
PÚBLICO

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Air France prolonga Verão no Algarve: rota Faro-Paris continua
no Outono/Inverno
Rota algarvia integra o reforço da oferta europeia do grupo Air France-KLM, que
confirmou também “bilhetes 100% flexíveis” até finais de Março.

A Air France-KLM acaba de anunciar os detalhes dos seus planos para a temporada Outono/Inverno e,
entre novos destinos a partir de Paris, há a confirmação do prolongamento da rota estival, iniciada em
2020, que liga o Algarve à capital francesa. Um sinal de que a região poderá contar com mais alguns
milhares de turistas franceses até à chegada da Primavera.

Os voos entre o aeroporto de Faro e, no caso, o parisiense Charles de Gaulle – rota também operada
pela concorrente easyJet, vão realizar-se, a partir da entrada em vigor do próximo calendário aéreo, o
chamado Inverno IATA das companhias aéreas e que começa a 27 de Outubro

“O horário de Inverno está previsto começar com dois voos semanais entre Faro e Paris-CDG (quartas e
sábados)”, esclareceu a companhia à Fugas. Com a devida ressalva: “O programa permanece, contudo,
sujeito às restrições de viagens e à evolução da situação sanitária”.

Quanto ao aparelho a usar, a Air France só confirma que “a rota vai ser operada num avião da família
Airbus” – no trajecto, tem sido usado normalmente um Airbus A319, com capacidade potencial para 133
passageiros.? Uma busca no site permite verificar que os preços continuarão a oscilar muito conforme a
época, desde uma ida-e-volta à volta de 120 euros em Novembro ou Janeiro a mais do dobro em
Dezembro.

Além da confirmação da permanência de Faro-Paris, o grupo anunciou outras novidades e reforços
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internacionais. Entre as novas rotas para um tempo que se espera seja do regresso de (alguma)
“normalidade” às viagens aéreas, há propostas como Zanzibar (Tanzânia), Colombo (Sri Lanka)
e Mascate (Omã).

Do Charles de Gaulle, o mapa Air France-KLM (AFKL) passará a incluir destinos como Tenerife (Canárias),
a partir de 1 de Novembro, e Rovaniemi (Lapónia, Finlândia, e, claro, mesmo a tempo do Natal, a partir
de 4 de Dezembro — e até Março). Outras ligações de Verão também irão continuar: Sevilha, Las
Palmas (Canárias), Palma de Maiorca (Baleares), Tânger (Marrocos), Djerba (Tunísia) e Cracóvia
(Polónia).

De Paris-Orly, Berlim e Munique (Alemanha) terão voos diários a partir de 31 de Outubro.

A AFKL confirmou ainda o prolongamento da sua política de “bilhetes 100% flexíveis até 31 de Março”,
uma medida que pretende dar mais segurança em tempo de pandemia. Em comunicado, resumem-se as
directivas: até à Primavera, os passageiros podem “modificar a sua reserva gratuitamente” ou “obter um
crédito reembolsável, caso não desejem viajar”. “Se o voo for cancelado pela companhia, o cliente tem
a opção de adiar a viagem, solicitar o reembolso total ou receber uma nota de crédito” — esta é,
sublinham, “também reembolsável se não for utilizada”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

ANA sobe taxas em 2022 com retoma do tráfego
A proposta de atualização das taxas aeroportuárias da ANA para 2022 tem em conta as
projeções de retoma progressiva do tráfego aéreo e resultará num aumento da receita
regulada de 1,5% face a 2021
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JORNAL I

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Turismo. Mercado interno dá empurrão e já está aos níveis de
2019
O turismo está, aos poucos, a recompor-se dos prejuízos criados pela pandemia
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DN

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Saldo do IVAucher vai poder ser creditado na conta bancária
Autoridade T ributária vai apurar durante este mês o valor final que cada contribuinte tem
acumulado e que pode ser gasto nos três setores abrangidos no último trimestre do ano
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SAPO

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4885

REACH: 34000

O que há para fazer em setembro no Algarve? Muito e para todas
as idades
Música, teatro, dança, exposições, performances, desporto. São dezenas de eventos
marcados para setembro, todos no Algarve, para rechear de cultura os dias e as noites
dos residentes e dos turistas. Para saber o que fazer, quando e onde, basta consultar
online a edição de setembro do “Guia Algarve”.
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Começamos pela música. Os primeiros dias do mês veem chegar as Noites F ao largo da Sé de Faro,
com vários artistas portugueses no cartaz desta iniciativa de fim de verão. Pedro Abrunhosa com
Orquestra Clássica do Sul (dia 03), Aurea, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Rita Redshoes com Orquestra
Clássica do Sul (dia 04), e os D.A.M.A., que convidam AGIR, IRMA, Bárbara Bandeira e Bárbara Tinoco
para partilhar o palco (dia 05), são os grupos que atuam nesta edição, sempre às 21h30.

Dias depois, decorrem dois espetáculos de homenagem a dois grandes nomes do fado: Carlos do Carmo
e Amália Rodrigues. No dia 10, o Quinteto de Jazz de Lisboa canta “Saudade” e no dia 11 o pianista Júlio
Resende interpreta “Carta Aberta a Amália Rodrigues”, ambos no Centro Cultural de Lagos, às 21h30.

Destaque ainda para o 8.º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, entre os dias 11 de setembro e 1
de outubro, em vários locais do concelho, para o concerto de Tiago Bettencourt no castelo de Silves (dia
3, às 22h00) e para o evento Verão em Tavira, com quatro concertos de 2 a 5 de setembro que
culminam com a subida ao palco dos Amor Electro, no parque do Palácio da Galeria, às 22h00. Pelo
ambiente intimista e pela fabulosa localização, são também incontornáveis os DiVam – Concertos ao
Entardecer na Fortaleza de Sagres, com Luís Severo (dia 12), EVAYA (dia 19) e Junno (dia 26) a
(en)cantarem neste monumento que deve a sua origem ao infante D. Henrique.
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Cineteatro Louletano recebe a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago
Rodrigues. créditos: Região de Turismo do Algarve
Da música, para o teatro. De 3 de setembro a 17 de outubro acontece a BoCA – Bienal de Artes
Contemporâneas, em Faro, onde as novas linguagens entre o performativo e o visual encontram
espaço. Para acompanhar aqui. E no dia 11, o Cineteatro Louletano recebe a peça “Catarina e a beleza
de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues. Inserida numa família que tem a tradição de matar fascistas,
Catarina instala o conflito quando se recusa a tirar a vida a uma pessoa partidária daquele regime político.
Para ver às 21h00.

