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Bilhetes de avião vão ficar mais caros devido à alta do petróleo,
garante associação do setor
Custo da matéria-prima vai refletir-se nos preços das passagens aéreas, diz Willie Walsh,
diretor-geral da IATA, apesar do tráfego aéreo internacional continuar deprimido.

“As cotações mais elevadas do petróleo vão refletir-se nos preços das passagens aéreas.” A garantia foi
deixada por Willie Walsh, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla
em inglês), durante uma conferência de imprensa online. Apesar de os bilhetes ficarem mais caros, o
responsável não espera um impacto negativo na procura no curto e médio prazo.

A recuperação da economia tem sido acompanhada de um alta da cotação do petróleo, que se tem
mantido acima dos 80 dólares por barril, levando também a um aumento do preço do jet fuel. Segundo
dados da própria IATA, o preço subiu 130% num ano. Willie Walsh considera que, depois das perdas dos
últimos anos provocadas pelo impacto da covid-19, “é impossível as companhias aéreas absorverem
este aumento” pelo que ele terá de ser repercutido nos valores das passagens aéreas.

Em Portugal, a presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener já reconheceu o agravamento dos custos
com combustível, mas não clarificou se poderia vir a ter um impacto no preço dos bilhetes.

Subida do preço do jet fuel complica contas da TAP Ler Mais

Este não é o único fator que pode ditar a subida do preço dos bilhetes. O diretor-geral da IATA aponta
ainda o aumento “escandaloso” das taxas aeroportuárias em algumas infraestruturas e também as
cobradas pelo controlo aéreo. Willie Walsh admitiu mesmo que a IATA avançará com ações legais para
travar a revisão de taxas em alguns aeroportos, como é o caso de Schiphol, na Holanda, onde os
valores vão aumentar 37% ao longo de cinco anos.

Apesar destas contrariedades, o responsável está otimista em relação à recuperação do setor, e os
números de setembro apontam nesse sentido, embora o efeito da pandemia ainda se faça sentir. A
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retoma está a ser bastante mais rápida nas viagens domésticas do que nas internacionais, com as
primeiras a registarem uma quebra de apenas 24% face aos níveis de 2019 e as segundas de 69%.

“De uma forma geral, os mercados domésticos estão a recuperar bem e assim que mais restrições
sejam levantadas veremos uma procura forte dos passageiros”, aponta o diretor-geral da IATA. O
tráfego aéreo internacional “continua muito deprimido, ainda que a perspetiva seja muito mais positiva
com o levantamento das rescrições”. As melhores notícias estão no transporte de mercadorias, que
regista volumes 9% acima de setembro de 2019. Um desempenho ajudado pela falta de resposta no
transporte marítimo, que se deverá manter no resto do ano.

"O elevado nível de vacinação em algumas regiões já permite dispensar restrições. Os políticos têm se
ser mais corajosos e levantar as barreiras.” Willie Walsh Diretor-geral da IATA

Para que o transporte aéreo registe uma recuperação mais rápida, é preciso que as medidas que
restringem a circulação sejam mais aliviadas. “O elevado nível de vacinação em algumas regiões já
permite dispensar restrições. Os políticos têm se ser mais corajosos e levantar as barreiras”, defende
Willie Walsh.

Enquanto isso não acontece, é necessária uma maior harmonização nos critérios. “É preciso uma maior
coordenação e um reconhecimento acelerado das medidas. Os consumidores ficam confundidos com as
diferentes exigências, diferentes formulários e regimes de testagem”, afirmou o responsável, mostrando
satisfação com o apelo deixado no último G20 “para o regresso das viagens aéreas internacionais de
forma ordeira e segura”.

Os Estados Unidos vão levantar a 8 de novembro as restrições à entrada de passageiros totalmente
vacinados. Para o diretor-geral da IATA, o encerramento das fronteiras aéreas nos EUA deu conforto a
outros países para imporem restrições e a reabertura vai pressionar para o seu levantamento.

