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Covid-19: multadas 21 companhias aéreas e 591 passageiros em
seis dias
Desde 1 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são
obrigados a apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no
desembarque

Vinte e uma companhias aéreas e 591 passageiros foram multados nos aeroportos portugueses nos
primeiros seis dias de obrigatoriedade de desembarcarem com teste negativo à covid-19 ou certificado
de recuperação, revelou esta quarta-feira à Lusa o Ministério da Administração Interna.

Desde 1 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque.

Num balanço dos seis primeiros dias desta medida para conter o aumento do número de casos de covid-
19, o Ministério da Administração Interna (MAI) avançou à Lusa que a PSP e o SEF fiscalizaram 186.267
passageiros e 1.985 voos, que resultaram em 591 contraordenações.

Dos 591 autos de contraordenação, 403 foram levantados pela PSP, que controla os passageiros
provenientes de voos com origem no espaço Schengen, e 188 pelo SEF, que fiscaliza os viajantes
oriundos de países fora do espaço Schengen (fora da Europa).

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os
menores de 12 anos e as tripulações.

O MAI indica também que nas 591 contraordenações estão incluídos seis estrangeiros a quem foi
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recusada a entrada no país por não terem apresentado teste no desembarque, uma vez que apenas é
permitida a realização do teste no aeroporto aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, estrangeiros
com residência em Portugal e pessoal diplomático.

Segundo o MAI, 21 companhias aéreas foram multadas por terem transportado passageiros sem teste
negativo à covid-19 ou certificado de recuperação, tendo a maioria destas companhias transportados
pessoas da Europa.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorrem numa
multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma
contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ter multa entre os 300 e os 800
euros.

Os dados do MAI mostram ainda que foram realizados nos aeroportos 603 teste de diagnóstico à covid-
19 a passageiros que entraram no país sem este documento.

Nas fronteiras terrestres, também desde 01 de dezembro que os cidadãos de países exteriores à União
Europeia e dos países da UE considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro precisam de teste
negativo ou certificado de recuperação para entrar em Portugal.

Os cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado devem ser portadores
do certificado de vacinação, teste ou recuperação para entrarem em Portugal.

A GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizaram até dia 06 de dezembro 945 operações
aleatórias de fiscalização nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à covid-19,
segundo o MAI.

No âmbito destas operações, foram fiscalizadas 8.652 viaturas ligeiras, mercadores e motociclos, 294
transportes coletivos e dois comboios que deram origem a 26 autos de contraordenação por falta de
teste ou certificado de recuperação.

O MAI refere ainda que nas fronteiras terrestres foram realizados 262 testes de diagnóstico à covid-19.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 01 de dezembro devido ao aumento do
número de casos de covid-19 e estas regras nas fronteiras estão em vigor até 09 de janeiro de 2022.

A covid-19 provocou pelo menos 5.261.473 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,80 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.572 pessoas e foram contabilizados 1.172.420 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
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Brasil passará a exigir quarentena de cinco dias a viajantes não
vacinados
O Governo brasileiro anunciou hoje que passará a exigir quarentena de cinco dias a
viajantes não vacinados contra a covid-19 que desembarquem no Brasil, assim como um
teste negativo, mas continuará a rejeitar o certificado de vacinação.

Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Governo de Jair
Bolsonaro adotará medidas para reabrir as fronteiras, mas reiterou que o executivo continuará a rejeitar
o certificado de vacinação contra a doença como condição para se entrar no país.

"Depois de fazer uma análise, decidimos que, nesse contexto em que estamos espreitados por essa
variante omicron, ainda não sabemos o total potencial dela para criar uma nova pressão sob o sistema
de saúde. Vamos requerer que os indivíduos não vacinados cumpram uma quarentena de cinco dias e,
após essa quarentena, eles realizarão o teste. Sendo ele negativo, eles poderão aproveitar todas as
belezas do nosso Brasil", disse o ministro em Brasília.

Apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do país, ter recomendado
a adoção do passaporte de vacinação para minimizar o risco da variante omicron, da qual o Brasil já
regista seis casos, Queiroga ressaltou que "não é possível discriminar as pessoas entre vacinadas ou não
vacinadas".

"Não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para a partir daí impor restrições.
Até porque já se sabe que, infelizmente, a vacina não impede transmissão. (...) É necessário defender as
liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros acederem livremente às políticas públicas de
saúde", acrescentou Queiroga.

Segundo o ministro, o Governo continuará a exigir teste negativo do tipo RT-PCR, realizado até 72 horas
antes do voo, para os passageiros que desembarquem no Brasil e passará a requerer uma quarentena
de cinco dias para os cidadãos não vacinados que cheguem ao país.
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Ainda de acordo com o governante, após o período de quarentena de cinco dias, os viajantes não
vacinados deverão realizar um novo teste RT-PCR. Caso o resultado seja negativo, estarão autorizados
a prosseguir a sua viagem.

Até ao momento, o Brasil aceita também testes antígenos para entrada de viajantes no país. Contudo, o
responsável pela tutela da Saúde não especificou se esse tipo de testagem continuará a ser aceite.

Em números absolutos, o Brasil, com 615.744 mortos e 22,1 milhões de casos, continua a ser um dos
três países mais afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia,
apesar de a pandemia estar em queda no país desde junho.

A covid-19 provocou pelo menos 5.261.473 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,80 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.
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Apesar de Portugal constar da lista vermelha dos Estados Unidos
que desaconselha viagens para mais de 80 países, o impacto da
recomendação deverá ser reduzido
Apesar de Portugal constar da lista vermelha dos Estados Unidos que desaconselha
viagens para mais de 80 países, o impacto da recomendação deverá ser reduzido

Apesar de Portugal constar da lista vermelha dos Estados Unidos que desaconselha viagens para mais de
80 países, o impacto da recomendação deverá ser reduzido
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AHRESP pede soluções face à suspensão de festejos de Ano
Novo
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu medidas
compensatórias para enfrentarem a suspensão das festividades da passagem de ano
devido ao novo surto da COVID-19.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP) pediu medidas compensatórias para enfrentarem a
suspensão das festividades da passagem de ano devido ao novo
surto da COVID-19.
A AHRESP considera que a decisão tomada por várias autarquias de suspender as festividades vem
“abalar a confiança, quer das empresas, quer dos consumidores”.

No boletim diário, a associação não coloca em causa o motivo do cancelamento, mas refere que as
comemorações de Ano Novo “têm um papel bastante ativo no turismo, em particular para a
dinamização das atividades da restauração, similares e do alojamento turístico”.

Devido ao impacto negativo que estes cancelamentos têm, a AHRESP apela para que existam soluções
de forma a compensarem o impacto que vai existir. Atualmente, já várias autarquias, como Lisboa e
Porto, cancelaram os festejos de Ano Novo devido à evolução da pandemia.

Para que a situação pandémica não tome as proporções que teve no passado, Portugal Continental está
em situação de calamidade desde o passado dia 1 de dezembro.
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(Link da Notícia)
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Confiança e inovação no Turismo marcaram final da formação
promovida pela Startup Albufeira
Uma economia circular, criativa e com recurso às novas tecnologias, foi a tónica comum
dos nove projetos, tendo sempre em conta o turismo e a criatividade

 

Boa disposição, bom acolhimento e excelentes vistas da vinha até ao mar, assim foi a tarde do dia 3 de
dezembro, na Quinta do Canhoto, onde a Territórios Criativos, responsável pela formação dos primeiros
participantes na incubadora de empresas Startup Albufeira, apresentou os mentores e seus novos
projetos empresariais. Uma economia circular, criativa e com recurso às novas tecnologias, foi a tónica
comum dos nove projetos, tendo sempre em conta o turismo e a criatividade. “Albufeira está focada
no alavancar de dinâmicas relacionadas com a inovação, a investigação e o desenvolvimento, e
é por isso mesmo que a nossa incubadora de negócios tem dois polos complementares”, referiu
Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira. 