Entretanto, em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, outra arte cativará adultos e
crianças: as marionetas vão ganhar vida em mais uma edição do FOMe–Festival de Objetos e
Marionetas & Outros Comeres. De 4 de setembro a 25 de outubro, o público poderá observar as
marionetas em todas as suas formas, estéticas, técnicas e materiais, através do olhar sensível dos
artistas que as manipulam. Programação completa aqui.
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http://www.bocabienal.org/
https://www.facebook.com/FestivalFome/


Rota do Petisco. créditos: Região de Turismo do Algarve
Na dança, salienta-se o XIX Festival de Flamenco de Lagos, o mais antigo do género que se realiza em
Portugal. As guitarras, as vozes carregadas de emoção e a paixão do baile levarão o público até ao
flamenco mais profundo, de 16 a 18 de setembro, no Centro Cultural de Lagos.

Pelo Teatro das Figuras de Faro passará o festival Dance, Dance, Dance (de 08 a 18) e uma
interpretação de “Romeu e Julieta”, pelo Quorum Ballet (dias 25 e 26), enquanto o Cineteatro Louletano
acolherá o espetáculo “Last”, de Paulo Ribeiro (dia 30).

Em setembro, há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres com cultura,
gastronomia e animação. Exposições, feiras, eventos desportivos – como o Campeonato Nacional de
Classe Dragão, prova de vela ligeira, de 16 a 19 em Vilamoura – e uma Rota do Petisco, nos
restaurantes aderentes à iniciativa (de 10 de setembro a 10 de outubro), são outras propostas do “Guia
Algarve”, (disponível aqui para download gratuito) agenda de eventos editada mensalmente pela Região
de Turismo do Algarve.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2021/GUIA SETEMBRO WEB.pdf


BOA CAMA BOA MESA

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3795

REACH: -1

Grutas, algares e faróis para descobrir no Algarve
Falésias com aberturas que formam corações, arcos triunfantes, grutas com pequenos
bancos de areia para banhos refrescantes e cenários de sonho para fotografias
memoráveis. Assim é o Barlavento algarvio, pródigo em formações rochosas que já
ganharam fama no mundo

 

Falésias com aberturas que formam corações,
arcos triunfantes, grutas com pequenos bancos de
areia para banhos refrescantes e cenários de
sonho para fotografias memoráveis. Assim é o
Barlavento algarvio, pródigo em formações
rochosas que já ganharam fama no mundo
A partir de Sagres e até Albufeira há muitas surpresas por descobrir. Desde logo a Catedral, famosa
caverna marinha, em Sagres, com fauna e flora de grande riqueza. Aqui, o mergulho é essencial, já que
as mais fantásticas formações rochosas, como a Pedra do Gigante ou a gruta de Nossa Senhora, se
encontram a grande profundidade. A escola de mergulho Pura Vida Dive House (tel. 913210716)
proporciona essa aventura. Se preferir pode explorar a zona de barco na companhia de biólogos
especializados em observação de vida marinha. A Mar Ilimitado (tel. 916832625) organiza um passeio
para observação de golfinhos (€35) que, cada vez mais frequentemente, é coroado com o avistamento
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https://www.facebook.com/puravidadivehouse/
https://www.facebook.com/marilimitado


de tartarugas, baleias e até
orcas. As falésias mais altas da costa algarvia encontram-se a cerca de 50 metros acima do
nível do mar, na ponta da Piedade, em Lagos, onde se destaca o farol com o mesmo nome (as
visitas encontram-se suspensas temporariamente devido aos tempos de pandemia, mas há sempre a
possibilidade de explorar os faróis pelo lado de fora). Este é um local de grande beleza com grutas
acessíveis por terra ou mar. A BlueFleet (tel. 911963309), com sede em Lagos, organiza diversos
passeios de barco (desde €20).

Se preferir passear de forma mais autónoma, pode fazê-lo tranquilamente em stand up paddle (€15) ou
caiaque (€10), com a empresa Beach Hut Watersports (tel. 919553476). Assistir ao pôr do sol a partir
do mar neste local é uma experiência verdadeiramente mágica. Construídos para proteger as arribas, os
passadiços da Ponta da Piedade, com 2,5 km de comprimento, são perfeitos para uma caminhada
enquanto se usufrui da beleza local. O percurso tem início junto do farol da Ponta de Piedade e termina
na praia do Canavial. Nestas arribas foram feitos dois túneis: um onde se construiu uma
passagem em arco, outro que liga a praia dos Estudantes e a da Batata, onde pode observar
uma vida marinha rica.

Passeios em Sagres

Mar Ilimitado

Submarino amarelo

A partir da praia do Submarino, no Alvor, observe ao largo uma rocha que em tudo se assemelha a um
submergível à superfície da água, com o respetivo periscópio. O amarelo remete para a cor da rocha. A
empresa Timeless Moments (Tel. 910092222) promove passeios ao local. Em Ferragudo, já no
concelho de Lagoa, com 10 metros de altura e a 32 acima do nível do mar, está o farol da Ponta
do Altar, de onde se obtém uma vista privilegiada da foz do rio Arade e também da de
Portimão. É também aqui que encontra o caminho dos Promontórios, um trilho que acompanha o
contorno da costa entre a praia do Molhe, junto à foz do rio Arade, e a praia do Paraíso. Refresque-se
com um mergulho e almoce no Rei das Praias (tel. 282461006), na praia dos Caneiros, com vista para o
farol.
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https://www.facebook.com/bluefleetlagos
https://www.facebook.com/beach.hut.algarve
https://www.facebook.com/timeless.moments.vilamoura
https://www.facebook.com/reidaspraias


Subamrino Amarelo

Titanic, Gorila e Arco do Triunfo

A partir do Carvoeiro entra-se na zona da costa algarvia com as mais belas grutas e praias.
Com tanto para ver, aproveite o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, com uma localização única mesmo em
frente à praia do Vale Covo, onde existe uma gruta, por onde pode entrar a nado e usufruir da pequena
praia ali existente. Vá até ao farol de Alfanzina (ou do Carvoeiro, como lhe chamam os pescadores) e
assista ao bonito recorte das falésias e entradas para as grutas que abrigam um grande número de aves.
É precisamente nesta zona que se encontram as mais fantásticas grutas - ou algares -, sendo o mais
famoso de todos o algar de Benagil, já considerado um dos “10 mais bonitos do mundo”. Esta
gruta só é acessível por mar, existindo para o efeito diversos tipos de embarcação. Uma vez aqui, já
sabe ser da praxe tirar uma fotografia sob a abertura no topo desta gruta, para depois publicar nas redes
sociais. Segredo: procure o ângulo certo e vai encontrar a forma de um coração.

