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Air Transat retoma voos entre Toronto e Faro
Companhia aérea canadiana retomou esta quarta-feira, 19 de janeiro, os voos entre o
Canadá e o Algarve, naquela que é a primeira vez em 20 anos que a Air T ransat voa para
a região nos meses de verão.

A Air Transat retomou esta quarta-feira, 19 de janeiro, os voos entre Toronto e Faro, numa operação
sazonal que está de regresso até 25 de outubro, informou a ANA – Aeroportos de Portugal em
comunicado.

Na informação divulgada, a empresa que gere os aeroportos nacionais explica que esta é a primeira vez
nos últimos 20 anos que a Air Transat voa para Faro no verão, uma vez que a companhia aérea
canadiana tem vindo a realizar operações regulares para o aeroporto algarvio, mas apenas durante o
inverno.

“A companhia tem vindo a efetuar operações regulares para o aeroporto de Faro, mas até agora com
voos regulares apenas nos meses de inverno. Aliás, se considerarmos os registos dos últimos 20 anos,
esta será a primeira vez que a companhia aérea opera em Faro no verão”, destaca a ANA.

A rota entre Toronto e Faro é realizada em aviões A321neoLR, com capacidade para 199 passageiros, e
conta “com mais 20 movimentos no inverno IATA e mais 64 movimentos no verão”, indica a ANA.

“Com esta importante aposta da Air Transat, colocando no seu portefólio de rotas o  Algarve também
como destino de verão, abrem-se novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo na região.
Será uma importante diversificação da oferta nas rotas de verão para o Aeroporto de Faro e estamos
muito otimistas relativamente ao sucesso desta operação”, considera Francisco Pita, Chief Commercial
Officer da ANA – Aeroportos de Portugal.

Já Joseph Adamo, Chief Sales and Marketing Officer da Air Transat, sublinha que esta rota, “que agora
passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do Algarve, um destino
costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura e paisagens
majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de descobrir o
Great White North”.

A partir de Toronto, os passageiros desta rota podem ainda ter acesso às operações regulares da Air
Transat para vários aeroportos no Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal.
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Air Transat retoma voos diretos entre o Canadá e o Algarve |
Ambitur
O aeroporto de Faro volta a receber a Air T ransat com uma operação regular de
T oronto, desta vez, até outubro de 2022. Esta ligação direta ampliará a conectividade da
região, uma vez que a Air T ransat tem operações regulares para vários aeroportos no
Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal.

O aeroporto de Faro volta a receber a Air Transat com uma operação regular de Toronto, desta vez, até
outubro de 2022. Esta ligação direta ampliará a conectividade da região, uma vez que a Air Transat tem
operações regulares para vários aeroportos no Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal.

A companhia tem vindo a efetuar operações regulares para o aeroporto de Faro, mas até agora com
voos regulares apenas nos meses de inverno. Aliás, se considerarmos os registos dos últimos 20 anos,
esta será a primeira vez que a companhia aérea opera em Faro no verão.

Esta retoma é possível devido ao esforço conjunto entre a companhia aérea, a ANA – VINCI Airports e
as entidades regionais e nacionais de turismo, contando com mais 20 movimentos no inverno IATA e
mais 64 movimentos no verão.

Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião
A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros.

Francisco Pita, Chief Commercial Officer da ANA – Aeroportos de Portugal, assinalou que: “Com esta
importante aposta da Air Transat, colocando no seu portfólio de rotas o Algarve também como destino
de verão, abrem-se novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo na região.. Será uma
importante diversificação da oferta nas rotas de verão para o Aeroporto de Faro e estamos muito
otimistas relativamente ao sucesso desta operação”.

Joseph Adamo, Chief Sales and Marketing Officer, Air Transat, acrescentou que “estamos muito
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entusiasmados em retomar as nossas operações em Faro e em expandir o nosso serviço entre o
Canadá e Portugal. Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a
magnífica região do Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em
termos de cultura e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a
oportunidade de descobrir o Great White North”.

3/58



SUL INFORMAÇÃO

18/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Turismo do Algarve quer que a TAP reforce voos de e para o
Aeroporto de Faro
Em 2019, a T AP representou apenas «3% dos passageiros desembarcados na principal
região turística»

A Região de Turismo do Algarve (RTA) quer que a TAP melhore as ligações, a partir do Aeroporto de
Faro, para mercados como o Brasil ou os Estados Unidos da América, e que também aperfeiçoe a
ligação Faro-Lisboa, já existente, mas, por vezes, com tempos de espera de quatro horas e meia.

