvolvimento do turismo
fora da época balnear, ainda mais relevante no atual contexto sanitário e num momento-chave em que se verifica a
reabertura da atividade turística europeia».

Durante as cinco etapas da prova, os ciclistas das 25 equipas em competição, onde se incluem sete das melhores
formações do ranking mundial coletivo, vão beneficiar das paisagens, das estradas e do clima ameno da região. A
corrida inclui percursos junto à costa, o que vai permitir apreciar as praias algarvias – nomeadamente as de Lagos,
Portimão, Lagoa e Albufeira – e em montanha, passando pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique).
Sagres (Vila do Bispo), no extremo sudoeste de Portugal, também faz parte do percurso, assim como a passagem pelo
interior, a nordeste, e pela zona raiana do Algarve, com a chegada a Tavira, cidade das 21 igrejas. A «Volta ao Algarve»
termina uma vez mais no alto do Malhão (Loulé).

Os entusiastas da modalidade podem assistir à prova presencialmente, mediante o plano sanitário definido pelas
autoridades oficiais, ou acompanhar através da transmissão televisiva. Em Portugal, a «Volta ao Algarve» terá difusão
através da CMTV e da Eurosport 1. A nível internacional, a rede de canais Eurosport (Europa), os canais Win Sports
(Colômbia) e Sky (Nova Zelândia) e a plataforma GCN (para os restantes países) vão dar acesso à prova algarvia aos
telespectadores em dezenas de países.

O presidente da entidade regional de turismo reforça que «a Volta ao Algarve é particularmente relevante por permitir
atuar em duas frentes estratégicas: na promoção turística do destino e na captação de estágios desportivos para a
região. O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para a realização de provas de alta competição, de
diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas profissionais. Isto mesmo é visível no calendário de
iniciativas programadas para este ano, onde esta grande competição do ciclismo surge ao lado dos desportos
motorizados, de eventos europeus de vela e do maior torneio de golfe disputado no país».
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A «47.ª Volta ao Algarve» decorre entre 05 e 09 de maio, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas,
que percorrem o interior e a costa da região. A prova arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, com 25 equipas,
sete das quais WorldTeam, oito ProTeam e dez de categoria Continental.
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40 trabalhadores de um hotel no Algarve reclamam salários em atraso
40 trabalhadores de um hotel no Algarve reclamam salários em atraso

40 trabalhadores de um hotel no Algarve reclamam salários em atraso
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Época balnear estende-se entre 15 de maio e final de outubro.
Semáforos para ocupação voltam a ser usados
As datas da época balnear regressam este ano ao que acontecia antes de pandemia, com as praias de
Cascais e Albufeira a abrir a 15 de maio e as do Norte a 12 de junho. Contudo, as regras de 2020 — e os
semáforos para ocupação — deverão manter-se.

As datas são avançadas pelo Jornal de Notícias, que frisa que esta antecipação se deve à confiança e sucesso das
medidas que estiveram em vigor no ano passado. Assim, os semáforos que mostram a ocupação nas praias vão voltar
a ser usados e será obrigatório o distanciamento entre grupos no areal e também nas esplanadas.

Referindo que a proposta de portaria que fixa a época balnear deve ser publicada este mês, o jornal adianta que as
praias de Cascais, Albufeira e algumas em Lagoa vão ter assistência a banhistas a partir de 15 de maio, Costa da
Caparica e algumas no Litoral Alentejano no início de junho. No Norte, a presença de nadadores-salvadores vai ser visível
a partir do dia 12, bem como nas praias da zona da serra da Arrábida, Sintra ou Mafra.

João Carreira, presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia, garante que as regras emitidas pela
Direção-Geral da Saúde vão ser cumpridas, tal como aconteceu em 2020. "No ano passado correu tudo muito bem e
este ano será igual", disse ao jornal.