Se pretende uma visita mais rápida e direta, pode optar pelo operador Carvoeiro Tours (tel. 932314453)
que faz um passeio (€20) com a duração de 60 minutos, que começa na praia do Carvoeiro, passa por
Centeanes, Carvalho e Benagil. Já a Algar Experience (tel. 289591153) oferece um combinado de visitas
às grutas de Benagil e observação de golfinhos em catamarã ou em embarcação semirrígida (€40).
Ambas as possibilidades dão direito a uma paragem para um banho. Fique atento às muitas histórias que
o guia vai contando e aos nomes curiosos, fruto das semelhanças óbvias ou da fértil imaginação de
quem as batizou, de várias grutas e formações rochosas. Elefante, Gorila, Fantasma, Titanic,
Cozinha, Garagem, Sala Grande, Monstro e Arco do Triunfo são apenas alguns exemplos ao
longo da costa.
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https://www.facebook.com/algarexperience


Percursos pedestres

Sete Vales Suspensos

Não perca a beleza de um pequeno paraíso que dá pelo nome de Algar Seco. A erosão do mar, com a
ajuda dos ventos, levou à formação de “porches”, uma espécie de varandas e janelas viradas
para o mar. A Boneca é uma das mais famosas da região. De dentro consegue observar o mar através
dos seus “olhos”. O acesso aqui pode ser Seco. São cerca de 600 metros de percurso com zonas de
descanso e bancadas de contemplação, que permitem apreciar a beleza da zona em total segurança. A
Zorreira e a gruta do Capitão são outras das maravilhas rochosas que pode visitar nesta região.

O Trilho dos Sete Vales Suspensos, que já foi eleito Melhor Destino para Caminhadas da Europa, culmina
numa das mais bonitas praias algarvias, a da Marinha. Aqui encontra os arcos da Marinha, como o nome
indica, grandes arcos rochosos por onde os praticantes de SUP gostam de passear. A partir do cimo da
falésia, conseguirá ver a forma de um coração desenhado pelas rochas. No topo do promontório de
Nossa Senhora da Rocha, na freguesia de Porches, a capela é local de peregrinação, bem como
o miradouro. Lá em baixo, o areal é partilhado com as embarcações e as artes de pesca. Um túnel
escavado sob o promontório dá acesso à vizinha praia Nova.
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https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-vida/2019-04-04-Boa-Cama-Boa-Mesa-na-SIC-Noticias-Descobrir-os-Vales-Suspensos-do-Algarve


Restaurante Rei das Praias

MVT_

Navios piratas

Caso esteja baseado na zona de Albufeira, a partir da marina existem diversas empresas que organizam
passeios às grutas, alguns com cocktails e muita música, outros mais discretos e outros ainda com
possibilidade de almoçar numa praia deserta e inacessível por terra. Para os mais novos existem
“barcos-piratas” a navegar junto à costa, o "Santa Bernarda" (tel. 967023840), com saída de Portimão,
e o cruzeiro "Capitão Gancho" (tel. 962003885), com cais em Albufeira.
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https://santa-bernarda.com/public/


Praia do Farol

Hélio Ramos

Faróis do Algarve

O Farol de Vila Real de Santo António localiza-se na margem direita do rio Guadiana. Lá em cima, do
alto da torre e a 46 metros do chão, consegue avistar-se Castro Marim, Ayamonte e a Isla Canela, já
em Espanha. Aproveite para conhecer as praias da Ponta da Areia e de Santo António. Situada na ilha da
Culatra, a praia do Farol deve o nome ao Farol do Cabo de Santa Maria. Na verdade, muitos também
designam o local como ilha do Farol. O areal é extenso, com zonas de grande privacidade. O transporte
faz-se de barco, a partir de Faro ou Olhão. Existem vários restaurantes e esplanadas para comer peixe e
marisco ou beber um cocktail. O Cabo de São Vicente já foi chamado de “o fim do mundo". O famoso
farol nasce em 1515 quando, no então convento de São Vicente, numa pequena torre, se acendeu uma
fogueira para servir de guia aos navegantes. Do farol até à vila de Sagres pode seguir pelo Trilho dos
Pescadores, ao longo de 7 km.
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Nossa Senhora da Rocha

CM Lagoa

Este artigo foi adaptado do Guia de Verão – Algarve, oferecido com o Expresso, a 25 de junho de 2021.

(Link)
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https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-vida/2021-08-31-Grutas-algares-e-farois-para-descobrir-no-Algarve-37723e17


VOLTA AO MUNDO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 90

PROGRAMA • ROTEIRO ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 3600

PELA RIA DOS MIL ENCANTOS
Há 18 mil anos que a ria Formosa marca de forma indelével a paisagem do sotavento
algarvio, entre a península do Ancão e a Manta Rota.
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SAPO

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VIAJAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4885

REACH: 34000

10 Destinos em Portugal perfeitos para visitar em setembro
Agosto é o mês de férias por excelência, mas há muitas vantagens em fazer férias em
setembro e estes são os melhores destinos nacionais para isso.

31/68



Passar as férias de setembro em Portugal é uma excelente oportunidade para desfrutar do melhor que o
país oferece já que as temperaturas ainda estão elevadas e há muito menos turistas.

Setembro traz temperaturas amenas que permitem percorrer cidades a pé sem problema, atividades
únicas como as vindimas e a possibilidade de desfrutar de dias de sol passados em praias quase vazias.

Quem vai de férias quando os outros começam a regressar ao trabalho encontrará destinos mais
tranquilos, mas com os mesmos encantos de sempre. Se vai de férias em setembro e ainda não decidiu
o destino ou se está a planear apenas uma escapadinha de fim de semana em Portugal, estes são os
destinos que vai querer visitar.