De facto, um dos polos da Startup Albufeira é dedicado à Criatividade e ao Turismo e encontra-se situado
no CAE – Centro de Acolhimento Empresarial, na Rua das Escolas, em Albufeira. O outro, dedicado aos
Produtos Endógenos e à Gastronomia, já está pensado para Paderne, na antiga escola do 1.º ciclo.
“Este bootcamp insere-se neste contexto e saímos daqui mais ricos”, concluiu Cristiano Cabrita,
avançando que irá “tentar abraçar as ideias que aqui foram apresentadas, pois há nelas trabalho
e sentido de risco e sem dúvida que apoiaremos algumas destas iniciativas, cuja qualidade foi
tremenda”. No final, disse estarem previstas para janeiro mais ações no âmbito do empreendedorismo.
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Fortemente aplaudidos foram os projetos apresentados no âmbito do bootcamp, nomeadamente: «Our
Pack» (experiências acessíveis para estudantes), Activ’Art (experiências artísticas que vão desde a
realização de tours a workshops ligados à arte); «Imaginatus» (atividades lúdico-sensoriais que têm a
imaginação como fonte de desenvolvimento pessoal); «Wine Not» (aplicação informática com rotas,
preços e recomendações por especialistas em enologia); «Atelier Criativo» (residências artísticas para
crianças e jovens); «Sal Sabe» (gastronomia de Cabo Verde); «Ponto Nato Atelier» (peças de arte a
partir de reciclagem e de recursos naturais, já a operar a partir de Paderne); «In’Art» (experiências
lúdicas e artísticas para crianças com necessidades especiais); e «Quinta Coelho» (potencialização de
produtos endógenos de uma quinta na freguesia da Guia, legada pelos avós, com acento na
sustentabilidade). Quem enalteceu esta iniciativa do Município de Albufeira foi Carlos Abade, vogal do
conselho diretivo do Turismo de Portugal, I.P., deixando duas mensagens. A primeira foi a da
“confiança”, apontando que, depois de cerca de 20 meses difíceis para as empresas do setor, mas
graças “à capacidade de resiliência e de adaptação” do Estado e das empresas, “podemos falar hoje
em retoma da economia”. E explicou: “3,2 mil milhões de euros de apoio foram disponibilizados no
último ano e meio, o que foi essencial para preservar o capital produtivo e humano. Olhando
para o segundo semestre do ano, tivemos a surpresa boa de ver a nossa capacidade de
recuperação quase imediata”.
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O responsável não tem dúvidas de que “o Turismo tem um futuro promissor e um papel
fundamental” e a sua segunda mensagem prendeu-se “com o que se está a passar aqui”, ou seja, a
apresentação das novas ideias para o setor. Carlos Abade reiterou que é sobre a inovação que se tem
de fazer a base da produtividade e da eficiência. “Não é possível crescer se não estivermos sempre
a inovar e Albufeira inovou quando criou esta incubadora”, reforçou. Já Luís Matos Martins,
responsável pela Territórios Criativos, entende que este primeiro bootcamp, dedicado ao turismo e
criatividade, “foi um salto de fé”. “O empreendedorismo sempre existiu em Albufeira, mas diz-se
que o futuro é de quem o faz”, declarou.

 

(Link)
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Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão aposta nos projetos A
Empresa e Start Up Programme
A Escola de Hotelaria e T urismo de Portimão, em parceria com a Junior Achivement
Portugal, está a dinamizar dois projetos que visam estimular e desenvolver nos alunos
competências na área do empreendedorismo e da inovação. A Empresa e Start Up
Programme são os dois projetos que os alunos de quatro turmas da EHT  Portimão estão
a desenvolver.

O projeto A Empresa é dinamizado no âmbito da disciplina de Plano de Negócio na Hotelaria e
Restauração, pelos alunos do nível 4, tendo como objetivo a construção de uma miniempresa. Através
de um brainstorming inicial os alunos procuraram ideias de negócio para posteriormente desenvolverem
o seu produto, ou serviço, e o respetivo plano de negócios para a miniempresa. O desenvolvimento do
processo é acompanhado pelo formador da disciplina e por um voluntário da JA Portugal.