"Como concessionários, somos a linha da frente do turismo e temos todo o interesse em aplicar as regras como o
distanciamento entre mesas nas esplanadas e de toalhas no areal", afirmou.
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47ª Volta ao Algarve: “Oportunidade única para a promoção turística da
região” | Ambitur
O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber um dos eventos desportivos de maior
prestígio e relevância para a região dentro e fora de portas. A «47.ª Volta ao Algarve» em bicicleta
proporciona uma expressiva visibilidade nacional e internacional do destino turístico e, em particular,
reforça o seu posicionamento como destino de excelência para a prática do ciclismo, em contexto
desportivo e de lazer.

O Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber um dos eventos desportivos de maior prestígio e relevância
para a região dentro e fora de portas. A «47.ª Volta ao Algarve» em bicicleta proporciona uma expressiva visibilidade
nacional e internacional do destino turístico e, em particular, reforça o seu posicionamento como destino de excelência
para a prática do ciclismo, em contexto desportivo e de lazer.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “a prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única
para a promoção turística da região em plena pandemia de Covid-19. Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite
dar a conhecer um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados emissores. A Volta ao
Algarve incentiva a visita ao destino, nomeadamente de turistas internacionais, e apoia o desenvolvimento do turismo
fora da época balnear, ainda mais relevante no atual contexto sanitário e num momento-chave em que se verifica a
reabertura da atividade turística europeia”.

Durante as cinco etapas da prova, os ciclistas das 25 equipas em competição, onde se incluem sete das melhores
formações do ranking mundial coletivo, vão beneficiar das paisagens, das estradas e do clima ameno da região. A
corrida inclui percursos junto à costa, o que vai permitir apreciar as praias algarvias – nomeadamente as de Lagos,
Portimão, Lagoa e Albufeira – e em montanha, passando pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique).
Sagres (Vila do Bispo), no extremo sudoeste de Portugal, também faz parte do percurso, assim como a passagem pelo
interior, a nordeste, e pela zona raiana do Algarve, com a chegada a Tavira, cidade das 21 igrejas. A «Volta ao Algarve»
termina uma vez mais no alto do Malhão (Loulé).

Os entusiastas da modalidade podem assistir à prova presencialmente, mediante o plano sanitário definido pelas
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autoridades oficiais, ou acompanhar através da transmissão televisiva. Em Portugal, a «Volta ao Algarve» terá difusão
através da CMTV e da Eurosport 1. A nível internacional, a rede de canais Eurosport (Europa), os canais Win Sports
(Colômbia) e Sky (Nova Zelândia) e a plataforma GCN (para os restantes países) vão dar acesso à prova algarvia aos
telespectadores em dezenas de países.

O presidente da entidade regional de turismo reforça que “a Volta ao Algarve é particularmente relevante por permitir
atuar em duas frentes estratégicas: na promoção turística do destino e na captação de estágios desportivos para a
região. O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para a realização de provas de alta competição, de
diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas profissionais. Isto mesmo é visível no calendário de
iniciativas programadas para este ano, onde esta grande competição do ciclismo surge ao lado dos desportos
motorizados, de eventos europeus de vela e do maior torneio de golfe disputado no país”.

A «47.ª Volta ao Algarve» decorre entre 5 e 9 de maio, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas, que
percorrem o interior e a costa da região. A prova arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, com 25 equipas, sete
das quais WorldTeam, oito ProTeam e 10 de categoria Continental.
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Bang Bang trabalha Turismo Centro de Portugal (com vídeo) - Meios &
Publicidade
A Turismo Centro de Portugal apresentou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a campanha
promocional da região para 2021.

A Turismo Centro de Portugal apresentou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a campanha promocional da
região para 2021. A campanha, intitulada Aqui Entre Nós tem a criatividade a cargo da Bang Bang Agency

Catarina Pestana, directora criativa da agência, destaca que a comunicação evidencia a “diversidade da região” e
exprime “a autenticidade e cumplicidade que aproxima as pessoas e faz com que as relações durem no tempo”.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro, considera que “a nova campanha reforça o posicionamento da região.
Queremos que o Centro de Portugal seja o primeiro destino de férias dos portugueses, como já foi em julho e agosto do
ano passado. Ao longo deste período difícil, mantivemos o destino vivo, com o objetivo de ajudar as empresas e
empresários do setor a voltar a ter negócio.