Link para aceder às Fotos
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https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/10-destinos-em-portugal-perfeitos-para-visitar-em-setembro


RECORD

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1680

REACH: 19438

Algarve certo no MotoGP de 2022
O Grande Prémio do Algarve foi ontem apresentado
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O JOGO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3020

REACH: 11600

Algarve de volta e para perdurar
Regresso do público – com 67 500 espectadores – é a grande novidade
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A BOLA

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 24000

Miguel Oliveira embala com 67.500 espectadores
Anunciada a lotação de 75 por cento do Autódromo do Algarve, em novembro
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CORREIO DA MANHÃ

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 33

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

MotoGP volta em novembro com público
Cerca de 65 mil pessoas vão poder assistir, no Autódromo Internacional do Algarve,
Portimão, a mais uma etapa do Mundial de MotoGP, de 5 a 7 de novembro
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DN

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Autódromo do Algarve abre portas a 67.500 pessoas para prova
de MotoGP
Portimão recebe pela terceira vez a competição entre 5 e 7 de novembro. Miguel O liveira
diz que a presença de público é “ingrediente especial”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 43

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RICARDO ROCHA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

MotoGP de volta com mais de 60 mil nas bancadas
Circuito algarvio acolhe, em novembro, a terceira prova no espaço de um ano.
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SUL INFORMAÇÃO

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

MotoGP regressa ao Autódromo do Algarve em Novembro e está
quase certo para 2022
Miguel Oliveira vai correr em Portugal, pela primeira vez, com público
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O MotoGP vai estar de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de Novembro
e, muito provavelmente, também na Primavera de 2022. A revelação foi feita por Carmelo
Ezpeleta Peidro, diretor-geral da Dorna, que promove o campeonato, durante a apresentação,
esta terça-feira, 30 de Agosto, do Grande Prémio do Algarve, a penúltima ronda do Mundial
deste ano.

Para o Grande Prémio de Novembro, a que o Algarve dará nome, a expetativa é grande e por várias
razões: seja porque Miguel Oliveira vai correr pela primeira vez com público, em Portugal, numa corrida
do MotoGP, seja pelo retorno esperado de 40 milhões de euros e pelo impacto mediático que a prova
terá.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, olha principalmente para este ponto e
considera esta «uma prova importantíssima pela capacidade de atrair público para a região na época
baixa» e «uma porta para a promoção da região».

 

Foto: Nuno Costa|Sul Informação
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Desta vez, o Autódromo Internacional do Algarve vai estar de portas abertas para receber o público, algo
que não aconteceu em Novembro do ano passado, quando Miguel Oliveira subiu ao lugar mais alto do
pódio, ou em Abril.

Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, realça este facto, sendo que, além da
possibilidade «de ver aqui o Miguel Oliveira a lutar pela vitória», esta será também «uma das últimas
corridas de Valentino Rossi». Para o responsável, «será único para os portugueses».

Em relação à lotação máxima, será de cerca de 67.500 espectadores, o que equivale a 75% dos lugares
disponíveis. «Não queremos ultrapassar os 75% de público, como medida de precaução», devido à
pandemia, explicou Paulo Pinheiro.

A procura e venda de bilhetes online, com preços entre os 65 e os 190 euros, está a correr bem, sendo
que já esgotada a bancada Sul 2.

 

Miguel Oliveira – Foto: Nuno Costa|Sul Informação
 

Os pilotos veem com bons olhos o regresso deste «ingrediente especial», como lhe chamou Miguel
Oliveira. «Os pilotos gostam de ter o calor dos fãs» e queremos «brindar o público com um grande
espetáculo». No seu caso particular, o objetivo passará mesmo por uma vitória.

«Espero que a corrida seja mais risonha do que foi em Abril. Espero um grande resultado», garantiu.

Para Isilda Gomes, seja qual for o resultado de Miguel Oliveira, em Novembro deste ano, o atleta
merecerá um aplauso.

«Sofri muito no dia em que ganhou, porque, ao olhar para a bancada, estava vazia. Pensei que pena foi
o Miguel Oliveira não ter tido aquela bancada cheia a aplaudi-lo. Por isso, quer ganhes, quer não ganhes,
devemos-te esse aplauso», disse, na conferência de imprensa desta terça-feira.

Quem também está a “bater palmas” de contente, para a autarca de Portimão, é João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.
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https://www.sulinformacao.pt/2020/11/miguel-oliveira-faz-historia-e-vence-em-portimao/
https://www.sulinformacao.pt/2021/04/moto-gp-miguel-oliveira-cai-e-so-termina-corrida-por-respeito-aos-portugueses/
https://motogp.meoblueticket.pt/Sessoes?idevento=5621&idvp=0


Isilda Gomes – Foto: Nuno Costa|Sul Informação
 

«Falei com hoteleiros que pensavam em fechar os hotéis em Outubro, mas agora não o vão fazer por
causa do MotoGP. Isto significa que o emprego será prolongado até Novembro, depois virá o Natal e a
Passagem de Ano. Esta corrida é um upgrade do Verão», considerou.

Isilda Gomes expressou ainda um desejo que não demorou muito para se concretizar.

É que, depois de ter apelado a que «o Grande Prémio do Algarve ou de Portugal passe a fazer parte do
calendário do MotoGP, também fora do período de pandemia», Carmelo Ezpeleta Peidro, por
videochamada, revelou que isso está muito perto de acontecer.

O diretor-geral da Dorna adiantou que «há acordo» e que «para o ano, o Grande Prémio de Portugal
será em Portimão, provavelmente na Primavera, em Abril. Estou seguro de que o Grande Prémio do
Algarve e o Grande Prémio de Portugal, nos próximos anos, serão êxitos grandes», até porque o
Autódromo Internacional do Algarve «é um circuito fantástico».

 

Carmelo Ezpeleta Peidro – Foto: Nuno Costa|Sul Informação
 

Apesar da certeza dada por Carmelo Ezpeleta Peidro, Paulo Pinheiro não confirmou a 100% que, em
2022, haverá MotoGP em Portimão, uma vez que «faltam ainda alguns detalhes». Mesmo assim,
admite, «ao entrarmos de forma permanente, o objetivo é ter um contrato para três a cinco anos», algo
que ainda não foi assinado.