Estes objetivos foram revelados por João Fernandes, presidente da RTA, numa mesa-redonda com o
tema «Uma Realidade que Transforma, com contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à
luz da “Economia de Francisco”», promovida pelo núcleo algarvio da Associação Cristã de Empresários e
Gestores, que teve lugar, esta sexta-feira, 14 de Janeiro, em Faro.

Nessa iniciativa, o tema TAP – que tanto tem sido falado nos últimos meses – não passou ao lado. O
facto de a companhia aérea portuguesa quase não voar para Faro já é uma luta antiga e João Fernandes
revelou o rumo que a RTA defende.

«A nossa estratégia é que a TAP melhore a conectividade com os mercados emissores para os quais nós
não temos ponto-a-ponto, como Brasil, Estados Unidos, e outros pontos do Canadá, e que melhore a
frequência Faro-Lisboa, para que tenhamos mais oportunidades de chegar a outros mercados», explicou.

Em relação à ligação Faro-Lisboa, João Fernandes considerou que é necessário reduzir o tempo de
espera (por outros voos) no Aeroporto Humberto Delgado, na capital do país, para um «limite máximo
de duas horas e meia».
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Tudo isto, adiantou, «estava a ser negociado» e a RTA teve «várias reuniões com a anterior
administração da TAP, com o ministro, com o secretário de Estado». Nesses encontros, garantiu, «ficou
assente a nossa estratégia».

De resto, os dados de 2019, um ano recorde para o turismo, mostram o pouco impacto que a
companhia aérea portuguesa tem no Aeroporto de Faro.

«Em 2019, a TAP representou 3% dos passageiros desembarcados na principal região turística e a mais
internacionalizada do país. É isto que representa a TAP para o Algarve. Estamos a falar de ligações
Lisboa-Faro, muitas delas promovendo um interface para os nossos mercados para os quais,, em
grande parte, até temos ponto-a-ponto, como é o caso do Reino Unido», disse.

João Fernandes aludiu ainda às nove companhias aéreas, de bandeira, que atualmente voam para a
região, como a Airfrance, Lufthansa ou a British Airways.

«Não estou a falar de companhias aéreas pequeninas, mas sim das maiores que voam para a Europa.
Quanto à TAP, não contamos com ela», concluiu o presidente da RTA.

Link vídeo
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Passageiros nos aeroportos nacionais mais que quadruplicam
para 3 milhões em novembro
Os aeroportos nacionais movimentaram cerca de três milhões de passageiros em
novembro, mais do que quadruplicando (339%) o registado no mesmo mês de 2021 e
reduzindo a distância para os valores pré-pandemia, segundo o Instituto Nacional de
Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo, "em novembro de 2021, nos aeroportos
nacionais movimentaram-se cerca de três milhões de passageiros e 19.000 toneladas de carga e correio
(+339% e +35,2%, respetivamente), verificando-se uma aceleração relativamente ao mês anterior, em
que as variações homólogas foram 180,6% e 27,5%".

Os valores registados no mês em análise, referiu o INE, demonstram uma redução da distância
relativamente aos valores observados antes da pandemia de covid-19, que teve um forte impacto na
aviação.

Ainda assim, ressalvou a entidade, comparando com novembro de 2019, o movimento de passageiros
diminuiu 21,5% e o movimento de carga e correio decresceu 1,6%.

Já numa análise ao período de janeiro a novembro de 2021, verificou-se um aumento de 31,8% no
número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais em relação ao mesmo período do ano
anterior (-69% no período homólogo de 2020; +6,7% no mesmo período de 2019).

Quando comparado com o mesmo período de 2019, a redução foi 59,2%.

Nos primeiros 11 meses de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, com
crescimentos de 25% no número de passageiros desembarcados e 24,1% no número de passageiros
embarcados.
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Já a Suíça voltou a destacar-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e
desembarcados (+34,7% e +31,6%, respetivamente), ocupando a quinta posição.
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Turismo cresce 4% mas aquém de números anteriores
A chegada de turistas internacionais em todo o mundo contou com um crescimento de
4% em 2021
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Crise não trava apetite por formação para o turismo
Estão abertas candidaturas para seis cursos nas escolas do T urismo de Portugal, que
arrancam em março

9/58



10/58



MULTINEWS

18/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Organização Mundial do Turismo defende que a recuperação do
setor depende da vacinação em massa
De acordo com a Organização Mundial do T urismo (OMT ), a atividade turística ainda está
longe dos níveis alcançados antes da pandemia.