O tráfego entre a América do Norte e a Europa ainda registava em setembro uma queda de 65% face a
2019. Com o levantamento das barreiras este número vai recuperar mais depressa, beneficiando as
companhias áreas com maior exposição ao mercado transatlântico. É o caso da TAP, onde os EUA
vinham assumindo uma importância crescente antes da pandemia.

Fusões e aquisições em stand by

Um dos problemas que o setor está a enfrentar é a falta de recursos humanos qualificados em alguns
mercados, nomeadamente nos EUA. Muitos trabalhadores saíram da indústria com a redução de
capacidade provocada pela pandemia e não estão a regressar. “Nunca vi isto acontecer na indústria. Vai
penalizar a capacidade das companhias aéreas para aumentarem a oferta. Atrair talento qualificado é um
dos desafios que o setor enfrenta”, afirmou o diretor-geral da IATA.

O outro é diminuir a dívida e reparar os balanços. Um processo que deverá restringir fusões e aquisições
no setor. “Dado o estado dos balanços, é menos provável que a consolidação aconteça. Não vejo as
maiores companhias aéreas disponíveis para usar o seu precioso ‘cash’ numa companhia com pior
desempenho no momento atual”.

A COP26 também foi tema. A última assembleia-geral da IATA aprovou o objetivo de chegar à
neutralidade carbónica até 2050. Para o diretor geral da associação, o caminho tem de passar pela
incorporação de mais combustíveis sustentáveis na indústria. Willie Walsh diz que ela não é maior
atualmente devido à reduzida produção destes combustíveis, que faz também com que os preços sejam
elevados. “É preciso que os governos incentivem a produção de volumes significativos de combustível
sustentável“, defende.
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Ryanair obteve em ancillary 50,7% do aumento de receitas do
semestre Abril-Setembro
A low cost Ryanair informou que concluiu o primeiro semestre do exercício 2021/2022
com um aumento de proveitos em 83%, que o balanço mostra que mais de metade
(50,7%) vieram do aumento das chamadas receitas complementares (ancillary), que são
essencialmente valores que cobra por embarque prioritário e marcação de lugar a bordo.

A low cost Ryanair informou que concluiu o primeiro semestre do exercício 2021/2022 com um
aumento de proveitos em 83%, que o balanço mostra que mais de metade (50,7%) vieram do
aumento das chamadas receitas complementares (ancillary), que são essencialmente valores que cobra
por embarque prioritário e marcação de lugar a bordo.

A Ryanair indica aliás no balanço que esta rubrica gerou 22,50 euros por passageiro, enquanto o bilhete
ficou numa média de 33 euros, que representa, uma quebra de 30% relativamente ao período homólogo
de 2020.

De acordo com o balanço, a Ryanair obteve no semestre um total de 2.154,9 milhões de euros de
receitas, em alta de 978,7 milhões ou 61% em relação a 2020, com aumentos de 496,2 milhões ou
129% das receitas complementares, para 881,6 milhões, e de 482,5 milhões ou 61% pela venda de
bilhetes, para 1.273,3 milhões.

O balanço indica que ainda assim o crescimento dos proveitos superou o aumento dos custos
operacionais, que subiram 63% ou 852,4 milhões, para 2.205,4 milhões.

Desta forma, a Ryanair diminuiu o prejuízo operacional em 63% ou 126,3 milhões, de 176,8 milhões
para 50,5 milhões.

Ainda assim, a low cost avança que a sua expectativa é concluir o actual exercício com um prejuízo entre
100 milhões e 200 milhões de euros, dependendo de como evoluir a pandemia e seu impacto nas
sociedades.
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Para ler mais clique:

Grupo Ryanair duplicou capacidade em Lisboa no semestre Abril a Setembro

Clique para mais notícias: Ryanair

Clique para mais notícias: Aviação
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Cerca de 7000 pedidos de reembolso de voos continuam
pendentes
A Autoridade Nacional da Aviação Civil adianta que a situação deverá ficar regularizada
até ao final do ano.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (Anac) anunciou esta quarta-feira que estão pendentes cerca de
7000 pedidos de reembolso por voos cancelados devido à Covid-19, de um total de dois milhões,
estimando concluir os reembolsos até final do ano.