Certo, certo é o Grande Prémio do Algarve de 5 a 7 de Novembro e é aí que o responsável pelo circuito
diz ter o «foco» em proporcionar um «evento único».
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ALGARVE
INFORMATIVO

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Autódromo Internacional do Algarve acolhe Grande Prémio do
Algarve de MotoGP em novembro
Pela terceira vez no espaço de um ano os bólides de duas rodas do MotoGP vão acelerar
no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de 5 a 7 de novembro, por ocasião
do Grande Prémio do Algarve 2021

 

Pela terceira vez no espaço de um ano os bólides de duas rodas do MotoGP vão acelerar no Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão, de 5 a 7 de novembro, por ocasião do Grande Prémio do Algarve
2021. A «montanha-russa algarvia» vai ser palco da penúltima ronda do Mundial, naquela que será a
oportunidade dos fãs portugueses se despedirem da lenda do motociclismo Valentino Rossi do
Campeonato MotoGP, mas, acima de tudo, de verem ao vivo o português Miguel Oliveira, que tentará
repetir a vitória registada neste circuito em 2020. 

Ao contrário do que sucedeu no ano transato, o Grande Prémio do Algarve 2021 terá, pela primeira vez,
público, sendo de esperar cerca de 65 mil espetadores, o que corresponde a 75 por cento da capacidade
do Autódromo Internacional do Algarve, isto apesar de, em novembro, os recintos desportivos já
puderem ter, previsivelmente, lotação completa. Certo é que a bancada Sul 2 já está esgotada, as
vendas para as restantes decorrem a bom ritmo e nesta corrida será, inclusive, montada uma bancada
num dos locais mais marcantes do circuito, junto à famosa e espetacular curva Craig Jones. Não admira,
por isso, que João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considere tratar-se de “uma
prova importantíssima para o Algarve, seja pela capacidade que tem para atrair público neste
período da época baixa, seja como veículo promocional da região enquanto destino turístico”. “É
um circuito bastante diferenciador pelas suas características técnicas e que agrada muito aos
pilotos. E só em duas redes sociais dinamizadas pela Dorna (promotora do MotoGP) tem 420
milhões de impressões, com 24,5 milhões de seguidores. Muito obrigado a todos aqueles que
contribuíram para que este grande espetáculo se realizasse no Algarve”, agradeceu João
Fernandes.
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O orgulho de acolher novamente o MotoGP estava bem visível no rosto de Paulo Pinheiro, CEO do
Autódromo Internacional do Algarve, por ser “o reconhecimento de uma longa caminhada que a
equipa da Parkalgar fez com as forças vivas da região”. “Em 12 meses vamos conseguir ter
três Grandes Prémios do MotoGP, dois Grandes Prémios de Fórmula 1, um Campeonato do
Mundo de Resistência, dois European Le Mans Series, dois históricos, três Campeonatos do
Mundo de Karting, duas 24 horas Le Mans. Seremos, porventura, o circuito do mundo com mais
eventos desportivos neste último ano”, realçou Paulo Pinheiro, ele próprio um antigo praticante de
karting e motociclismo, agora dedicado somente ao automobilismo. “Tive a sorte de ter na nossa
equipa campeões e vice-campeões do mundo, incluindo o Miguel Oliveira e o Miguel Praia, os
dois maiores pilotos portugueses de motociclismo de sempre. Para mim, o Miguel Oliveira é um
herói, um exemplo de esforço, trabalho, dedicação e talento”, frisou.
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Paulo Pinheiro não tem dúvidas de que o Grande Prémio do Algarve de MotoGP será o principal evento
desportivo a acontecer, este ano, em território nacional e, apesar de poder ter as bancadas todas cheias
de público, a direção da Parkalgar optou por ficar-se pelos 75 por cento da capacidade, como medida de
precaução, uma vez que continuamos a viver uma pandemia mundial. “Fizemos a nossa obrigação de
tentar trazer o máximo de eventos para o Algarve, para o nosso circuito, com tudo o que isso
acarreta em termos de impacto económico e social. Estamos a cumprir uma das nossas
principais missões enquanto equipamento de grande dimensão e importância a nível mundial e é
o afirmar de Portimão como uma referência mundial do desporto motorizado”, declarou Paulo
Pinheiro, antes de passar a palavra a Miguel Oliveira, sobre quem todas as atenções estarão
concentradas, sobretudo depois da vitória alcançada em novembro de 2020 neste mesmo circuito.
“Desde o momento em que todo o paddock e a organização conheceu o Algarve que se sentiu
que ninguém queria ir embora. Foi um fim-de-semana de competição como nunca tínhamos tido
até ao momento e foi clara a vontade de repetir a experiência, o que veio a acontecer em abril
deste ano, ainda sem público. Faltava esse ingrediente especial, o calor dos fãs”, admitiu o
português. 

Se a interação com o público no paddock ainda não será possível, como sucedia noutros tempos pré-
covid19, haverá, contudo, muitos milhares de pessoas nas bancadas, daí que Miguel Oliveira agradeça os
esforços de todas as entidades envolvidas para que o MotoGP regressasse novamente a Portimão.
“Espero um grande resultado e, até novembro, continuarei como sempre a dar o meu melhor, a
trabalhar com afinco”, garante o atual 8.º classificado do Campeonato Mundial de MotoGP, antes de
falar da emoção de se correr na «montanha-russa algarvia». “Obviamente que as emoções são
vividas muito intensamente quando guiamos uma moto com quase 280 cavalos e, no traçado
de Portimão, é, de facto, uma sensação única. O segredo é simplesmente desfrutar o melhor
possível desta montanha-russa a 300 Km/h”, aconselhou, com um sorriso.

A importância dos eventos do Autódromo Internacional do Algarve foi mais uma vez salientada por Isilda
Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, segundo a qual o Grande Prémio do Algarve de
MotoGP deverá ter um impacto económico direto na ordem dos 40 milhões de euros neste fim-de-
semana. “Finalmente vamos ter uma prova internacional que terá na sua designação o nome
«Algarve», o que vem reforçar a ideia de que somos uma verdadeira região. O que é bom para
Portimão é bom para todo o Algarve, pelo que a região tem que se unir em torno destes
grandes eventos, porque o seu retorno é extraordinário. E para o Algarve, mas também para
Portugal, porque somos contribuintes líquidos para o PIB nacional”, salientou a edil portimonense.
“O que espero é que estas provas se tornem eventos âncoras no Algarve e que não tenham
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lugar no Autódromo Internacional do Algarve apenas em tempos de pandemia”, acrescentou. 

