
VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

OTIMISMO CAUTELOSO
2022 poderá ser o ano da retoma do turismo, mas ainda existem muitas incertezas em
relação à evolução pandémica que se vive em todo o mundo
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CORREIO DA MANHÃ

02/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DISCURSO DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

“TURISMO NÃO RECUPERA COM ESTALAR DE DEDOS”
Elidérico Viegas, pres. da Associação de Hotéis do Algarve, sobre balanço do setor da
hotelaria
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CNN PORTUGAL

31/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Análise ao impacto da pandemia no turismo, com João Fernandes
e Pedro Machado
Análise ao impacto da pandemia no turismo, com João Fernandes e Pedro Machado

Análise ao impacto da pandemia no turismo, com João Fernandes e Pedro Machado
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JORNAL I

03/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1900

REACH: 14000

Omicron semeia o caos em aeroportos pelo mundo fora
Mais de quatro mil voos foram cancelados, estando cada vez mais tripulantes e pilotos em
isolamento devido à covid-19
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Breves Atualidade
ANA pede que se façam testes noutros locais
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DN

02/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO FERREIRA NUNES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Viajantes têm até dia 14 para reaver dinheiro de cancelamentos
covid
Quem teve viagens canceladas entre 13 de março e 30 de setembro de 2020 e ainda não
usou os vouchers só tem 13 dias para reaver dinheiro
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POSTAL

31/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Novas áreas protegidas e projetos danosos (com Algarve
destacado) no balanço ambiental da LPN para 2021
A Liga para a Proteção da Natureza considera positivo que tenham surgido propostas de
novas áreas protegidas, mas lamenta que 2021 seja também marcado por “projetos
danosos”, num balanço que faz sobre o ano ambiental

Num comunicado hoje divulgado pela sobre o ano que agora termina, na área do ambiente, a Liga para a
Proteção da Natureza (LPN) lamenta que o Plano de Recuperação e Resiliência tenha apresentado
investimentos com impacto ambiental negativo, como a barragem do Pisão, o túnel barragem do Cabril-
Belver, a barragem de Ocreza e o “megalómano projeto de açudes e barragens no Médio Tejo”.

“O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal escusou-se a inscrever verdadeiras
preocupações ambientais, não cumprindo os objetivos da Estratégia Europeia do ´Prado ao Prato´, da
Estratégia da Biodiversidade para 2030, nem do Pacto Ecológico Europeu”, diz também a associação
ambientalista, lamentando que tenha ficado “por cumprir” a promessa de alteração da Lei da Caça.

De negativo no ano que agora finda, no entender da LPN, também o “avanço da exploração do litoral”,
que continuou a permitir a destruição de património, sobretudo no Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, onde “até habitats protegidos por legislação europeia desapareceram sob o
mar de estufas que inunda o Parque”.

Depois o ano ficou marcado também, negativamente, pela progressão da agricultura intensiva e
construção de empreendimentos hoteleiros em áreas “de elevado valor natural e paisagístico”. Alentejo e
Algarve, na agricultura, e a costa entre Troia e Melides, no turismo, são as zonas mais afetadas, diz a
LPN.

Além de alertar para a necessidade de racionalizar e equilibrar a utilização da água, a associação pede
cautela quanto aos projetos que procuram destruir património em prol de “proveitos efémeros”, seja
agricultura e turismo no litoral, seja a construção do aeroporto do Montijo, seja a expansão da energia
solar, seja ainda a exploração de lítio em áreas classificadas.
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De positivo a LPN destaca a proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, que poderá
vir a tornar-se na primeira área protegida terrestre a ser criada em Portugal em mais de 20 anos.

“As Nações Unidas almejam ver 30% dos oceanos com algum estatuto de proteção, e nesta matéria
são visíveis os esforços nacionais para que a meta se concretize. A nova Área Marinha Protegida (AMP)
da Corrente do Atlântico e da bacia do monte submarino Evlanov ao largo dos Açores, e a expansão da
Reserva Natural das Ilhas Selvagens, criada há 50 anos, que a tornará na maior AMP da Europa e de
todo o Atlântico Norte realçam o papel que as regiões ultraperiféricas podem desempenhar neste
contexto”, escreve a LPN no comunicado.

No qual destaca ainda como positivo em 2021 a aprovação da Lei de Bases do Clima e o encerramento
das centrais a carvão de Sines e Pego.

E avisa que a falta de uma Avaliação Ambiental Estratégica para a “desejável expansão das centrais
solares” debilita o processo, estando nalguns casos a ser colocados em causa património, solos férteis,
ecossistemas e o bem-estar de populações.

A LPN foi fundada em 1948, sendo a associação de defesa do ambiente mais antiga da Península Ibérica.

Link Notícia
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https://postal.pt/sociedade/2021-12-31-Novas-areas-protegidas-e-projetos-danosos-com-Algarve-destacado--no-balanco-ambiental-da-LPN-para-2021-6510906b


TV EUROPA

31/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5710

REACH: -1

Dinamização do turismo religioso no Algarve envolve várias
entidades
Património religioso na Diocese do Algarve vai integrar roteiros turísticos. O projeto-piloto
tem apoio financeiro da CCDR do Algarve através do Programa Operacional Regional. A
qualificação profissional em valorização do património fazem parte do projeto.
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Para implementar um projeto-piloto de dinamização do turismo religioso no Algarve, através da
divulgação e promoção do património arquitetónico e cultural existente nas igrejas da região,
designadamente em Paróquias do interior algarvio foi assinado um acordo de cooperação entre a
Diocese do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Região de Turismo do Algarve, a Direção Regional
de Cultura do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve.