A Organização Mundial do Turismo (OMT), através de um comunicado divulgado hoje, sublinhou a
necessidade de maior coordenação e taxas maiores de imunização na população mundial para que o
setor regresse à normalidade.

Em 2021«a atividade turística cresceu 4% em chegadas, comparativamente com 2020, sendo que no
total foram registadas 415 milhões de chegadas», revela a OMT, «estes números ficam 72% abaixo do
identificado no pré-pandemia, demonstrando assim a fragilidade atual do mercado».

Assim, para a retomada do setor, a OMT refere a necessidade de vacinação em massa, protocolos
sanitários coordenados e flexibilização das restrições de viagens.

«O turismo internacional recuperou moderadamente durante o segundo semestre de 2021. No entanto,
as chegadas internacionais caíram 62% no terceiro e quarto trimestres em comparação com o período
anterior à covid-19. Em dezembro, as chegadas internacionais foram 65% abaixo dos níveis de 2019»,
conclui a OMT.
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Ação gratuita no âmbito do projeto “Algarve For All – Promoção e
Desenvolvimento do Turismo Acessível”
O projeto Algarve For All – Promoção e Desenvolvimento do T urismo Acessível, que a
Accessible Portugal está a desenvolver com o apoio da Região de T urismo do Algarve
visando tornar o Algarve num destino turístico cada vez mais acessível para todos,
promove uma ação de formação em Atendimento Inclusivo

O projeto Algarve For All – Promoção e Desenvolvimento do Turismo Acessível, que a Accessible
Portugal está a desenvolver com o apoio da Região de Turismo do Algarve visando tornar o Algarve num
destino turístico cada vez mais acessível para todos, promove uma ação de formação em Atendimento
Inclusivo a ter início no próximo dia 20 de janeiro 2022, em formato online, através da plataforma
Moodle – https://elearning.tur4all.com/ .

É uma formação gratuita, dirigida aos profissionais de turismo de entidades públicas e privadas do
Algarve, que terá apenas duas sessões síncronas, no máximo de 1 hora cada (20 janeiro e 03 fevereiro
2021 às 11h). As restantes horas, são geridas pelos formandos de acordo com a sua disponibilidade.

Tornar o Algarve num destino turístico para todos depende também de todos. Aproveite esta
oportunidade. Divulgue, inscreva-se e participe!

Programa disponivel para download.

Inscrições em https://forms.gle/1AFQbCAmzhgSE6Qs9 

Mais informação sobre o projeto em https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/732/algarve-for-
all.aspx

O projeto Algarve For All – promoção e desenvolvimento do turismo acessível visa aumentar a
acessibilidade do turismo na região do Algarve através de uma metodologia personalizada em função dos
territórios e dos recursos envolvidos, permitindo qualificar a oferta e a procura, bem como desmistificar
preconceitos e estereótipos sobre as pessoas com deficiência ou algum tipo de característica
diferenciadora/necessidades especiais.

Trata-se de um projeto promovido pela Accessible Portugal com a colaboração da Região de Turismo
do Algarve, que abrange os 16 municípios da região algarvia e que integra um vasto conjunto de
atividades:

Visitas técnicas/ auditorias de acessibilidade
Identificação e promoção de itinerários acessíveis na Região
Formação e sensibilização para o turismo acessível e inclusivo
Sensibilização para o turismo acessível e inclusivo nas escolas do Ensino Básico
Formação profissional de ativos via plataforma online de formação à distância
Trabalho em Rede: sector público | privado e 3.º setor
Acompanhamento da criação de um clube de fornecedores qualificados
Kit de boas práticas de acessibilidade em multiformato
Vídeo promocional do destino Algarve For All – acessível para Todos
Preparação de Guia da Oferta Turística Acessível do Algarve
Organização de fam trips

O projeto conta com o apoio do Programa Valorizar – Linha de apoio à valorização turística do
interior, do Turismo de Portugal.