Isilda Gomes referiu ainda que existe uma dívida para com Miguel Oliveira por, em novembro de 2020,
aquando da sua vitória em Portimão, o piloto português não ter as bancadas cheias de fãs a festejar o
seu resultado. “Quer ganhes, quer não ganhes este ano, tu mereces esse aplauso nesse dia. Do
mesmo modo que não me canso de elogiar o Paulo Pinheiro e toda a sua equipa. É um orgulho
para qualquer país ter um circuito como o Autódromo Internacional do Algarve e temos que
estar ao lado destes homens e mulheres para que continuem a fazer mais e melhor pelo
Algarve e por Portugal”, defendeu a autarca. “O poder político tem a obrigação de apoiar
empresários como estes, porque o Algarve, neste fim-de-semana, vai ser mostrado a milhões
de pessoas espalhadas por todo o mundo, e esse retorno financeiro é impossível de contabilizar.
Alguns hotéis que iam fechar em outubro já não o vão fazer por causa do MotoGP, o que se
traduz em menor desemprego, até porque depois estamos logo a um passo do Natal e do
Réveillon”, destacou ainda Isilda Gomes. 

Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina

 

(Link)

49/68

https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/08/autodromo-internacional-do-algarve.html


RTP 3

01/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: -1

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber pela terceira
vez no espaço de um ano, um MotoGP
O Autódromo Internacional do Algarve vai receber pela terceira vez no espaço de um
ano, um MotoGP

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber pela terceira vez no espaço de um ano, um MotoGP
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JORNAL DO ALGARVE

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

MotoGP quase garantido em Portimão em abril de 2022
A organização do campeonato do mundo de MotoGP revelou na terça-feira que quer
continuar no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 2022, mas a
estrutura algarvia revelou que faltam acertar pormenores.

 

A organização do campeonato do mundo de MotoGP revelou na terça-feira que quer continuar
n o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 2022, mas a estrutura
algarvia revelou que faltam acertar pormenores.

Carmelo Ezpeleta, diretor-geral da Dorna – entidade promotora do MotoGP – afirmou hoje que o acordo
“está firmado” e confirmou que o grande prémio de Portugal “irá acontecer em Portimão”, ainda sem
uma data certa, mas durante a primavera, “seguramente no mês de abril”.

O responsável falava por vídeochamada na apresentação da prova do campeonato de MotoGP deste
ano, que se realiza no circuito algarvio entre 05 a 07 de novembro e mostrou-se “seguro” que o grande
prémio português “deste ano e dos próximos” será um “êxito grande”.

O administrador do AIA revelou-se cauteloso, assumindo que “está tudo encaminhado” e “praticamente
encerrado para 2022”, mas destacou que faltam ainda limar “algumas arestas”.

Apesar do entusiasmo demonstrado pela Dorna, Paulo Pinheiro realçou que ainda faltam “alguns
detalhes, pequenos” e assumiu que o objetivo para já é fazer da prova de 2021 um “evento histórico a
todos os níveis, pela positiva para os espetadores, para as equipas e para a organização”  

O circuito algarvio tinha “até agora” um contrato de circuito de substituição com a possibilidade de poder
passar para o calendário de “forma permanente” caso conseguissem reunir as condições “necessárias”.

O objetivo passa por tentarem ter um contrato de “três ou cinco anos” para poderem ter continuidade e
fazerem “investimentos de longo prazo”, o que implica a melhoria de “algumas condições” no circuito,
assumiu
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/autodromo-internacional-do-algarve/
https://www.cm-portimao.pt/


“O nosso objetivo é, se conseguirmos reunir as condições todas, passarmos a ter um contrato de mais
longo prazo, agora neste momento ainda não está garantido”, apontou Paulo Pinheiro.

A concretizar-se, o grande prémio de 2022 será a quarta prova da categoria ‘rainha’ do motociclismo de
velocidade no AIA.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/motogp-quase-garantido-em-portimao-em-abril-de-2022/


PÚBLICO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Mais de 67 mil espectadores no GP do Algarve em MotoGP
Presidente da Câmara de Portimão realça os “40 milhões de euros de retorno” previstos
para a região, em Novembro
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SIC NOTÍCIAS

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Miguel Oliveira de regresso ao autódromo de Portimão. Algarve
recebe Grande Prémio de Moto GP
Pela terceira vez num ano, o Algarve vai receber, de 5 a 7 de novembro, o Grande Prémio
de Moto GP.

À terceira será de vez, um ano depois do primeiro Grande Prémio de Moto GP no Algarve, o público vai
poder estar nas bancadas a assistir de perto à prova e à prestação do campeão português, Miguel
Oliveira.

Apesar de não ter vencido a corrida em Portimão, em abril, Miguel Oliveira está confiante que poderá ter
condições para repetir a vitória de novembro passado neste mesmo circuito.

O piloto, que está em oitavo lugar no campeonato do mundo, diz que a mudança nos pneus dianteiros
tecnicamente pode fazer toda a diferença.

A três meses da corrida uma das bancadas já está esgotada e outra a caminho disso. Vai haver lugar
para 65 mil pessoas, ainda assim, abaixo da capacidade máxima do recinto.

Se Portimão entrou no circuito mundial como autódromo de substituição, tudo indica que deverá firmar-
se como infraestrutura definitiva no calendário das próximas provas. As negociações para 2022 estão
praticamente fechadas.

Esta prova deverá gerar para o Algarve uma receita de 40 milhões de euros. Há hotéis que já não vão
fechar no outono, a contar com o balão de oxigénio que, segundo a autarca de Portimão, deverá ajudar
a prolongar o verão e a estender a atividade turística até à passagem de ano.
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ECONOMIA ONLINE

31/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4732

REACH: 23000

Cerca de 67.500 espetadores vão poder assistir ao MotoGP em
Portimão em novembro
Em novembro, embora a lotação seja de 100%, vai ser reduzida para 75% por
precaução contra o risco de infeção com a Covid-19, alertou o administrador do
Autódromo Internacional do Algarve.

Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir finalmente ao vivo ao Grande Prémio de MotoGP no
Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 05 e 07 de novembro, foi anunciado esta
terça-feira.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em novembro a lotação
dos eventos deverá estar nos “100%”, mas por “precaução”, a organização irá disponibilizar apenas
“75% dos lugares”, o que se traduz em cerca de 67.500 espetadores, cumprindo as regras sanitárias
em vigor.

Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a
primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e ver o
piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória”. Algo que Paulo Pinheiro classificou com
“único”.

Para o responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projeto que possibilita
a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às quais se soma
quase uma dezena de outros eventos.

epa08616070 Portuguese MotoGP rider Miguel Oliveira of Red Bull KTM Tech 3 in action during first
training session of the Motorcycling Grand Prix of Styria at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria, 21
August 2020. EPA/CHRISTIAN BRUNAEPA/CHRISTIAN BRUNA

Presente na apresentação, o piloto Miguel Oliveira recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em
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novembro de 2020, que acabou por vencer, e revelou a “felicidade” que sentiu quando soube que o
MotoGP iria regressar em abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

“Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor
dos fãs”, assumiu, algo que irá acontecer na prova em novembro. Na componente competitiva mostrou
a esperança que seja “mais risonha” que a prova de abril e espera um “grande resultado”. Questionado
sobre o segredo de correr naquela que é apelidada de montanha-russa algarvia, o piloto português
presente no Mundial de MotoGP avançou que é “desfrutar dela” para que se possa “apreciar” uma volta a
300 quilómetros hora”.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também presente na apresentação, realçou os “40
milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova. Isilda Gomes revelou que muitos
hoteleiros estão a ponderar “não fechar os hotéis” no mês de outubro, procurando mantê-los abertos
“até novembro”. A responsável mostrou-se satisfeita por “finalmente” haver uma prova com o nome
“Algarve”, que vem “dar força” à ideia de que esta é uma “verdadeira região”.

Já para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, esta é uma prova
“importantíssima para o Algarve” com a capacidade que tem para “atrair público” para a região na época
baixa, somada à possibilidade de “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.

Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones. Como complemento ao espetáculo das
motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também agendadas outras iniciativas de entretenimento
do público, entre as quais atividades em pista e demonstrações aéreas.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 07 de
novembro, após o cancelamento da etapa australiana. O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio
de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade,
vai acolher a 17.ª prova do ano. Esta vai ser a terceira vez que a categoria ‘rainha’ do motociclismo de
velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de
Miguel Oliveira.
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Cerca de 67.500 espetadores vão poder assistir ao MotoGP em
Portimão em novembro
Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de
um ano, mas a primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do
lendário Valentino Rossi e ver o piloto português Miguel O liveira (KT M), “a lutar por uma
vitória”

Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir finalmente ao vivo ao Grande Prémio de MotoGP no
Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 5 e 7 de novembro, foi esta terça-feira
anunciado.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em novembro a lotação
dos eventos deverá estar nos “100%”, mas por “precaução”, a organização irá disponibilizar apenas
“%75% dos lugares”, o que se traduz em cerca de 67.500 espetadores, cumprindo as regras sanitárias
em vigor.

Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a
primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e ver o
piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória”. Algo que Paulo Pinheiro classificou com
“único”.

Para o responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projeto que possibilita
a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às quais se soma
quase uma dezena de outros eventos.

Presente na apresentação, o piloto Miguel Oliveira recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em
novembro de 2020, que acabou por vencer e revelou a “felicidade” que sentiu quando soube que o
MotoGP iria regressar em abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

“Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor
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dos fãs”, assumiu, algo que irá acontecer na prova em novembro.

Na componente competitiva mostrou a esperança que seja “mais risonha” que a prova de abril e espera
um “grande resultado”.

Questionado sobre o segredo de correr naquela que é apelidada de montanha-russa algarvia, o piloto
português presente no Mundial de MotoGP avançou que é “desfrutar dela” para que se possa “apreciar”
uma volta a 300 quilómetros hora”.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também presente na apresentação, realçou os “40
milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova.

Isilda Gomes revelou que muitos hoteleiros estão a ponderar “não fechar os hotéis” no mês de outubro,
procurando mantê-los abertos “até novembro”.

A responsável mostrou-se satisfeita por “finalmente” haver uma prova com o nome “Algarve”, que vem
“dar força” à ideia de que esta é uma “verdadeira região”.

Já para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, esta é uma prova
“importantíssima para o Algarve” com a capacidade que tem para “atrair público” para a região na época
baixa, somada à possibilidade de “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.

Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones.

Como complemento ao espetáculo das motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também
agendadas outras iniciativas de entretenimento do público, entre as quais atividades em pista e
demonstrações aéreas.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 07 de
novembro, após o cancelamento da etapa australiana.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do
campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 17.ª prova do ano.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo
Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira.
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É a terceira vez num ano Algarve vai receber de 5 a 7 de
Novembro o Grande Prémio de MotoGP
É a terceira vez num ano Algarve vai receber de 5 a 7 de Novembro o Grande Prémio de
MotoGP

É a terceira vez num ano Algarve vai receber de 5 a 7 de Novembro o Grande Prémio de MotoGP
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MotoGP de Portimão terá lotação de 67.500 espetadores -
Renascença
O circuito português volta a receber o Mundial de Motociclismo, entre 5 e 7 de novembro.

Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir ao vivo ao Grande Prémio de MotoGP no Autódromo
Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 5 e 7 de novembro, anunciaram os organizadores,
esta terça-feira.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em novembro a lotação
dos eventos deverá estar nos 100%, mas, por precaução, a organização irá disponibilizar apenas 75%
dos lugares, o que se traduz a lotação para cerca de 67.500 espetadores.

Esta é a terceira vez que o MotoGP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a
primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e ver o
piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória”. Algo que Paulo Pinheiro classificou com
“único”.

Para o responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projeto que possibilita
a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às quais se soma
quase uma dezena de outros eventos.

Presente na apresentação, o piloto Miguel Oliveira recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em
novembro de 2020, que acabou por vencer e revelou a “felicidade” que sentiu quando soube que o
MotoGP iria regressar em abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

“Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor
dos fãs”, assumiu, algo que irá acontecer na prova em novembro.