O IEFP, em articulação com as Fábricas das Igrejas do Sotavento Algarvio, irá promover ações de
(re)qualificação profissional de pessoas em situação de desemprego, preferencialmente de grupos com
maiores dificuldades de integração profissional, proporcionando-lhes um percurso de formação certificada
em conservação e animação de património religioso, bem como uma oportunidade de integrarem um
programa de apoio ao emprego e/ou um emprego, garantindo as Fábricas das Igrejas, sob a direção da
Pastoral do Turismo, condições para a sua integração laboral e, assim, assegurar o funcionamento das
igrejas abrangidas pelo projeto-piloto.

A Região de Turismo do Algarve e a Direção Regional de Cultura do Algarve irão promover a integração e
promoção do património religioso nos roteiros de promoção turística do Algarve, cabendo à Comunidade
Intermunicipal do Algarve promover a disseminação do mesmo pela região, assegurando a CCDR do
Algarve através do Programa Operacional Regional, o financiamento das atividades do projeto-piloto.

A cerimónia de assinatura do Acordo de Cooperação foi presidida por Sua Excelência Reverendíssima, o
Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António, Álvaro Araújo, e contou ainda com a participação online da Ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Na sua intervenção, o Presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário, relembrou os investimentos que o
Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 tem vindo a apoiar para a preservação da memória
passada, nas suas dimensões arquitetónica, social e espiritual, e marca identitária que importa promover,
felicitando a Igreja Católica pelos esforços para a sua valorização e iniciativa de os abrir ao uso e
benefício de todos, residentes e turistas

Link Notícia
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https://www.tveuropa.pt/noticias/dinamizacao-do-turismo-religioso-no-algarve-envolve-varias-entidades/


SIC NOTÍCIAS

31/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DO MEIO-

DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 41118

REACH: -1

Os 16 municípios do Algarve cancelaram os espetáculos de
passagem do ano
Os 16 municípios do Algarve cancelaram os espetáculos de passagem do ano

Os 16 municípios do Algarve cancelaram os espetáculos de passagem do ano
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TSF

31/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O turismo religioso, tanto quanto os números permitem
perceber, tem vindo a crescer de importância no Algarve (João
Fernandes)
O turismo religioso, tanto quanto os números permitem perceber, tem vindo a crescer de
importância no Algarve (João Fernandes)

O turismo religioso, tanto quanto os números permitem perceber, tem vindo a crescer de importância no
Algarve (João Fernandes)
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DIÁRIO ONLINE

31/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve forma desempregados para dinamizar turismo religioso
A realização de ações de qualificação profissional para desempregados e a valorização do
património religioso do Algarve foram o mote de um acordo de cooperação ontem
assinado em Vila Real de Santo António.

A realização de ações de qualificação profissional para desempregados e a valorização do património
religioso do Algarve foram o mote de um acordo de cooperação ontem assinado em Vila Real de Santo
António.
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O protocolo junta a Diocese do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Algarve, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Região de Turismo do
Algarve (RTA), a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCA) e a Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL).

O objetivo passa por implementar um projeto-piloto de dinamização do turismo religioso, através da
divulgação e promoção do património arquitetónico e cultural existente nas igrejas da região,
designadamente em paróquias do interior algarvio.

No âmbito do referido projeto-piloto, o IEFP, em articulação com as Fábricas das Igrejas do Sotavento
Algarvio, irá promover ações de requalificação profissional de pessoas em situação de desemprego,
preferencialmente de grupos com maiores dificuldades de integração profissional, proporcionando-lhes
um percurso de formação certificada em conservação e animação de património religioso, bem como
uma oportunidade de integrarem um programa de apoio ao emprego e/ou um emprego, garantindo as
Fábricas das Igrejas, sob a direção da Pastoral do Turismo, condições para a sua integração laboral e,
assim, assegurar o funcionamento das igrejas abrangidas pelo projeto-piloto.

No âmbito do acordo de cooperação, e atendendo aos seus efeitos de atração e diversificação da oferta
turística, a RTA e a DRCA promoverão a integração e promoção do referido património religioso nos
roteiros de promoção turística do Algarve. Por sua vez, a AMAL, após avaliação do projeto-piloto,
promoverá a disseminação do mesmo pela região, assegurando a CCDR/Algarve, por via do Programa
Operacional Regional, o financiamento das atividades previstas.

A cerimónia de assinatura do acordo de cooperação foi presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto
Quintas, e pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, contando
ainda com a participação online da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes
Godinho, e da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Na sua intervenção, o presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, relembrou os investimentos que
o Programa Operacional CRESC Algarve 2020 tem vindo a apoiar para a preservação da memória
passada, nas suas dimensões arquitetónica, social e espiritual, e marca identitária que importa promover,
felicitando a Igreja Católica pelos esforços para a sua valorização e iniciativa de os abrir ao uso e
benefício de todos, residentes e turistas.
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https://regiao-sul.pt/tag/igrejas
https://algarve2020.pt/info/


TSF ONLINE

31/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Acordo assinado no Algarve permite formar pessoas para abrir
igrejas ao público
Esta é uma aposta da região num outro turismo.

Éum projeto com que o Algarve quer avançar o mais rápido possível durante o próximo ano. Quarenta
pessoas, sem trabalho, vão receber formação que lhes permitirá trabalhar em igrejas, abrindo-as aos
turistas. João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, esclareceu os objetivos deste projeto.