(Link)

 

12/58

https://elearning.tur4all.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoPPfR_IaDamLKiib0avTnNgseR4b1fFGUDf5vrnR121r6ag/viewform
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/732/algarve-for-all.aspx
https://accessibleportugal.com/algarve-for-all/
https://algarve7.pt/index.php/2022/01/18/acao-gratuita-no-ambito-do-projeto-algarve-for-all-promocao-e-desenvolvimento-do-turismo-acessivel/14/16/


AMBITUR

19/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da
comida e do turismo criativo | Ambitur
A FIT UR arranca hoje e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores
feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes
rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas
propostas para este ano no Sul de Portugal.

A FITUR arranca hoje e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de
turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes rotas pedestres, o
cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas para este ano no Sul
de Portugal.

Durante cinco dias – de 19 a 23 de janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo,
que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do
Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA,
o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam
de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à
cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
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em geral.

“Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a
FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a
viajar”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.
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Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da
comida e da oferta de turismo criativo
A FIT UR realiza-se, em Madrid, de 19 a 23 de janeiro, e o Algarve volta a estar presente
naquela que é uma das maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis
a oferta da região

 

A FITUR realiza-se, em Madrid, de 19 a 23 de janeiro, e o Algarve volta a estar presente naquela que é
uma das maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes
rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas
para este ano no Sul de Portugal. 

Durante cinco dias, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor oriundas de 107 países para
captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid para a autenticidade do
destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do
Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de
atração turística. Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta
como meio de deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve
pretende promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo,
o TASA, o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que
gostam de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às
tradições, à cultura ou ao património. 

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como «Melhor Destino de Praia do
Mundo» nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral. “Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do
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Algarve na FITUR assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais
baixa do que em 2020: a queda dos proveitos situou-se nos 40 por cento face a 2019, quando
em 2020 a descida tinha sido superior a 60 por cento. Apesar desta ligeira recuperação e da
nossa expectativa de que o setor continue a crescer em 2022 na região, essa subida será ainda
assim para valores mais baixos do que os registados em anos pré-pandémicos. Importa, pois,
reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a FITUR e em
mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a
viajar”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. 

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14 por cento face a 2018) que geraram mais de 1,1
milhões de dormidas (+8,6 por cento do que em 2018). O espaço Algarve estará integrado no stand
nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos os dias da feira a partir das 10h.

(Link)
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Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da
comida e da oferta de turismo criativo
A FIT UR arranca amanhã e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das
maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As
grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são
algumas propostas para este ano no Sul de Portugal.

Durante cinco dias – de 19 a 23 de janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo,
que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do
Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA,
o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam
de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à
cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a
FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a
viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.
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Algarve quer conquistar espanhóis através da Natureza, da
comida e da oferta de turismo criativo
A FIT UR arranca amanhã, dia 19 de Janeiro e o Algarve volta a estar presente naquela
que é uma das maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta
da região

 

A FITUR arranca amanhã, dia 19 de Janeiro e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das
maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes rotas
pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas para
este ano no Sul de Portugal.

Durante cinco dias – de 19 a 23 de Janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do sector
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo,
que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do
Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projectos como o Loulé Criativo, o
TASA, o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que
gostam de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em actividades ligadas às
tradições, à cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta actualmente com mais de 30 produtores de vinho, e
o tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o actual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na
FITUR assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em
2020: a queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido
superior a 60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o sector continue a
crescer em 2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados
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em anos pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em
eventos como a FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas
têm de continuar a viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.

(Link)
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Algarve vai estar presente numa das maiores feiras de turismo do
mundo
A Feira Internacional do T urismo de Madrid (FIT UR) arranca no dia 19 de janeiro e o
Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de turismo do
mundo

A Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR) arranca no dia 19 de janeiro e o Algarve volta a estar
presente naquela que é uma das maiores feiras de turismo do mundo. As grandes rotas pedestres, o
cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas das propostas que prometem
atrair novos visitantes à região.

Durante cinco dias, entre 19 e 23 de janeiro, a região do Algarve estará entre as quase sete mil
empresas do setor oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da FITUR para a
qualidade do destino algarvio.

Uma das apostas deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota
Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de se junta à
comunidade local para aprender e participar em atividades ligadas às tradições, à cultura ou ao
património.   

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho e
o tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.
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“Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos. Importa, pois, reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como
a FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar
a viajar”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semipresencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10:00.  

(Link)
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Algarve na FITUR 2022 à conquista dos turistas espanhóis
Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da comida e da oferta de
turismo criativo na FITUR 2022.

Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da
comida e da oferta de turismo criativo na FITUR 2022.
A FITUR arranca hoje e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de
turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região.

As grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas
propostas para este ano no sul de Portugal.

Durante cinco dias de 19 a 23 de janeiro, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do sector
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio.

Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na
Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.
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Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022.

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de juntar-se à
comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à cultura ou ao
património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como «Melhor Destino de Praia do
Mundo» nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do sector nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.
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«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40 por cento face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido
superior a 60 por cento. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o sector
continue a crescer em 2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os
registados em anos pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve
em eventos como a FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as
pessoas têm de continuar a viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semipresencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.

(Link)
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FITUR: Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza,
da comida e do turismo criativo
A FIT UR arranca esta quarta-feira, dia 19, e o Algarve volta a estar presente naquela
que é uma das maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta
da região.

A FITUR arranca esta quarta-feira, dia 19, e o Algarve volta a
estar presente naquela que é uma das maiores feiras de turismo
do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As
grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a
gastronomia e os vinhos são algumas propostas para este ano
no sul de Portugal.
Durante cinco dias – de 19 a 23 de janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor,
oriundas de 107 países, para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio.

Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na
Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza – para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas -, muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA,
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o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam
de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à
cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos. Importa reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a
FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a
viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira, a partir das 10h00.

(Link)
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Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da
comida e da oferta de Turismo Criativo
O Algarve vai à FIT UR para captar a atenção dos visitantes para as suas ofertas de
natureza, gastronómicas e de Turismo Criativo

 

A FITUR arranca amanhã e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de
turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes rotas pedestres, o
cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas para este ano no
Algarve.

Durante cinco dias – de 19 a 23 de janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo,
que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do
Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o
TASA, o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que
gostam de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às
tradições, à cultura ou ao património.   

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e
o tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve
na FITUR assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do
que em 2020: a queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a
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descida tinha sido superior a 60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de
que o setor continue a crescer em 2022 na região, essa subida será ainda assim para valores
mais baixos do que os registados em anos pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e
a visibilidade da marca Algarve em eventos como a FITUR e em mercados de proximidade,
aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a viajar», afirma o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.

 Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.  

(Link)
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Algarve quer conquistar espanhóis com natureza, comida e
turismo criativo
Destino algarvio promove-se na FITUR, em Madrid, até ao próximo domingo

Destino algarvio promove-se na FITUR, em Madrid, até ao próximo domingo

As grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas
propostas do Algarve para a FITUR - Feira Internacional do Turismo de Madrid, que arranca amanhã,
quarta-feira, 19.

“O Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de turismo do mundo para
mostrar aos espanhóis a oferta da região”, refere a ATA – Associação Turismo do Algarve, em
comunicado.

Durante cinco dias, até 23 de janeiro, a região estará entre quase sete mil empresas do setor oriundas
de 107 países para captar a atenção dos visitantes da feira para a autenticidade do destino algarvio.

Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na
Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022.

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de juntar-se à
comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à cultura ou ao
património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como «Melhor Destino de Praia do
Mundo» nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
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profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

“Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021, já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos”, afirmou, em comunicado, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semipresencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10:00.

(Link)
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Algarve quer conquistar espanhóis pela natureza, gastronomia e
turismo criativo
A FIT UR arranca amanhã e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das
maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As
grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são
algumas propostas para este ano no Sul de Portugal, informou a RTA em comunicado.
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A FITUR arranca amanhã e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de
turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As grandes rotas pedestres, o
cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas para este ano no Sul
de Portugal, informou a RTA em comunicado.

 

Entre 19 a 23 de janeiro, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor oriundas de 107
países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR). Uma
das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota
Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.

 

Mas o turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de atividades
ligadas às tradições, à cultura ou ao património.   

 

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como "Melhor Destino de Praia do
Mundo" nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

 

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

 

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.  

Link da notícia
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ALGARVE QUER CONQUISTAR ESPANHÓIS ATRAVÉS DA
NATUREZA, COMIDA E CRIATIVIDADE
A FIT UR arranca amanhã e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das
maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região. As
grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são
algumas propostas para este ano no Sul de Portugal.

Durante cinco dias – de 19 a 23 de janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do setor
oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid
(FITUR) para a autenticidade do destino algarvio. Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo,
que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do
Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de
deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende
promover na FITUR 2022. O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA,
o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam
de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à
cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
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60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a
FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a
viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.