Na componente competitiva mostrou a esperança que seja “mais risonha” que a prova de abril e espera
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um “grande resultado”.

Questionado sobre o segredo de correr naquela que é apelidada de montanha-russa algarvia, o piloto
português presente no Mundial de MotoGP avançou que é “desfrutar dela” para que se possa “apreciar”
uma volta a 300 quilómetros hora”.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também presente na apresentação, realçou os “40
milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova.

Isilda Gomes revelou que muitos hoteleiros estão a ponderar “não fechar os hotéis” no mês de outubro,
procurando mantê-los abertos “até novembro”.

A responsável mostrou-se satisfeita por “finalmente” haver uma prova com o nome “Algarve”, que vem
“dar força” à ideia de que esta é uma “verdadeira região”.

Já para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, esta é uma prova
“importantíssima para o Algarve” com a capacidade que tem para “atrair público” para a região na época
baixa, somada à possibilidade de “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.

Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones.

Como complemento ao espetáculo das motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também
agendadas outras iniciativas de entretenimento do público, entre as quais atividades em pista e
demonstrações aéreas.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 7 de
novembro, após o cancelamento da etapa australiana.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do
campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 17.ª prova do ano.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria rainha do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo
Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira.
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Pela primeira vez em menos de um ano, o barulho dos motores
vai voltar a ouvir-se no circuito do Autódromo Internacional do
Algarve
Pela primeira vez em menos de um ano, o barulho dos motores vai voltar a ouvir-se no
circuito do Autódromo Internacional do Algarve

Pela primeira vez em menos de um ano, o barulho dos motores vai voltar a ouvir-se no circuito do
Autódromo Internacional do Algarve
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Mais de 67 mil espectadores no MotoGP em Portimão em
Novembro
A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, realçou os “40 milhões de euros de
retorno” previstos para a região com esta prova e revelou que muitos hoteleiros estão a
ponderar mater os hotéis abertos até Novembro.
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Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir ao vivo ao Grande Prémio de MotoGP no Autódromo
Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 5 e 7 de Novembro.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em Novembro a lotação
dos eventos deverá estar nos “100%”, mas por “precaução”, a organização irá disponibilizar apenas
“75% dos lugares”, o que se traduz em cerca de 67.500 espectadores, cumprindo as regras sanitárias
em vigor.

Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a
primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e ver o
piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória”. Algo que Paulo Pinheiro classificou com
“único”.

Para o responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projecto que
possibilita a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às
quais se soma quase uma dezena de outros eventos.

Presente na apresentação, o piloto Miguel Oliveira recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em
Novembro de 2020, que acabou por vencer e revelou a “felicidade” que sentiu quando soube que o
MotoGP iria regressar em Abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

“Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor
dos fãs”, assumiu, algo que irá acontecer na prova em Novembro. Na componente competitiva mostrou
a esperança que seja “mais risonha” que a prova de Abril e espera um “grande resultado”.

Questionado sobre o segredo de correr naquela que é apelidada de montanha-russa algarvia, o piloto
português presente no Mundial de MotoGP avançou que é “desfrutar dela” para que se possa “apreciar”
uma volta a 300 quilómetros hora”.

Retorno de 40 milhões de euros
A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também presente na apresentação, realçou os “40
milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova. Isilda Gomes revelou que muitos
hoteleiros estão a ponderar “não fechar os hotéis” no mês de Outubro, procurando mantê-los abertos
“até Novembro”. A responsável mostrou-se satisfeita por “finalmente” haver uma prova com o nome
“Algarve”, que vem “dar força” à ideia de que esta é uma “verdadeira região”.
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Já para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, esta é uma prova
“importantíssima para o Algarve” com a capacidade que tem para “atrair público” para a região na época
baixa, somada à possibilidade de “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.

Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones.

Como complemento ao espectáculo das motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também
agendadas outras iniciativas de entretenimento do público, entre as quais actividades em pista e
demonstrações aéreas.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP a 7 de
Novembro, após o cancelamento da etapa australiana. O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio
de Portugal a 18 de Abril vai acolher assim a 17.ª prova do ano.

Link Notícia
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Cerca de 67.500 espetadores vão poder assistir ao MotoGP em
Portimão em novembro
Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir finalmente ao vivo ao Grande Prémio de
MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 05 e 07 de
novembro, foi hoje anunciado.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em novembro a lotação
dos eventos deverá estar nos “100%”, mas por “precaução”, a organização irá disponibilizar apenas
“%75% dos lugares”, o que se traduz em cerca de 67.500 espetadores, cumprindo as regras sanitárias
em vigor.

Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a
primeira em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e ver o
piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória”. Algo que Paulo Pinheiro classificou com
“único”.

Para o responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projeto que possibilita
a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às quais se soma
quase uma dezena de outros eventos.

Presente na apresentação, o piloto Miguel Oliveira recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em
novembro de 2020, que acabou por vencer e revelou a “felicidade” que sentiu quando soube que o
MotoGP iria regressar em abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

“Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor
dos fãs”, assumiu, algo que irá acontecer na prova em novembro.

Na componente competitiva mostrou a esperança que seja “mais risonha” que a prova de abril e espera
um “grande resultado”.

Questionado sobre o segredo de correr naquela que é apelidada de montanha-russa algarvia, o piloto
português presente no Mundial de MotoGP avançou que é “desfrutar dela” para que se possa “apreciar”
uma volta a 300 quilómetros hora”.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também presente na apresentação, realçou os “40
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milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova.

Isilda Gomes revelou que muitos hoteleiros estão a ponderar “não fechar os hotéis” no mês de outubro,
procurando mantê-los abertos “até novembro”.

A responsável mostrou-se satisfeita por “finalmente” haver uma prova com o nome “Algarve”, que vem
“dar força” à ideia de que esta é uma “verdadeira região”.

Já para o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, esta é uma prova
“importantíssima para o Algarve” com a capacidade que tem para “atrair público” para a região na época
baixa, somada à possibilidade de “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.

Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones.

Como complemento ao espetáculo das motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também
agendadas outras iniciativas de entretenimento do público, entre as quais atividades em pista e
demonstrações aéreas.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 07 de
novembro, após o cancelamento da etapa australiana.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do
campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 17.ª prova do ano.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo
Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira.

Por: Lusa
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