A campanha estará presente nos meios digital, televisão, rádio e outdoor.
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Turismo do Centro posiciona-se “aqui, entre nós”
A nova campanha do Turismo do Centro pretende posicionar a região como destino nr.º 1 dos
portugueses, vender e fidelizar.

O Turismo do Centro apresentou esta quarta-feira, 28 de abril, a nova campanha promocional “aqui, entre nós” com a
qual pretende atrair o turista português a visitar a região, tornando-a “no primeiro destino de férias dos portugueses”.

Na conferência de imprensa que marcou o lançamento da campanha, Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro,
referiu que o objetivo é “marcar a agenda”. Além disso, existem três grandes pilares definidos para esta promoção da
região com o “aqui, entre nós”: “posicionamento, venda e fidelizar os portugueses”, avançou Pedro Machado.

No primeiro caso, o objetivo é posicionar a região Centro como o primeiro destino dos portugueses na Primavera, Verão
e Outono 2021. Pelo menos! Porque, de acordo com as palavras do presidente do Turismo do Centro, “esta campanha
poderá ir mais além”, ou seja, entrar por 2022.

Em segundo lugar, vender e, com isso, “almofadar as perdas”. Isto é, “ajudar as empresas e empresários do alojamento
e restauração” a recuperarem parte do que perderam com a crise pandémica vivida desde março de 2020, recordando,
Pedro Machado que “ao longo deste período difícil, mantivemos o destino vivo”.

Por último, a fidelização dos portugueses a uma região que não é uma região só de interior, mas que apresenta a maior
costa marítima nacional com quase 300 quilómetros de extensão e 81 praias com bandeira azul.

A ideia da nova campanha do Turismo do Centro foi, de resto, reforçada por Catarina Pestana, Chief Creative Officer da
Bang Bang Agency, agência responsável pelo conceito da campanha, ao explicar a base conceptual da campanha,
sublinhando que assenta na “diversidade da região” e que exprime “a autenticidade e cumplicidade que aproxima as
pessoas e faz com que as relações durem no tempo”.

Por isso mesmo, aparecem como pilares estratégicos, bem patentes em todo o material desta campanha, a
autenticidade, natureza e espiritualidade.

Mas não se pense que esta campanha pretende somente impactar o mercado interno? Embora na vertente externa,
Pedro Machado tenha deixado claro que existem entidades responsáveis por essa estratégia, “há uma proximidade com
algumas regiões de Espanha” que poderá ser aproveitada.

Porque, depois de janeiro e fevereiro de 2020 terem apresentado crescimentos superiores aos meses homólogos de
2019, para os meses que aí vêm, “perder menos do que se perdeu em 2020 é um dos grandes objetivos”.

116/121



117/121



SIC NOTÍCIAS
29/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Fórmula 1. GNR condiciona acessos ao autódromo do Algarve até
domingo
As restrições vão vigorar entre as 18:00 desta quinta-feira e o final do dia de domingo

O trânsito nos principais acessos ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai estar
condicionado entre esta quinta-feira e domingo, por ocasião do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, disse
à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com uma fonte do comando da GNR de Faro, as restrições vão vigorar entre as 18:00 desta quinta-feira e o
final do dia de domingo, "sendo autorizada apenas a passagem a moradores e a pessoas acreditadas para o evento".

"Devido à situação da pandemia [covid-19], ficará proibida a passagem a veículos e a todas
as pessoas que não apresentem justificação válida", detalhu a fonte.

A GNR vai montar 'pontos de controlo' nos itinerários junto ao nó de ligação da A22 (Via Infante de Sagres) à Mexilhoeira
Grande e nas ligações ao autódromo a partir das zonas de Montes de Cima, Casas Velhas, Moinho da Rocha, Folga e
Pereira.

De acordo com o comando da GNR do Algarve, o dispositivo mobilizado para a prova portuguesa, terceira ronda do
Mundial de Fórmula 1, "é semelhante ao que foi implementado" há duas semanas por altura da corrida de MotoGP no
circuito algarvio.

"São cerca de uma centena os militares que diariamente vão estar no terreno integrados no
dispositivo de segurança", apontou.