Por outro lado, o Start Up Programme é desenvolvido no âmbito das disciplinas
de Intraempreendedorismo e Iniciativa Empresarial e Empreendedorismo, pelos alunos do nível 5. Este
programa destina-se a alunos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e pretende que
estes idealizem e desenvolvam a sua ideia de negócio com o acompanhamento de um mentor da JA
Portugal.

Neste programa os alunos aprendem a implementar e a analisar um estudo de mercado, a trabalharem
em conjunto para elaborarem um plano de negócios, a desenvolverem e promoverem um produto, ou
serviço, e a gerirem as finanças de uma empresa. Posteriormente, caso os seus projetos sejam
selecionados, irão competir com outras equipas e universidades nas competições nacionais. O programa
faculta aos alunos ferramentas para que estes desenvolvam um pensamento criativo e uma capacidade
de resolução de problemas eficaz, permite-lhes desenvolver competências de comunicação,
apresentação, confiança, atitude, autoestima, trabalho em equipa e liderança, negociação e tomada de
decisão, definição de objetivos, gestão de tempo e gestão de risco.

A Junior Achivement Portugal  (JA Portuga) é a mais antiga organização mundial educativa que conta
com o apoio de vários associados, empresas e outras instituições, que permitem o desenvolvimento de
projetos de promoção do empreendedorismo, literacia financeira e de competências para a
empregabilidade junto de escolas e universidades de todo o país.
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Turismo algarvio recupera com crescimento do mercado interno
Ocupação hoteleira em novembro mais do que triplicou face a 2020
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Pina quer Algarve a ser «região modelo» no combate à COVID-19
Depois de meses de ausência, teve lugar, em Loulé, a conferência de imprensa para dar
conhecimento da situação «preocupante» da pandemia. António Miguel Pina quer
inverter a situação e dar um exemplo ao país
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Vinho algarvio distinguido com medalha de ouro
O vinho algarvio Edd’s Grande Reserva Private Collection 2018, da Concepts by Edd's II,
no Carvoeiro, foi distinguido com Medalha de Ouro no 8.º Concurso de Vinhos do Crédito
Agrícola, na categoria de vinhos tintos. A cerimónia de entrega de prémios decorreu em
Lisboa, no dia 26 de novembro
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Aljezur implementa sinalética da Rota da Costa Atlântica
O município de Aljezur acaba de implementar nova sinalética na Rota da Costa Atlântica -
Eurovelo 1, percurso que percorre toda a costa portuguesa de sul a norte do país
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Turistas regressam à Aldeia da Senhora do Forte em Lagos
A Aldeia da Senhora do Forte voltou a reabrir a turistas, ao fim de uma prolongada
intervenção na sua malha urbana, que decorreu nos últimos quatro anos, anunciou a
Câmara de Lagos
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Aldeia algarvia é inspiração para um novo resort sustentável
O Ombria Resort, localizado na zona de Loulé, está idealizado em harmonia com a
natureza, e é pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa densidade, em que a
sustentabilidade, o apoio ao meio ambiente e à comunidade local são prioridades

20/34



21/34



JORNAL DO ALGARVE

09/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Castro Marim abre concurso para mil camas turísticas no interior
do concelho
A Câmara Municipal de Castro Marim quer valorizar a zona interior do concelho através
da construção de um Núcleo de Desenvolvimento T urístico (NDT ) na Unidade T erritorial
do Baixo Guadiana, com a capacidade máxima de alojamento de 1000 camas
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Portimão celebra 97.º aniversário com atividades culturais
Apesar dos condicionalismos causados pelo situação epidemiológica, o município avançará
com a programação que assinala o 97.º aniversário da elevação de Portimão à categoria
de cidade, avança a autarquia
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Está de volta o maior presépio de Portugal: fica no Algarve e tem
quase 6 mil peças
O Presépio Gigante de Vila Real de Santo António pode ser visitado até 9 de janeiro.