"Significa que houve uma grande recuperação e que os prazos de resposta, neste momento, em
situações de regra, estão próximos dos sete dias", disse numa audição parlamentar Tânia Cardoso
Simões, indigitada para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Anac, explicando que os
números foram atualizados na terça-feira.

"Pretende-se que até ao final do ano - até porque há esse compromisso das transportadoras - a
situação fique regularizada no que respeita à recuperação do 'backlog' [indicador que mede a
acumulação de atividades pendentes de finalização], digamos assim, deste último ano e meio", precisou.

A vogal do Conselho de Administração da Anac disse ainda que, tratando-se de uma situação de rutura,
causada pela pandemia da Covid-19, que proibiu viagens entre países para limitar a propagação da
doença, houve um acompanhamento "muito concreto e muito próximo", em cooperação com as várias
entidades, que "foi conseguido dentro das possibilidades".

Em comunicado divulgado há um mês, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens (APAVT) e a
homóloga espanhola, a Confederação Espanhola das Agências de Viagens (CEAV), classificaram como
"inaceitável" algumas companhias aéreas não terem ainda reembolsado empresas dos dois países, de
voos cancelados devido à pandemia, e lembraram que a "recusa em pagar estes montantes constitui
uma violação dos direitos dos passageiros portugueses e espanhóis".

As duas agências lembraram que a recusa em reembolsar no prazo previsto nos regulamentos constitui
uma violação dos direitos dos passageiros aéreos e uma "clara violação" dos regulamentos
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comunitários, que estabelecem a obrigação de reembolsar em sete dias, quando há cancelamento de
voos.

No comunicado, o presidente da CEAV, Carlos Garrido, lembrou que "as agências espanholas e
portuguesas foram obrigadas a adiantar as restituições correspondentes aos voos incluídos nos pacotes
contratados com as companhias aéreas, com os consequentes prejuízos", e deixou críticas aos
reguladores e à União Europeia.

"Se foram lestos a intimar os Estados para forçarem as Agências de Viagens e os Operadores Turísticos
a reembolsar, não o foram, definitivamente, em relação às companhias aéreas", comentou.
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TAP vai receber mais 100 milhões pelos prejuízos da covid
Autorização de Bruxelas para nova tranche de ajuda à T AP é esperada para breve. O
resto dos 536 milhões que a companhia deverá receber ainda este ano dependem da
aprovação do plano de reestruturação.

A menos de dois meses para o final do ano, o Governo ainda aguarda a luz verde de Bruxelas para
injetar na TAP os 536 milhões de euros de capital relativos a 2021 que ainda faltam. Segundo apurou o
ECO junto de fonte ligada ao processo, está prevista para breve a autorização para o Estado entregar
cerca de 100 milhões em compensações pelo impacto da covid-19. O resto, que é a maior fatia,
depende do “OK” da Comissão Europeia ao plano de reestruturação.

A companhia aérea já tinha recebido, em maio, 462 milhões ao abrigo das compensações pelos
prejuízos provocados pela pandemia, no período entre 19 de março e 30 de junho de 2020. Agora vai
receber mais cerca de 100 milhões, ainda referentes ao impacto da covid-19 em 2020. Falta apenas a
luz verde de Bruxelas, que é esperada para breve.

Mesmo assim, ficam a faltar cerca de 436 milhões de euros dos 998 milhões previstos para este ano e
apontados na proposta de Orçamento do Estado para 2022. Dinheiro que, ao contrário da compensação
covid, depende da luz verde ao plano de reestruturação aprovado pelo Governo para avançar.