A segurança nas imediações e dentro do AIA vai ser assegurada por diversas valências da guarda, nomeadamente das
divisões de trânsito, investigação criminal, territorial, cinotécnico (binómio homem/cão) e patrulhas a cavalo.

CIRCUITO ALGARVIO VAI ACOLHER A TERCEIRA
PROVA DO MUNDIAL
 

A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ser disputada, entre sexta-feira e domingo, no AIA, em
Portimão, pelo segundo ano consecutivo, depois de se ter realizado no circuito citadino da Boavista, em 1958, em
Monsanto, no ano seguinte, e no Estoril, entre 1984 e 1996.

O circuito algarvio vai acolher a terceira prova do Mundial, depois das corridas no Bahrain, vencida pelo britânico Lewis
Hamilton (Mercedes), e em Itália, que terminou com o triunfo do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Em outubro de 2020, Hamilton, heptacampeão mundial, venceu o Grande Prémio de Portugal, na estreia do circuito
algarvio na Fórmula 1, tornando-se então no piloto com mais vitórias de sempre (92), superando o recorde que pertencia
ao alemão Michael Schumacher.

Link
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Algarve só espera turistas britânicos a partir de julho
As expectativas dos hoteleiros do Algarve para os principais meses de verão, julho e agosto, estão
viradas para o mercado português, e também o espanhol, com a retoma do mercado britânico poder só
vir a acontecer no pós-verão, a partir de meados de setembro

São os turistas mais cobiçados a nível europeu, apesar de já não fazerem parte da União Europeia: os britânicos
perfilam-se para ter luz verde para fazerem viagens para fora do seu país a partir de 17 de maio, segundo foi anunciado
pelo Governo de Boris Johnson, o que já está a gerar movimentações por parte de uma série de destinos, numa altura
em que a reabertura do turismo ainda é incerta devido aos números ainda oscilantes associados à pandemia covid-19.

Para o Algarve, a região portuguesa que - a par da Madeira - mais vive de turismo britânico, não é esperado um
regresso de ingleses, com impacto nos hotéis, antes de julho.

"Os operadores turísticos britânicos já anunciaram que vão manter as atividades suspensas até 24 de junho. O que
significa que os ingleses não vão retomar as viagens antes de julho e, até lá, o Algarve não pode contar com
turistas ingleses com impacto nos hotéis, é um facto", nota Mário Ferreira, presidente executivo do grupo NAU, que
tem oito hotéis no Algarve.

Nestes tempos de grande volatilidade, também a decisão dos operadores britânicos em manter a atividade parada
até 24 de junho se poderá vir a alterar, sendo certo que nada impede um inglês em auto-férias (designadamente os
que têm segundas casas no Algarve) a reservar por sua conta avião, transferes, ou mesmo hotéis, se não houver
restrições para o fazer, com a situação da pandemia. Mas os operadores são fundamentais para a construção destes
pacotes, ficando mais caro fazê-lo de forma isolada, segundo aponta Mário Ferreira.

As expectativas dos hoteleiros do Algarve para os principais meses de verão, julho e agosto, estão viradas
para o mercado português, e também o espanhol, envolvendo pessoas que se podem deslocar de carro e sem
dependerem de transporte aéreo.
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"Onde eu vejo que poderá haver uma retoma importante do mercado britânico é no pós-verão, em meados de
setembro, outubro e novembro, e poderá ser relevante para o segmento de golfe, que é fundamental no
Algarve", adianta o presidente executivo dos hotéis NAU, frisando que "era importante os ingleses voltarem ao Algarve".

Portugal aberto a receber britânicos a partir de 17 de maio

Na semana passada, Portugal já tinha autorizado a chegada de cidadãos ingleses por razões profissionais, de estudo,
reuniões familiares ou objetivos humanitários, e a TAP passou a fazer 15 voos semanais para Londres a 23 de abril.

Os Britânicos passam a poder viajar sem alegar motivos essenciais, mas os operadores turísticos ainda estão
parados.

Espanha e Grécia têm vindo a anunciar que estão prontos a receber, sem restrições, turistas britânicos vacinados a
partir de 17 de maio, conforme está na agenda do Governo do Reino Unido. E Portugal reiterou o mesmo objetivo há
mais de um mês.