 

Será muito provavelmente o maior do País e regressa neste final de ano, preparado para receber visitas.
O Presépio Gigante de Vila Real de Santo António foi inaugurado no último dia de novembro e ocupa
agora, até ao início do próximo ano, toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo, com
milhares de figuras, muitas feitas de raiz pelos seus autores.

Segundo informações da autarquia algarvia, o Presépio de Vila Real de Santo António contém mais de
5600 peças e incorpora 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e
centenas de adereços.

Estes indicadores permitiram que o Presépio Gigante chegasse, uma vez mais, à meta dos 230 metros
quadrados. O trabalho pode ser visitado até 9 de janeiro de 2022: está diariamente aberto das 10 às 13
horas e das 14h30 às 19 horas. A entrada tem o valor de 1€ (50 cêntimos para menores de dez anos).

Além disso, já esta terça-feira, 7 de dezembro, a autarquia inaugurou também a sua Vila Natal. O evento
constitui um dos pontos altos das celebrações natalícias no concelho e pode ser visitado até 9 de janeiro,
entre as 10 e as 20 horas, com entrada livre.

Segundo o município, tendo em consideração a atual situação pandémica, o executivo camarário
cancelou a realização das atividades culturais previstas para o recinto da Vila Natal, mas irá manter
abertos os espaços comerciais e os divertimentos infantis, respeitando “todas as regras de higiene e
segurança”.

(Link)
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Natal e Ano Novo em Tavira com muita animação, pista de gelo e
fogo de artifício em vários pontos da cidade
Com o intuito de celebrar o Natal, a autarquia tavirense preparou um programa que dará
atenção ao cumprimento das condições de higiene e segurança definidas, no âmbito do
Estado de Calamidade, atualmente, em vigor.

 

Com o intuito de celebrar o Natal, a autarquia tavirense preparou um programa que dará atenção ao
cumprimento das condições de higiene e segurança definidas, no âmbito do Estado de Calamidade,
atualmente, em vigor.

 

Trata-se de uma programação variada, que inclui a realização de diversas mostras de artesanato de
Natal, nos dias 08, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 de dezembro, no Jardim das Palmeiras, entre as
10h00 e as 18h00 (exceto, na véspera de Natal, cujo horário será entre as 10h00 e as 13h00). 

 

As mostras visam promover os produtos locais e da época, bem como o estilo de vida mediterrânico e
contam com o apoio das associações de artesanato locais. A música não irá faltar, com o espaço do
Mercado da Ribeira a ser «palco» de espetáculos para todos os gostos, conforme aponta o Município,
em nota enviada à comunicação social.

 

As atuações têm início, no dia 11, pelas 16h00, com o Grupo de Cantares “Searas de Outono”,
seguindo-se, no dia 19, também pelas 16h00, o Coro Jubilate Deo. De 20 a 23, pelas 15h00, é possível
assistir às atuações do Quinteto da Orquestra da Orquestra de Jazz do Algarve com Marta Hugon (20),
do Coral Vozes do Imaginário de Évora “Cantos ao Menino, Reis e Janeiras” (21), do Gospel Collective
(22) e ao espetáculo de harpa e voz de Helena Madeira (23).
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No dia 18, pelas 10h30, terá lugar uma arruada da Al-Fanfarre, pelas ruas da cidade. Também, nesta
data, pelas 21h30, a Igreja do Carmo, volta a ser o cenário de mais um concerto de Natal: “Uma
Viagem de Natal” – Filomusica Ensemble pelos cantores do Teatro Nacional de São Carlos.

 

No dia 18 de dezembro, entre as 10h30 e as 12h00, o Mercado Municipal acolhe a oficina de culinária
alusiva a esta época festiva, orientada pelo Chef Abílio Guerreiro.

 

À meia-noite de dia 31 de dezembro, haverá espetáculo piromusical de boas-vindas ao novo ano, o qual
será visível em vários pontos da cidade, de forma a não pomover aglomerados no centro, sublinha a
autarquia.