"Um dos objetivos do programa é promover a requalificação profissional de pessoas em situação de
desemprego e através de ações de formação, que depois desembocam num programa de apoio ao
emprego, que tem garantida a empregabilidade de 70% de todos os formandos com aproveitamento. A
ideia é que essas pessoas depois permitam também garantir condições de funcionamento às igrejas que
estão abrangidas. Estamos a falar de oito igrejas em Alcoutim, Vila Real, Castro Marim e Tavira",
explicou João Fernandes na Manhã TSF, numa entrevista com Fernando Alves.

Esta é uma aposta do Algarve num outro turismo.

"O turismo cultural, no seu todo, têm vindo a crescer. As pessoas começam a descobrir um Algarve que
tem uma história que vale a pena conhecer e o mais interessante é que a região, antes do fenómeno do
turismo, era mais rica no interior porque as terras eram mais férteis. A atividade económica desenvolvia-
se no interior e não no litoral. Este património é fruto da riqueza que existia então e, portanto, hoje
temos no interior muitas das igrejas que são mais exuberantes e interessantes do ponto de vista da
visita", acrescentou o presidente do Turismo do Algarve.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
aderido "desde a primeira hora" a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma "necessidade há muito
sentida" de permitir "a abertura organizada e qualificada" das igrejas e abre a possibilidade a "crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma" das paróquias.
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https://www.tsf.pt/entidade/org/algarve.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/joao-fernandes.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/alcoutim.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/vila-real.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/castro-marim.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/tavira.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/fernando-alves.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/d-manuel-quintas.html


"Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente", afirmou ainda.

Este é um projeto "pioneiro" que tem o IEFP como um "parceiro-chave no enquadramento da formação"
e que é "inovador" no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo celebrado "qualifica a região"
do Algarve", porque a região "não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas" na oferta
turística e mostrou-se "otimista" quanto à possibilidade de este projeto-piloto "se estender aos demais"
municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, "sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país" e mostra "como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial" para "dinamizar" o património que "simboliza e traduz" as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar "novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade", assim como "contrariar a hiperlitoralização" e
"diferenciar" um destino que se insere "no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo".

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para "retirar pessoas do
desemprego", quer sejam "pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência", e adiantou
que este irá permitir dar "qualificação a 40 pessoas", com uma "componente de empregabilidade", que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
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https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/jose-apolinario.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/amal.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/antonio-pina.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/mediterraneo.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/antonio-palma.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/iefp.html


RENASCENÇA

31/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ DA

RENASCENÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O dia de hoje é de preparação para a festa da passagem de ano,
comecemos pelo Algarve (João Fernandes)
O dia de hoje é de preparação para a festa da passagem de ano, comecemos pelo
Algarve (João Fernandes)

O dia de hoje é de preparação para a festa da passagem de ano, comecemos pelo Algarve (João
Fernandes)
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JORNAL SOL

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 60

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

A crescer mas a pequenos passos
O turismo em Portugal tem recuperado, ainda assim, a contas gotas e longe dos números
de 2019. 2022 é uma incógnita mas a esperança não morre
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JORNAL SOL

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 60

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

TAP 100% PÚBLICA COM NOVA INJEÇÃO
Companhia área vai receber, em 2022, mais 990 milhões de euros, mas chega aí o fim de
novas injeções de capital. As dores de cabeça da transportadora estão prestes a
começar
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FUGAS

31/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Passagem de ano e viagens para 2022: portugueses fiéis ao
Algarve e Madeira, Cabo Verde e Caraíbas
Nas agências de viagens, em matéria de destinos, não há surpresas: Algarve para
receber o novo ano, Algarve para 2022, juntamente com Cabo Verde, Caraíbas, Madeira
e Açores. A FUGAS falou com algumas agências de viagens nacionais para saber por onde

O fim de ano está já ao virar da esquina e Portugal (e o mundo) no meio de mais uma vaga pandémica.
“Em Novembro, com o aumento dos casos de covid-19 em Portugal e um pouco por todo o mundo, a
procura parou quase por completo”, assinala Miguel Graça, director da Travelwings, em relação à procura
por viagens para a passagem do ano. Na agência online houve campanhas em Setembro e Outubro com
“preços especiais e pagamento faseado” – agora, os clientes estarão no Dubai, Turquia, Punta Cana e
Algarve, enumera Graça.

Não é novidade o Algarve enquanto destino desta época do ano, mas os portugueses continuam a viajar
para fora. Nem que seja “apenas” de Portugal continental. Na Agência Abreu, e “fora das operações
especiais”, além do território continental, os “Açores também tiveram uma procura digna de
registo” – mas o mais vendido foi mesmo a Madeira, que teve direito a programas criados pela agência
(de três e quatro dias) e que “pelo tradicional fogo-de-artifício”, avalia o director de vendas e marketing,
Pedro Quintela, “continua a chamar portugueses”. Cabo Verde e Salvador (com programas de sete
noites) completam o trio cimeiro de vendas para o final do ano.