Link da notícia
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Algarve vai à Fitur "chamar" turistas espanhóis com comida,
natureza e muito mais
O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do T urismo de Portugal e poderá
ser visitado todos os dias da feira a partir das 10h00

A natureza, a comida e o turismo criativo. É com estas propostas que o Algarve quer atrair os turistas
espanhóis, em mais uma Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur) que começa esta quarta-feira,
19 de Janeiro.

Durante cinco dias – até domingo, 23 de Janeiro –, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do
setor oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de
Madrid (FITUR) para a autenticidade do destino algarvio.

«Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na
Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística», diz
a Região de Turismo do Algarve (RTA).

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de juntar-se à
comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à cultura ou ao
património.
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A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o
tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como “Melhor Destino de Praia do
Mundo” nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos
profissionais do setor nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público
em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR
assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a
queda dos proveitos situou-se nos 40% face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a
60%. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o setor continue a crescer em
2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos
pré-pandémicos», diz João Fernandes, presidente da RTA.

«Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a FITUR e em
mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a viajar»,
acrescenta.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semi-presencial, com participação muito reduzida de
visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor,
havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi
responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de
dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos
os dias da feira a partir das 10h00.
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Algarve mostra natureza, gastronomia e turismo criativo na Fitur
O Algarve quer conquistar os espanhóis e não só, através da natureza, da gastronomia e
da oferta de turismo criativo. São estes os principais produtos que a região vai
apresentar na Fitur.
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As grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas
propostas que o Algarve vai apresentar na Fitur, que se inicia esta quarta-feira em Madrid.

Uma das apostas da região é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota
Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística. São
rotas que podem ser percorridas a pé ou de bicicleta.

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking
Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de atividades
ligadas às tradições, à cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho,
bem como o tradicional produto sol e mar, completam a lista de produtos e potencialidades que o
Algarve vai promover junto dos profissionais do turismo (19 a 21) e o público em geral (22 e 23).

O mercado espanhol, refira-se, foi responsável, em 2019, por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a
2018) no Algarve, tendo gerado mais de 1,1 milhões de dormidas (+8,6% do que em 2018).
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JORNAL DO ALGARVE
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Eurocidade do Guadiana promove território na FITUR
A Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António,
Castro Marim e Ayamonte, está a reforçar a promoção do território na Feira
Internacional de Turismo de Madrid

A Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e
Ayamonte, está a reforçar a promoção do território na Feira Internacional de Turismo de Madrid para se
consolidar como destino transfronteiriço, anunciou a entidade. 

Para promover o território, a Eurocidade do Guadiana lançou a sua nova marca turística, intitulada “A
Fronteira Líquida”, que está acompanhada de uma forte campanha de marketing digital “com o objetivo
de atrair visitantes que venham conhecer e usufruir do território comum dos três municípios
transfronteiriços como um único destino”. 

Esta nova marca aposta nas qualidades naturais e paisagísticas do território, além do património cultura
e a vasta oferta de atividades de lazer. 

A primeira apresentação está marcada para esta quarta-feira, dia 19 de janeiro, em Huelva, onde os
representantes políticos e técnicos da Eurocidade do Guadiana irão promover “A Fronteira Líquida” e o
“Território Museu”. 

Já a partir do dia 20 de janeiro, “A Fronteira Líquida” será apresentada em Madrid no stand da Mindful
Travel Destinations, que fica localizado no Hall 10 Stand 10B01. 

No dia seguinte, pelas 13:00, os representantes da Eurocidade vão criar alianças com agências de
viagens especializadas e operadores turísticos interessados em destinos de proximidade, com oferta de
recursos nacionais, património e atividades humanas. 

Através de “A Fronteira Líquida”, a Eurocidade do Guadiana tem agendadas várias reuniões e sessões de
trabalho no stand da Plataforma Representativa do Estado para Pessoas com Deficiência Física, com o
objetivo de continuar a crescer na área do turismo acessível. 
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Além de Madrid, a Eurocidade do Guadiana também irá apresentar a marca no Fórum La Rábida de
Huelva. 

Ao mesmo tempo está a decorrer uma campanha de marketing digital para dar a conhecer a Eurocidade
do Guadiana ao grande público, para que os residentes e os potenciais visitantes tenham conhecimento
da oferta turística do território. 