Bruxelas aprova ajuda intercalar de 462 milhões à TAP Ler Mais

A autorização para a primeira fatia da compensação pelos efeitos da Covid chegou em abril, com o
aumento de capital da TAP SA a acontecer no mês seguinte. Com a operação, o Estado passou a deter a
quase totalidade do negócio da aviação, com a diluição das participações de Humberto Pedrosa e dos
trabalhadores. O empresário passou a deter o equivalente a 1,8% do capital e os trabalhadores 0,4%.

Com esta nova injeção do Estado, haverá nova diluição do capital. Pode ser imediata, caso a opção
recaia num novo aumento de capital de 100 milhões, ou ser diferida, se o dinheiro entrar através de um
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empréstimo convertível em ações.

Tranche de 100 milhões não será a última

A tranche de 100 milhões não será a última que a TAP poderá receber, já que a companhia aérea está
em negociações para ser compensada pelas perdas decorrentes da pandemia de todo o ano de 2020 e
também 2021.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 contemplava mais 990 milhões para a transportadora
aérea no próximo ano, no âmbito do plano de reestruturação, que prevê a entrada de até 3.700 milhões
(já recebeu 1.662 milhões). Apesar do chumbo na Assembleia da República, “a Lei de Enquadramento
Orçamental permite que os compromissos já assumidos [pelo Estado] possam ser cumpridos, mesmo
em duodécimos”, afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, questionada sobre o caso da
TAP.

Injeção na TAP? “Compromissos assumidos podem ser cumpridos” Ler Mais

Mas falta ultrapassar outro obstáculo: a autorização da DGComp, que em julho decidiu abrir uma
investigação aprofundada aos auxílios de Estado à companhia. Contactada pelo ECO, a Comissão
Europeia mantém que “a investigação está em curso” e “não pode antecipar qual a conclusão ou o prazo
em que será conhecida”. Sobre a ajuda decorrente do impacto da Covid-19 diz apenas que “está em
contacto com as autoridades portugueses sobre possíveis novas compensações“.

A TAP tem vindo a aumentar a sua capacidade e no inverno vai operar a 80% do nível de 2019. Os
últimos dados da IATA, referentes a setembro, apontam para uma recuperação do tráfego aéreo, que
ainda assim continua bastante deprimido nas viagens internacionais. O aumento dos custos com o jet
fuel estão, no entanto, a penalizar as contas.
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Este fim de semana corre-se o Grande Prémio do Algarve em
MotoGP
Este fim de semana corre-se o Grande Prémio do Algarve em MotoGP

Este fim de semana corre-se o Grande Prémio do Algarve em MotoGP
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Centenas de motociclistas fizeram escolta a Miguel Oliveira entre
Almada e Portimão
O piloto português vai disputar o Grande Prémio do Algarve de MotoGP este fim de
semana

Centenas de motociclistas fizeram escolta a Miguel Oliveira entre Almada e Portimão
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Miguel Oliveira já está a caminho de Portimão
Miguel Oliveira já está a caminho de Portimão

Miguel Oliveira já está a caminho de Portimão
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MotoGP/Portugal: Miguel Oliveira tenta melhorar a história
mundialista
O português Miguel O liveira (KT M) chega ao Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª
e penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, com a
possibilidade de melhorar a melhor classificação de sempre no Mundial
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O português Miguel Oliveira (KTM) chega ao Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª e penúltima
prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, com a possibilidade de melhorar a
melhor classificação de sempre no Mundial.

Após 16 provas, Miguel Oliveira soma 92 pontos, ocupando a 10.ª posição do campeonato, mas ainda
pode, matematicamente, chegar ao sexto lugar do espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes
campeão do mundo, que tem 142 e vai falhar a prova algarvia devido a lesão.

O piloto de Almada tem como melhor classificação de sempre na classe rainha do Mundial de velocidade
o nono lugar alcançado em 2020, depois de ter sido também 17.º no ano de estreia, em 2019.

A duas provas do final, o piloto da KTM está a 14 pontos do nono, atualmente ocupado pelo espanhol
Maverick Viñales (Aprilia), quando estão ainda em disputa 50 pontos.