O cenário é algo semelhante na Top Atlântico/Geostar que, além do território continental,
apresenta “Açores, Madeira e Cabo Verde” à cabeça “e também Caraíbas” como destinos mais
vendidos. “Na realidade, todos [destinos] com regras sanitárias não muito exigentes, com aceitação da
certificado de vacinação e complemento de testes antigénio negativos”, aponta directora de marketing
da Top?Atlântico/Geostar Margarida Blattmann
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https://www.publico.pt/2021/12/28/fugas/noticia/aqui-ha-fogodeartificio-10-concelhos-vao-iluminar-passagem-ano-1990084


Foto

A Madeira é sempre uma certeza no top dos portugueses: em 2022 deverá continuar assim GREGÓRIO
CUNHA

Não há volta a dar (por agora, pelo menos): a pandemia continuará ainda a ser um factor relevante na
hora de marcar férias. O ano de 2022 ainda não está “a salvo” da covid-19, mas a percepção nas
agências é de que “os portugueses estão ansiosos por viajar e, progressivamente, a habituarem-se à
necessidade de realizarem procedimentos sanitários”, diz Blattmann. “A realização de teste já é um dado
adquirido”, prossegue, “e o facto de muitos destinos já aceitarem testes antigénio reduz o investimento
necessário para viajar face à versão dos testes PCR que encarecem substancialmente o custo da
viagem”.

Por outro lado, sublinha a responsável, “a eterna instabilidade e disparidade das medidas sanitárias
e regras de entrada nos diferentes países, criam um factor de insegurança nos viajantes que
temem as alterações às suas reservas”. Também por isso, certamente, a maior parte dos contactos
recebidos na Top Atlântico/Geostar para 2022 “ainda está na fase de pedido e orçamentação”, sendo
que as reservas já fechadas realizam-se “com muitas cautelas” e “sempre com seguro de cancelamento
com coberturas no que respeita à covid-19”.

Contudo, os destinos mais procurados para 2022 na Top Atlântico/Geostar não divergem muito de anos
anteriores. Cabo Verde surge “em lugar cimeiro”, seguido por Açores e Madeira – que, acredita Margarida
Blattman, “continuarão a sua tendência de forte crescimento registadas em 2021, pela segurança,
proximidade e beleza característica” -, Canárias e Baleares. Estas são as viagens “mais perto”; as mais
longínquas rumam ao Índico (Maurícias, Seychelles e Maldivas) e Caraíbas (República Dominicana
e México).

Na Agência Abreu, a tendência segue esses caminhos. “A procura para o próximo ano é, sobretudo, para
destinos que os portugueses se habituaram a visitar regularmente”, nota Pedro Quintela – e estes são
Caraíbas (novamente República Dominicana e México - Riviera Maya e Cancún), ilhas espanholas e
Disneyland Paris. Porém, existem outras viagens que andam sempre no radar dos portugueses e
“mantêm o ritmo de procura”, como Cabo Verde, Índico (Maldivas, Seychelles e Zanzibar) e Dubai (a que
não será alheia a realização da Expo Dubai). A estes somam-se, “claro”, as ilhas nacionais, “em especial,
Porto Santo e Madeira”.
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À medida que o ano avançar, salvaguarda Pedro Quintela, surgirá programação especial para outros
destinos, dirigida “a clientes que seguem as novas tendências”, ou seja, “mais exigentes e
preocupados com a sustentabilidade, por exemplo” e que “têm grande disponibilidade para viajar e
procuram propostas diferenciadas e adaptadas ao seu gosto pessoal”.

Foto

O Dubai tem estado em foco, muito graças à atracção da Expo 2020 SÉRGIO AZENHA
Na Travelwings, a procura tem andado sintonizada com os gostos nacionais – “os portugueses têm
sempre mais apetência por destinos de sol e praia e em 2022 a tendência não foge à regra”, realça
Miguel Graça: República Dominica, México, Cuba e Cabo Verde são os destinos mais desejados; Turquia,
Egipto, Dubai e Tunísia “têm tido bastante destaque” – correspondendo em grande medida à expectativa
da agência que preparou este novo ano com uma vasta oferta em regime tudo incluído em destinos de
praia como Punta Cana, Riviera Maya, Varadero, Ilha do Sal e Hurghada, além de propostas no segmento
cultura e praia. O director realça ainda que o facto de terem lançado uma campanha de venda antecipada
para férias em 2022 “tem incentivado” as reservas.

Com outro tipo de perfil de procura, a eDreams, um dos maiores grupos de viagens online do mundo (e
conhecida, sobretudo, pelas viagens aéreas – mas com actividades que inclui hotéis e aluguer de carros),
revela que os destinos que os portugueses já mais reservaram para 2022 são europeus – e dois até são
nacionais: Funchal e Ponta Delgada. Paris, Barcelona, Amesterdão, Roma, Londres, Madrid, Milão e
Genebra completam a lista.
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JORNAL ECONÓMICO

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ÂNIA ATAÍDE

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Sob o signo da pandemia, mas também da bazuca europela
Ano deverá arrancar com a atividade económica afetada pelas restrições para fazer face
à nova vaga da pandemia, mas retoma deve continuar e ficar acima do crescimento de
2021, impulsionada pela absorção dos fundos europeus.
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CORREIO DA MANHÃ

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Governo mete mais 536 milhões no capital da TAP
Está consumada a aquisição pelo Estado de 100% da Transportadora Aérea Nacional
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VIDA ECONÓMICA

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

“Transformar Turismo” arranca com dotação inicial de 20 milhões
Programa abrirá candidaturas a 10 janeiro
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PÚBLICO

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 880

REACH: 15000

Vouchers de viagens perto da data de reembolso em dinheiro
Em Abril do ano passado, o Governo publicou um diploma para ajudar a proteger as
agências de viagens e empresas de alojamento turístico (quando aplicável) dos impactos
da pandemia de covid-19, o qual previa a emissão de vales aos clientes, em vez de os
reembolsar logo em dinheiro devido aos cancelamentos
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DN