 

Até 06 de janeiro, há diversos presépios que estarão abertos a uma visita, no Quartel dos Bombeiros -
Bombeiros Municipais de Tavira; na arcadas dos Paços do Concelho - Junta de Freguesia de Tavira e
Mercado da Ribeira- Associação Baixa de Tavira.

 

Também até 7 do próximo mês, encontra-se patente, na Igrejas da Ondas, de terça-feira a sábado
(exceto feriados), entre as 09h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 16h45, o presépio do CNE –
Agrupamento 100 Tavira.

 

No âmbito da programação de Natal da Associação da Baixa de Tavira, até 30 de dezembro, haverá
pista de gelo, junto ao Mercado da Ribeira, e uma «casinha do Pai Natal». De 20 a 22, os mais novos
podem também assistir, na Galeria André Pilarte, pelas 15h00, à “Hora do Conto”.

 

Com o intuito de dinamizar o comércio local, a Associação Baixa de Tavira, realiza passatempos
semanais, cujos prémios serão convertidos em vouchers para usar, diretamente, nos estabelecimentos
associados, nos dias 10, 17, 24, 31 de

dezembro e 10 de janeiro (final).

 

Estas ações são cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, no âmbito
do Portugal 2020, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

 

Devido à evolução da situação epidemiológica, nos eventos que se realizam em espaços fechados, foi
reduzido o número de lugares por forma a garantir o distanciamento social e a etiqueta respiratória.
Neste sentido é obrigatório o uso de máscara, assim como a apresentação de um dos seguintes
documentos:Certificado Digital Covid-19; comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal
completo há, pelo menos, 14 dias ou comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado
negativo (PCR realizado nas 72h antes do espetáculo ou antigénio nas 48h antes do espetáculo).

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/natal-e-ano-novo-em-tavira-com-muita-animacao-pista-de-gelo-e-fogo-de-artificio-em-varios-pontos-da-cidade-/41995-1
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Mercadinho de Natal de Faro volta ao Jardim Manuel Bivar
O Mercadinho de Natal, promovido pela AmbiFaro realizar-se até ao dia 19 de dezembro,
no Jardim Manuel Bivar, em Faro, com entrada livre
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“Um sonho de Natal” ilumina a cidade de Portimão até janeiro
A iniciativa “Um Sonho de Natal 21”, em Portimão, abriu portas no dia 1 de dezembro e
vai receber visitantes até ao dia 6 de janeiro, assumindo-se como “a festa mais
importante do Natal algarvio em 2021”, que transforma Portimão numa verdadeira aldeia
do Natal
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Espírito natalício invade as ruas da Guia
“Guia Natal” está de regresso com um programa repleto de iniciativas que prometem
animar a quadra natalícia nesta freguesia do concelho de Albufeira, até ao dia 6 de
janeiro, anunciou a autarquia
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Guia Algarve é o novo cicerone de Natal na região
A magia do Natal já chegou ao Algarve e o Guia Algarve apresenta um conjunto de
atividades para que quem visita e reside na região possa celebrar esta época festiva ao
ar livre e também entre portas, anunciou o Turismo do Algarve
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João Fernandes reeleito presidente da Associação Turismo do
Algarve
O presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), João Fernandes foi reconduzido
para um segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA)
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João Fernandes re-elected president
João Fernandes has been re-elected president of the Algarve T ourism Association (AT A)
- the entity responsible for promoting the Algarve abroad.

32/34



PORTUGAL RESIDENT

09/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Environment minister backs bid to grant protected status to
Lagoa dos Salgados
Environment Minister travelled to Silves on T uesday to attend a ceremony which formally
unveiled the proposal to grant Lagoa dos Salgados wetland “protected natural reserve"
status.
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Hotels remain “optimistic” about end-of-year bookings
Hotels in the Algarve are keeping their hopes high for this festive season and are
confident that the region will remain a popular destination for Portuguese revellers
looking to enjoy New Year's Eve away from home
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