O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) é o oitavo, a 21 pontos do português, que em 2020 somou a
segunda vitória da temporada na estreia da pista algarvia na competição.

Miguel Oliveira teve um início discreto de campeonato em 2021, com nove pontos nas primeiras cinco
corridas – incluindo o 16.º posto no Grande Prémio de Portugal, da terceira etapa.

Mas, a partir do Grande Prémio de Itália, em que foi segundo classificado, subiu de forma, registando,
ainda a vitória no Grande Prémio da Catalunha e o segundo lugar na Alemanha, sétima e oitava provas,
respetivamente.

O Grande Prémio da Estíria, onde tinha conquistado a primeira vitória no ano passado, marcou o início
das ‘tormentas’, com o piloto de Almada a fraturar o pulso direito após uma queda sofrida nos treinos
livres.

Como o próprio piloto admitiu esta semana, em entrevista ao sítio oficial do MotoGP na Internet, essa
lesão “afetou mais do que o esperado” o rendimento, ao conquistar apenas sete pontos nas sete
corridas seguintes, pontuando em apenas duas delas.

O piloto da KTM chega ao “seu” circuito com sinais de uma melhoria de forma, depois de ter lutado pelos
lugares do pódio em Misano, em Itália, onde sofreu uma queda que o deixou fora de prova já perto do
final.

Apesar do mau resultado, a confiança está em crescendo, sobretudo num circuito em que foi o grande
protagonista em 2020, ao conquistar o ‘Grand Chelem’, ao juntar a liderança durante toda a corrida à
‘pole position’ e conseguindo a volta mais rápida, naquela que foi a sua segunda vitória na competição.

Tradicionalmente, Miguel Oliveira alcança melhores resultados nas derradeiras corridas do campeonato.
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Foi assim em 2015, quando conseguiu dois segundos e três vitórias nas últimas cinco corridas do Mundial
de Moto3, em 2017, ao vencer as últimas três corridas do ano em Moto2, em 2018 (segundo lugar e
vitória nas duas últimas provas) e em 2020, que fechou com a vitória no Algarve.

Agora, na terceira visita do campeonato ao AIA em dois anos, Miguel Oliveira terá, pela primeira vez, o
apoio do público, no que será um fator acrescido de motivação numa pista que conhece como poucos.

 

Por: Lusa

 

LINK
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MotoGP e golfe levam ao Algarve mais de 100 mil visitantes
Com o turismo a recuperar, os operadores algarvios mostram preocupação com o
funcionamento do aeroporto.

Mais de 100 mil visitantes são esperados no Algarve, nos próximos quatro dias, para participar e assistir
ao Grande Prémio de Moto GP e ao Portugal Masters. Os dois eventos vão decorrer em dois “palcos”
distintos. A corrida mundial de motociclismo de velocidade realiza-se no Autódromo Internacional do
Algarve, em Portimão, o golfe joga-se no Dom Pedro Victoria, em Vilamoura. O presidente da Região de
Turismo do Algarve, João Fernandes, estima que as duas provas representem entre 90 mil a 120 mil
dormidas na hotelaria tradicional

A recuperação do sector turístico, na perspectiva do presidente da RTA, está em marcha. “Entre os dias
14 a 28 de Outubro tivemos 173 mil passageiros desembarcados no aeroporto”, sublinha, justificando o
facto com as duas semanas de pausa lectiva no Reino Unido. O que não correu como seria desejável,
sublinha, “foi o tempo de demora na fronteira”. A situação foi sentida sobretudo pelos turistas oriundos
do Reino Unido, sujeitos a verificação de passaporte em consequência do Brexit.

“Estamos a ter queixas de clientes pelos atrasos na fronteira [do aeroporto de Faro]”, adverte
o presidente da Associação regional de Golfe do Sul. José Matias também se mostra optimista quanto ao
futuro da modalidade e da economia. “Estamos com uma ocupação dos campos [40] na ordem dos
90%, percentagem idêntica aos anos da pré-pandemia”. Para o próximo ano, adianta, “as perspectivas
para o golfe são excelentes”. Sobre o aumento de turistas previstos até ao próximo domingo, diz ter
“pena que os dois eventos sejam coincidentes”.