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Governo injeta 536 milhões de euros na TAP
O governo injetou 536 milhões de euros na T AP SA, através de um aumento de capital
(como já anunciara o ministro das Finanças), admitindo que ao longo de 2022 poderão
ser "feitas novas injeções de capital” na companhia, segundo um comunicado do
Ministério de João Leão
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JORNAL DE NOTÍCIAS

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Desocupados vão abrir igrejas aos turistas no Algarve
Diocese e organismos estatais celebram acordo para formação
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PÚBLICO

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDREIA MARQUES

PEREIRA

FAV: 5

AVE: € 7400

REACH: 15000

Portugueses fiéis ao Algarve e Madeira, Cabo Verde e Caraíbas
Algarve continua a ser o preferido para o novo ano e para 2022, juntamente com Cabo
Verde, Caraíbas, Madeira e Açores
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DN

31/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

2022 ou a inevitabilidade de uma trajetória reformista
Por: António Capinha
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BARLAVENTO

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Diocese do Algarve vai dinamizar o turismo religioso no
Sotavento
Acordo de Cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve foi assinado
ontem em Vila Real de Santo António
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O Acordo de Cooperação foi assinado entre a Diocese do Algarve, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Região de Turismo do Algarve (RTA), a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCA) e a Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL) com o objetivo de implementar um projeto-piloto de dinamização do
turismo religioso no Algarve, através da divulgação e promoção do património arquitetónico e cultural
existente nas igrejas da região, sobretudo em paróquias do interior algarvio.

No âmbito do referido projeto-piloto, o IEFP, em articulação com as Fábricas das Igrejas do Sotavento
algarvio, irá promover ações de (re)qualificação profissional de pessoas em situação de desemprego,
preferencialmente de grupos com maiores dificuldades de integração profissional, proporcionando-lhes
um percurso de formação certificada em conservação e animação de património religioso, bem como
uma oportunidade de integrarem um programa de apoio ao emprego e/ou um emprego, garantindo as
Fábricas das Igrejas, sob a direção da Pastoral do Turismo, condições para a sua integração laboral e,
assim, assegurar o funcionamento das igrejas abrangidas pelo projeto-piloto.

No âmbito do referido Acordo de Cooperação, e atendendo aos seus efeitos de atração e diversificação
da oferta turística, a RTA e a DRCA promoverão a integração e promoção do referido património
religioso nos roteiros de promoção turística do Algarve.

Por sua vez, a AMAL, após avaliação do projeto-piloto, promoverá a disseminação do mesmo pela
região, assegurando a CCDRA, por via do Programa Operacional Regional, o financiamento das atividades
previstas.
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A cerimónia de assinatura do Acordo de Cooperação foi presidida por D. Manuel Neto Quintas, Bispo do
Algarve, e pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo.

Contou ainda com a participação online da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana
Mendes Godinho, e da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Na sua intervenção, José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, relembrou os investimentos que o
Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 tem vindo a apoiar para a preservação da memória
passada, nas suas dimensões arquitetónica, social e espiritual, e marca identitária que importa promover,
felicitando a Igreja Católica pelos esforços para a sua valorização e iniciativa de os abrir ao uso e
benefício de todos, residentes e turistas.

Até final de setembro os proveitos nos estabelecimentos de alojamento turístico no Algarve foram de 60
por cento de igual período de 2019. De registar também que, nos primeiros nove meses de 2021, Vila
Real de Santo António foi o nono município do País em dormidas em alojamento turístico.

Para José Apolinário, «o turismo terá recuperação gradual, não tão rápida como se desejava,
dependendo do controlo da pandemia, desde logo se os diversos países conseguirem aumentar o ritmo
de vacinação à escala global. O que aí vem estará mais disponível para valorizar a sustentabilidade, o
turismo cultural, a visitação de monumentos e igrejas».

O presente projeto-piloto tem um desafio: respeitar os locais de culto, abrir as igrejas, o património
religioso, a riqueza histórica e humana de cada uma das igrejas aos visitantes. Uma ideia que se pretende
estender posteriormente a toda a região.

Link Notícia
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AMBITUR

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • INSIDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Algarve assina acordo para dinamizar turismo religioso na região
O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, assina esta quinta-feira, 30 de dezembro, um
acordo de cooperação para a dinamização do turismo religioso, com várias instituições
parceiras. A assinatura será às 17h30, na igreja matriz de Vila Real de Santo António,
segundo uma nota da Agência Ecclesia
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O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, assina esta quinta-feira, 30 de dezembro, um acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso, com várias instituições parceiras. A assinatura será
às 17h30, na igreja matriz de Vila Real de Santo António, segundo uma nota da Agência Ecclesia.

A mesma nota informa que o acordo de cooperação pretende a dinamização do turismo religioso
“através da divulgação e promoção do património arquitetónico e cultural existente nas igrejas da região,
designadamente em paróquias do interior algarvio” localizadas no sotavento.

A iniciativa tem por objetivo implementar um projeto-piloto que permita as “condições de
funcionamento” e de visitação das igrejas abrangidas, “incluindo-as nos roteiros de promoção do
Algarve, pelo seu efeito de atração e diversificação da oferta turística”, lê-se na nota.

As paróquias que vão fazer parte deste projeto-piloto são Alcoutim, Azinhal, Cacela, Cachopo, Castro
Marim, Odeleite, Santa Maria e Santiago de Tavira e Vila Real de Santo António, e vai ser constituída uma
Comissão Técnica de Acompanhamento.

Na cerimónia presidida pelo bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, associam-se as Fábricas da Igreja dos
concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António numa iniciativa que conta com
a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

A Diocese do Algarve vai ser representada no protocolo pelo padre Miguel Neto, o coordenador do Setor
da Pastoral do Turismo, organismo que dinamizou a formalização do acordo em causa.