"Acolheremos de bom grado, a partir do próximo mês, os cidadãos britânicos que nos queiram visitar", garantiu esta
quarta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, reiterando que Portugal está aberto a receber viagens de
ingleses a partir de 17 de maio e sublinhando o objetivo de "estender aos cidadãos britânicos" as facilidades
do passaporte verde europeu que se prepara até junho, com vista a facilitar viagens sem restrições sob o
comprovativo das pessoas estarem vacinadas, testadas ou recuperadas de covid-19.

A 18 de março, também a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, já tinha avançado à radio inglesa BBC que os
turistas britânicos podiam entrar em Portugal a partir de 17 de maio, apresentando um comprovativo de vacina ou de
teste negativo à covid-19.

As declarações da governante portuguesa em março surgiram logo após Portugal ter sido retirado da 'lista vermelha' de
viagens do Reino Unido - o que significa que ao sair de território português, os britânicos deixavam de ficar obrigados a
cumprir quarentenas em hotéis oficialmente identificados para o efeito, e às suas custas, ao chegarem ao Reino Unido,
mas continuando sob o dever de ficar em isolamento no seu domicílio, ou outro à sua escolha.

Na altura, o anúncio da secretária de Estado do Turismo foi visto pelos hoteleiros do Algarve apenas como
"uma declaração de boas intenções" por parte do Governo português em receber britânicos, mas sem efeitos
práticos para o turismo nacional, uma vez que se colocavam numerosas outras questões por resolver até chegar a esse
objetivo - também dependente do retomar do transporte aéreo e dos operadores turísticos responsáveis pela
comercialização de pacotes de férias.

Viagens essenciais de britânicos a Portugal já permitidas desde a semana passada

A situação tem vindo a evoluir, e na semana passada Portugal levantou a suspensão dos voos que vigorava para o
Reino Unido, o que levou a TAP a retomar a 23 de abril uma operação com 15 voos semanais para o aeroporto de
Heathrow, em Londres.

Mas estes voos abertos aos cidadãos britânicos desde 23 de abril estão circunscritos a viagens essenciais, motivos
profissionais, de estudo, de reunião familiar, razões de saúde ou objetivos humanitários, sendo obrigatório, em qualquer
circunstância, a apresentação de teste negativo à covid, o que só não se aplica a crianças com menos de 24 meses.

O que muda a partir de 17 de maio, é que com os britânicos autorizados a fazer deslocações para fora do seu país - o
que ainda carece de confirmação definitiva por parte do Governo britânico - também ficam com caminho aberto para
virem a Portugal fazer férias e frequentar hotéis, sem a restrição da viagem ter de ser justificada por motivos essenciais.

Portugal tem vindo a evoluir favoravelmente relativamente à situação epidemiológica, e prepara-se para levantar as
restrições do estado de emergência. No entanto, permanecem concelhos no país onde as taxas de risco ainda são
acima da média. E o Reino Unido tem vindo a avançar nas campanhas de vacinação (contando com uma vacina
nacional, a da Oxford e da Astrazeneca), mas tem enfrentado novas estirpes do vírus, e em particular a variante indiana.

O controle da pandemia ainda está numa fase cinzenta, apesar da ânsia dos destinos em quererem abrir o
turismo na perspetiva de salvar o verão. E mesmo com o Reino Unido a manter a data de 17 de maio para abrir aos
cidadãos a possibilidade de fazerem viagens de lazer, nada impede que venham a colocar recomendações de restrição
a determinados destinos, ou a abrir 'corredores' com regras discriminadas.
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O Parlamento Europeu quer testes gratuitos à covid 9 para garantir que,
na hora de viajar, não haverá discriminação em relação a quem já foi
vacinado
O Parlamento Europeu quer testes gratuitos à covid 9 para garantir que, na hora de viajar, não haverá
discriminação em relação a quem já foi vacinado

O Parlamento Europeu quer testes gratuitos à covid 9 para garantir que, na hora de viajar, não haverá discriminação em
relação a quem já foi vacinado
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