Durante a época baixa do turismo, habitualmente cerca de 40% dos hotéis e empreendimentos turísticos
encerram por falta de clientes. Porém, José Matias considera que, em meados de Fevereiro, os golfistas
estarão de regresso se não existirem outros contratempos.

João Fernandes vê a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteira (SEF), no passado dia 22 de
Outubro, “com apreensão”, na medida em que o período de transição da passagem do controlo de
fronteiras para a PSP e GNR “vai bater no início da época alta do próximo ano [Março]”. No mesmo
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sentido, lembra ainda que a mudança de tutela “vai exigir um período de aprendizagem e adaptação, não
estando ainda previsto como é que essa transição se processa”.

A juntar às incertezas quanto à forma orgânica de funcionamento da nova estrutura de controlo de
fronteiras, o presidente da RTA diz que pretende ainda “fazer uma chamada de atenção” para o facto das
forças de segurança na região serem “deficitárias no número de recursos humanos”. Por isso, frisa,
espera “que os novos inspectores do SEF, que estão a terminar o curso, não fiquem só em Lisboa e
venham reforçar a PSP e GNR, no Algarve”.
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Associações empresariais algarvias apoiam Candidatura de Faro a
Capital Europeia da Cultura 2027
Coletividades reconhecem que projeto é um importante motor de desenvolvimento
económico e social da região

As associações empresariais e comerciais do Algarve, reconhecendo o potencial da Candidatura de Faro
a Capital Europeia da Cultura como importante motor de desenvolvimento económico e social da região,
juntaram-se à Câmara Municipal de Faro e formalizaram o apoio à Faro2027.

A declaração de apoio à candidatura foi assinada pela Associação do Comércio e Serviços da Região do
Algarve (ACRAL), Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Associação
dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Algarve Evolution, Associação Nacional de
Jovens Empresários (ANJE), Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) e Confederação dos
Empresários do Algarve (CEAL).

Segundo Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, “esta é uma candidatura de e para
toda a região. Faro2027 é um legado que queremos deixar ao Algarve, mas mais do que isso, é a um
projeto estruturante e mobilizador onde todos têm lugar; associações empresariais, empresas,
investidores, comércio; receberemos de braços abertos todos os que a nós se queiram juntar”.

Vitor Neto, presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) refere: “apoiamos o
processo de Candidatura a Capital Europeia da Cultura desde o início, conscientes de que já nada volta a
ser como era. Temos todo o interesse em fazer parte deste processo e desta visão integrada para a
região. Nenhum concelho, freguesia ou setor vai em frente sozinho. Apoiar Faro2027 é investir no
reforço da nossa notoriedade internacional”.

A declaração de apoio à Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, decorreu no passado dia 20
de outubro, no Salão Nobre do Município.
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JORNAL DO ALGARVE

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Hoteleiros querem fim das taxas de resíduos cobradas pelas
câmaras
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve
(AHET A) pediu o fim das taxas de resíduos cobradas pelas câmaras municipais para as
empresas que já pagam pela gestão dos seus resíduos
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A VOZ DO @LGARVE

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Portimão e Faro acolhem os primeiros concertos do Festival de
Órgão
Sexta-feira, 5 de novembro, tem lugar o aguardado concerto de abertura do XIV Festival
de Órgão do Algarve 2021, na Igreja Matriz de Portimão, com o organista António
Esteireiro e a participação do Coral Adágio dirigido por António Alves

Destaque para a interpretação das obras corais “A Hymn of St. Columba” de Benjamin Britten (1913-
1976) e “Stabat mater dolorosa” do Stabat mater de João Rodrigues Esteves (ca. 1701-1752). A
primeira obra comemora a vida de um missionário e descreve o dia do julgamento, primeiro em
ansiedade e finalmente numa perspetiva de descanso. A segunda obra é uma prece e medita sobre o
sofrimento de Maria, a mãe de Jesus, durante a crucificação.