Devido à pandemia provocada pela Covid-19, a cerimónia terá uma lotação limitada a 30 pessoas e há a
obrigatoriedade de teste ou vacina para todos os participantes, que deverão fazer a sua apresentação à
entrada, lê-se.

Para além da Diocese do Algarve assina este acordo o Instituto do Emprego e Formação Profissional; a
Região de Turismo do Algarve; a Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve.

Link Notícia
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ANTENA 1

30/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

E no Algarve, a mesma coisa, houve uma primeira fase de
cancelamentos para a passagem de ano
E no Algarve, a mesma coisa, houve uma primeira fase de cancelamentos para a
passagem de ano

E no Algarve, a mesma coisa, houve uma primeira fase de cancelamentos para a passagem de ano
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FUGAS

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Turismo religioso: Algarve vai dar formação a desempregados
para se tornarem guias nas igrejas
Projecto quer “retirar pessoas do desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil
integração, quer sejam pessoas com deficiência”, que se tornarão responsáveis por
visitas guiadas a património que nem sempre está acessível. É o turismo religioso a torna

A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar igrejas do sotavento
algarvio visitáveis é o objectivo de um acordo “pioneiro” para dinamizar o turismo religioso, celebrado
esta quarta-feira em Vila Real de Santo António.

A igreja de Vila Real de Santo António foi palco da cerimónia de assinatura do acordo de cooperação para
a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do turismo da diocese
do Algarve da Igreja Católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das Igrejas
envolvidas.

Em causa está um projecto-piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projecto, Miguel Neto.

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à directriz da igreja de
“manter igrejas abertas”, reconheceu que este objectivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e
segurança”, mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade
civil” e pode criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e
assegurar a “conservação” do património religioso.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
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aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.

“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.

Este é um projecto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da
formação” e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo
religioso, destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo celebrado “qualifica a região” do
Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas” na oferta
turística, e mostrou-se “optimista” quanto à possibilidade de este projecto-piloto “se estender aos
demais” municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projecto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projecto para “retirar pessoas do
desemprego", quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
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RTP 3

30/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 58870

REACH: -1

No Algarve, as reservas de última hora em hotéis estão a
compensar os cancelamentos das últimas semanas
No Algarve, as reservas de última hora em hotéis estão a compensar os cancelamentos
das últimas semanas

No Algarve, as reservas de última hora em hotéis estão a compensar os cancelamentos das últimas
semanas
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JORNAL DO ALGARVE

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Acordo assinado em VRSA vai dinamizar o turismo religioso no
Algarve
A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António foi o palco para a assinatura de um novo
protocolo que pretende dinamizar o turismo religioso em quatro concelhos do sotavento
algarvio, durante a tarde de quarta-feira, dia 29 de dezembro.

 

A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António foi o palco para a assinatura de um novo protocolo que
pretende dinamizar o turismo religioso em quatro concelhos do sotavento algarvio, durante a tarde de
quarta-feira, dia 29 de dezembro. 

Este acordo abrange os concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira e
pretende ainda formar pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência, para
posteriormente abrir as portas das igrejas ao público. 

O acordo foi assinado entre a Igreja Católica, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve (CCDR), o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Comunidade Intermunicipal
do Algarve (AMAL) e a Região de Turismo do Algarve (RTA). 

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, referiu no seu discurso que a iniciativa “vem responder a uma
necessidade há muito sentida por todos” com a “abertura organizada e qualificada das nossas igrejas
para todos puderem disfrutar do património religioso e cultural que cada um à sua maneira nos
proporciona”. 

O responsável pretende ainda que este projeto seja abrangido a outros concelhos do Algarve, no futuro. 
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O presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, foi outra das personalidades que assinou o documento,
tal como o presidente da AMAL, António Pina, que salientou que “o Algarve não tem só turismo de sol e
praia” e que “a história da fé cristã está no nosso ADN”. 

Para o presidente da RTA, João Fernandes, este projeto “é um motivo de orgulho para uma região
turística, não só pelo património. mas também por tudo aquilo que ele simboliza”. 

“Temos de diversificar a oferta turística e gerar novas motivações de visitar a região que não estejam
tão dependentes da sazonalidade. Queremos pessoas fora da época alta e também no interior”,
acrescentou. 

O responsável admitiu ainda que a abertura das portas das igrejas “tem de ser feita com cuidado”, pois
“tem de se proteger o valioso património de arte sacra”. 

António Palma marcou presença em representação da delegada regional do IEFP, Madalena Feu, que não
pôde estar presente por estar confinada, segundo o responsável. 

“É um projeto que vai tirar pessoas do desemprego, sejam pessoas de mais difícil integração, sejam
pessoas com deficiência. Vamos dar qualificação a 40 pessoas”, explicou. 
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Já para o padre Miguel Neto, este é o “concretizar de um sonho que tem 11 anos”, que considera
“importante para os residentes e para a própria igreja católica, porque é uma ligação de proximidade
com todos”. 

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, foi o anfitrião deste
evento de assinatura do protocolo que considera “inovador” e que irá “dinamizar o riquíssimo património
religioso que a nossa religião possui e que precisa de adquirir uma nova dinâmica”. 

“O património religioso algarvio assume-se como a memória de um passado que precisa de ser
reabilitado e dado a conhecer às pessoas”, acrescenta. 

O autarca salientou ainda o “papel importante da formação profissional” neste projeto “e a consequente
integração de pessoas em situação de desemprego de modo a melhorar as suas qualificações e
empregabilidade”. 

Para esta apresentação estava confirmada a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que não compareceu, enviando apenas uma mensagem em
vídeo transmitida na igreja. 

(Link)
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Algarve dá «passo importante» no turismo religioso ao formar
pessoas para abrir igrejas ao público
Acordo foi assinado esta quarta-feira, 29 de Dezembro, em Vila Real de Santo António

 

O Algarve «respira uma grande identidade cristã» e, com «as obras de arte e a beleza das
nossas igrejas, é essencial a dinamização do turismo religioso para fazer a ponte entre a Igreja
Católica e as estruturas da sociedade civil», disse o coordenador do setor Diocesano da Pastoral
do Turismo, esta quarta-feira, dia 29 de Dezembro, em Vila Real de Santo António.

O padre Miguel Neto falava durante a sua intervenção na cerimónia de assinatura do Acordo de
Cooperação que a Diocese do Algarve celebrou com várias entidades algarvias, no sentido de dinamizar
o turismo religioso no Sotavento algarvio.

Destas entidades, fazem parte a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP) e as Fábricas das Igrejas envolvidas.

De um sonho que vem desde 2011, «quando foi criada a Pastoral de Turismo da Diocese do Algarve», é
dado agora um «importante passo» para «a dinamização do turismo religioso através da divulgação e
promoção do património arquitetónico e cultural das igrejas algarvias», realçou o padre Miguel Neto.

Este é um projeto-piloto que «irá permitir a abertura das igrejas abrangidas» das paróquias de Alcoutim,
Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, para que possam ser visitadas pelos cidadãos locais e
pelos turistas, mas também fará com que estas se tornem parte dos roteiros turísticos do Algarve e que
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sejam assim «uma atração», «diversificando a oferta turística da região».

«Parte do património da Igreja, por razões diversas, possui um horário de abertura muito limitado,
estando, portanto, ausente dos circuitos turísticos. Consequentemente, isto limita a sua promoção e
visitação, assim como as eventuais receitas que poderiam surgir», acrescentou.

Por isso, «é essencial criar mecanismos de sustentabilidade para a comunidade, mas, simultaneamente,
colocar os edifícios da Igreja ao serviço da sociedade civil para garantir a sustentabilidade do povo».

 

De entre os objetivos previstos neste acordo, está a necessidade da Diocese «colocar a Igreja e aquilo
que esta tem ao serviço da sociedade civil, nem que seja para melhorar as condições das pessoas e criar
postos de trabalho, diretos ou indiretos», sublinhou o coordenador do setor Diocesano da Pastoral do
Turismo, afirmando que «este é o âmbito social da Igreja».

O projeto irá formar 40 pessoas desempregadas, desde cidadãos com difícil integração na comunidade, a
alguns com deficiência, ao mesmo tempo que tentará também promover o património religioso do
interior, «combatendo as assimetrias geográficas».

«Excetuando duas cidades, Tavira e Lagos, é nas igrejas do interior algarvio que se encontra maior
beleza e o património mais rico, pois era lá que estava a capacidade económica nos séculos transatos.
Mas são as igrejas do litoral que têm maior número de visitas», explicou.

O primeiro passo a ser dado para a concretização deste Acordo de Cooperação vai «incidir na formação
do pessoal das paróquias das igrejas, sendo esta ministrada pelo IEFP».

Posteriormente, as igrejas serão preparadas para que possam ser visitadas, com «a criação de circuitos
no interior e no exterior, folhetos de promoção e com explicações de cada altar, ambos os documentos
em vários idiomas», bem como «será pensado merchandising para venda».

Deixando «uma palavra de compromisso e incentivo aos autarcas», o padre Miguel Neto realçou que,
«no primeiro período a formação e a remuneração destas pessoas está assegurada mas é necessário
que, numa segunda fase, que haja também a vontade da autarquia em valorizar a abertura das igrejas e
haver uma ajuda às paróquias para manter estes postos de trabalho».

«Os municípios têm de saber que uma igreja aberta é muito mais visitável do que um posto de turismo
ou qualquer outra atração», afirmou.

«Este trabalho tem de ser feito em conjunto com todas as entidades parceiras e com todas as
autarquias, pois faz parte da cara do nosso Algarve», garantiu o coordenador do setor Diocesano da
Pastoral do Turismo.
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D. Manuel Quintas, bispo do Algarve, afirmou ter aderido «desde a primeira e hora» a esta iniciativa e
disse estar certo de que, «deste modo, será possível ter acesso a uma parte significativa do património
destas localidades», algo importante, já que, «como dizem os entendidos, o património religioso
constitui cerca de 80% do património cultural do nosso país».

«Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente»

O bispo do Algarve realçou ainda que «tudo faremos para que este projeto passe da sua condição de
pioneiro a timoneiro, de modo que, aproveitando da experiência colhida na região, possa ser celebrado
também noutras paróquias algarvias».

Durante a sua intervenção, José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, sublinhou que este «é um
projeto piloto» e que se insere na «área de inovação social», naquilo que se refere à criação de um
produto para o turismo religioso.

Já António Pina, presidente da AMAL, salientou que esta iniciativa «qualifica o Algarve» na medida em que
«a região não é apenas sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas».

João Fernandes, presidente da RTA, por seu turno, explicou que «sendo pioneiro, este é um motivo de
orgulho para o Algarve, que é a principal região turística do país». O projeto, acrescentou, demonstra
como «se pode aproveitar uma riqueza que é material e imaterial para dinamizar o património que
simboliza e traduz as raízes dos locais onde se encontra e daquilo que nós próprios somos».