No dia seguinte, 6 de novembro, António Esteireiro altera o repertório e apresenta-se a solo no órgão
da Sé de Faro. Percorrendo o caminho construtivo e as influências que marcam este instrumento único
de 306 anos, o programa de concerto recai sobre compositores alemães, italianos e holandês dos
séculos XVI a XVIII. Escutaremos aberturas, passacaglias, corais, concertos, árias e sonatas, de Handel,
Storace, Buxtehude, Bach, Paganelli, Scarlatti e Sweelinck.

Os concertos realizam-se às 21h00 e são de entrada livre (gratuita). O concerto de abertura do XIV
Festival de Órgão do Algarve 2021 terá adicionalmente transmissão online pelo parceiro Mais Algarve,
via https://www.facebook.com/acMusicaXXI
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Natural de Lisboa, António Esteireiro realizou os seus estudos em Órgão, Música Sacra e Musicologia, em
Lisboa, Regensburg, Munique e Bremen. Além de convidado regular dos principais ciclos de concertos e
festivais de órgão nacionais, coordenou também vários ciclos de concertos, nomeadamente, a Integral
Messiaen 2008 na Sé Patriarcal de Lisboa, os Ciclos de Órgão da Basílica dos Mártires e do Mosteiro dos
Jerónimos em Lisboa, e também o Ciclo de Órgão da Igreja de Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha).
Apresentou-se também a solo em vários festivais europeus, no México e no Brasil. Atualmente leciona
no Instituto Gregoriano e na Escola Superior de Música de Lisboa as disciplinas de Órgão e Improvisação.

Com organização da Associação Música XXI, O Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios
da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o
apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul
Informação e Rua FM. Conta ainda com o parceiro de alojamento Hotel Faro e com a parceria da
Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão,
Boliqueime e Tavira..
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LINK
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JORNAL DO ALGARVE

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Vilamoura vai construir 1400 unidades de alojamento até 2027
Os novos donos de Vilamoura, no Algarve, pretendem construir 1.400 unidades de
alojamento em seis anos, apostar no mercado nacional e no conceito de teletrabalho,
sendo a expansão da marina outro dos objetivos, disse o presidente executivo à Lusa
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA CRISTINO

FAV: 5

AVE: € 6330

REACH: 35000

Grande Prémio de MotoGP deixa 70 milhões no Algarve
Provas mundiais atraem milhares e já esgotaram hotéis
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POSTAL

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de dormidas
| MotoGP atrai pessoas com reflexos na ocupação dos hotéis
Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de dormidas | MotoGP atrai pessoas
com reflexos na ocupação dos hotéis
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JORNAL DO ALGARVE

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

MotoGP vai trazer impacto mediático e milhares de dormidas
Presidente da RTA sobre evento do fim-de-semana
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JORNAL DO ALGARVE

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Presidente do Turismo do Algarve pede mais agentes nos
aeroportos
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve
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TVI24

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3175

REACH: -1

Filas no Aeroporto de Faro dificultam trabalho do SEF | TVI24
T urismo do Algarve pede reforço de meios para o aeroporto. ANA reconhece que houve
constrangimentos, e o SEF assegura que a demora se deve ao processo de controlo de
fronteiras, numa altura em o país ainda se encontra em estado de alerta.

Turismo do Algarve pede reforço de meios para o aeroporto. ANA reconhece que houve
constrangimentos, e o SEF assegura que a demora se deve ao processo de controlo de fronteiras, numa
altura em o país ainda se encontra em estado de alerta.
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JORNAL DO ALGARVE

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Lixo por recolher preocupa Turismo do Algarve
O presidente do T urismo do Algarve considerou que a região corre o “enorme risco” de
ficar com lixo por recolher com o novo regime de gestão de resíduos devido à
incapacidade dos privados em dar resposta
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