Durante a cerimónia, marcaram também presença, em formato de vídeo previamente gravado, a
secretária de Estado do Turismo Rita Marques, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Ana Mendes Godinho.

(Link)
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Avança protocolo para dinamizar o Turismo Religioso no Algarve
A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António vai acolher nesta quarta-feira, dia 29 de
dezembro, pelas 17h30, a cerimónia de assinatura de um protocolo que pretende
dinamizar o turismo religioso na região.

 

A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António vai acolher nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro, pelas
17h30, a cerimónia de assinatura de um protocolo que pretende dinamizar o turismo religioso na região.

A cerimónia, a que se associam as Fábricas das Igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira
e Vila Real de Santo António, contará com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, Ana Mendes Godinho; do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António,
Álvaro Araújo; de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas; do
Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Pedro Fernandes; do Presidente da Comunidade
Intermunicipal do Algarve, António Pina; do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve, José Apolinário; da Delegada Regional do Instituto do Emprego e Formação
Profissional do Algarve, Madalena Feu, entre outras figuras de relevo do turismo algarvio.

Este protocolo assume um caráter completamente inovador, uma vez que nunca se fez nada
semelhante no país. Esta parceria envolve várias entidades, desde logo a Região de Turismo do Algarve;
a CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve; a Comunidade Intermunicipal do
Algarve; o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Diocese do Algarve, pretende
valorizar o património religioso algarvio e dinamizar o Turismo Religioso na região, porque é preciso ver
as igrejas de portas abertas às pessoas e apostar na valorização do território.

Os pormenores deste protocolo serão apresentados na sessão pelos representantes das entidades
intervenientes.

A região do Algarve conta com um inestimável património religioso, do qual a Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Encarnação de Vila Real de Santo António, construída no séc. XVIII, é um elemento de
destaque da arquitetura religiosa pombalina na cidade.
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Ademar Dias

(Link)
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40 pessoas no desemprego recebem formação para abrir igrejas
do Sotavento ao turismo religioso
A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar
igrejas do sotavento algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para
dinamizar o turismo religioso, celebrado hoje em Vila Real de Santo António.

 

A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar igrejas do sotavento
algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para dinamizar o turismo religioso, celebrado
hoje em Vila Real de Santo António.

 

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

 

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

 

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
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mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

 

 

 Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.
 
“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.
 
Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.
 
O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a região
do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas” na oferta
turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender aos demais”
municípios do distrito de Faro.
 
Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.
 
João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.
 
António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
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que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
 
Finalmente, o autarca de Vila Real de Stº António, afirmou que o património religioso algarvio assume-se
como “a memória de um passado que precisa de ser reabilitado para dar a conhecer às pessoas, é um
símbolo cultural da nossa região e do nosso país”. Álvaro Araújo louvou o caráter formativo do projeto
através do IEFP, que irá integrar pessoas em situação de desemprego, “de modo a melhorar as suas
qualificações e empregabilidade na região”. 
 
Na mesma cerimónia, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e a ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deixaram uma mensagem gravada em vídeo,
dando os parabéns aos parceiros do projeto, reconhecendo a importância do mesmo para a região.
 
Algarve Primeiro/Lusa

 

(Link da Notícia)
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Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do
Algarve, à atual situação no turismo
Análise de João Fernandes, Presidente da Região de T urismo do Algarve, à atual situação
no turismo

Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, à atual situação no turismo
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Turismo Religioso no Algarve: Assinado acordo que vai formar
pessoas para abrir igrejas ao público
Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro
Marim, T avira e Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais
e turistas percursos estabelecidos e acompanhados

A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar igrejas do sotavento
algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para dinamizar o turismo religioso, celebrado
hoje em Vila Real de Santo António.

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
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aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.

“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.

Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a
região” do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas”
na oferta turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender
aos demais” municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
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Acordo assinado no Algarve permite formar pessoas para abrir
igrejas ao público
A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar
igrejas do sotavento algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para
dinamizar o turismo religioso, celebrado hoje em Vila Real de Santo António.

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.

“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.
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Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a
região” do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas”
na oferta turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender
aos demais” municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
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VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 96

PROGRAMA • SETE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 293100

REACH: 33100

ESCAPAR EM 2022
Do Minho ao Algarve, sem esquecer os Açores e a Madeira, 17 ideias para descansar e
descobrir o País. Sempre com a Natureza por perto
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VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 94

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 33100

Pirro e a Tap
Por: Pedro Norton
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Desfazer-se do Brasil será um fardo pesado
Estado vai controlar 100% da TAP SA até ao final do ano, com aumento de capital de €1,7
mil milhões
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

A PRENDA NO SAPATINHO
Por: João Duque
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

SLOT MACHINE
Por: João Silvestre
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JORNAL DO ALGARVE

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Novas medidas não matam mas moem
Oscilam entre a aceitação e a revolta as reações às medidas recentemente impostas para
o combate à covid, mas numa coisa essas reações coincidem: essas medidas vão fazer
mossa no T urismo, na restauração, na hotelaria, nas atividades artísticas. As diferenças
de opinião ressaltam da dimensão dessa mossa
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA PEREIRA BASTOS

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Pobreza 2022: o ano da crise social
Aumento do custo de vida e fim de apoios sociais ameaçam tornar ainda mais fui vil a
situação de milhares de famílias
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PÚBLICO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

TAP: a grande vitória da falta de memória
Por: João Miguel Tavares
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