Esta campanha destaca a beleza natural e paisagística, a oferta cultural e patrimonial e as atividades
transfronteiriças, que pode ser acompanhada através da hashtag #AFronteraLíquida. 

(Link)
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Tavira escolhida como um dos 6 destinos românticos para passar
o Dia dos Namorados em Portugal - Postal do Algarve
A Civitatis é líder em distribuição online de visitas guiadas e excursões nos principais
pontos turísticos do mundo.A C ivitatis é líder em distribuição online de visitas guiadas e
excursões nos principais pontos turísticos do mundo.

O dia mais romântico do ano aproxima-se e a Civitatis propõe-lhe seis destinos em Portugal para serem
explorados numa escapadinha romântica a dois. Um deles é no Algarve.

Aqui ficam as propostas para celebrar o Dia de São Valentim:

São Miguel, a maior ilha do arquipélago dos Açores, é verdejante, exuberante, acolhedora e vibrante,
mas também tem um lado tranquilo. Há muito para ver e fazer, mas é também um ponto estratégico
caso queira explorar as outras ilhas, com voos e barcos diretos. Caminhe pelas Sete Cidades e visite os
Lagos Azul e Verde. Aproveite para dar um mergulho nas piscinas naturais.
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Poucas cidades do mundo têm tantos pontos turísticos dignos dos melhores roteiros como Sintra.
Localizada a menos de uma hora de viagem de Lisboa, esta cidade romântica, Património Mundial da
UNESCO desde 1995, está repleta de pequenas casas senhoriais, palácios e castelos. Famoso pelo
Palácio Nacional da Pena e Castelo dos Mouros, Sintra é uma viagem ao sabor de outros tempos. Os
miradouros do Adro da Igreja de São Martinho e da Correnteza são ótimos para contemplar a paisagem
e o Parque da Liberdade o local perfeito para passear e descansar.

Coimbra é um destino intemporal que inspirou a obra de aclamados poetas e escritores. Ao som das
serenatas e do Fado, Coimbra conquistará o vosso coração. Neste roteiro romântico, a primeira
paragem obrigatória é a Quinta das Lágrimas, um local envolto pela mais pura beleza e marcado para
sempre pela história de amor entre D. Pedro e Inês de Castro.
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Tavira é uma pequena, doce, romântica e familiar cidade a leste de Faro. Apesar de ser uma cidade
extremamente turística no verão, está quase sempre livre de grandes multidões. Caminhe de braços
dados ao longo do rio Gilão e visite o Pego do Inferno, uma das três quedas de água da região. À medida
que a noite se aproxima, vá até a praia e saboreie frutos do mar frescos e vinho branco, enquanto o sol
de inverno se põe sobre o oceano.

Braga é uma cidade com um encanto especial. Com um grande legado e longa história (e mais de 30
igrejas), Braga é a cidade mais antiga de Portugal, com mais de 2000 anos. O Bom Jesus, no alto de
uma colina, de onde se vislumbra toda a cidade, é um dos locais obrigatórios.

A cidade de Guimarães é um dos mais importantes destinos históricos do país. Conhecida como o “Berço
da Nação”, Guimarães é um destino fascinante para visitar com o seu parceiro. Para partilhar soberbas
vistas panorâmicas de Guimarães com o seu amado, nada melhor que uma ida à Penha, através do
teleférico, que proporciona uma bonita vista aérea da cidade e de onde poderá desfrutar de uma
paisagem natural única.
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AHETA: Hélder Martins conta com apoio de André Jordan, Vítor
Neto e Desidério Silva
Eleições da AHETA estão marcadas para esta sexta-feira, 21 de Janeiro

Helder Martins, candidato à direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve, conta, na sua comissão de honra, com nomes como o empresário e pai do turismo português
André Jordan, António Saraiva, Carlos Martins, Vítor Neto, Desidério Silva, Frederico Costa ou Francisco
Severino.

Da comissão de honra de Hélder Martins fazem ainda parte Nuno Aires, Carlos Luís, António Saraiva,
entre outros empresários e gestores ligados ao setor do turismo, unidades hoteleiras, empresários de
alojamento local e figuras regionais de todo o Algarve.

Sob o lema “Por uma AHETA abrangente e renovada”, a lista B, encabeçada pelo empresário e ex-
presidente da Região de Turismo do Algarve Helder Martins, pretende «uma revisão dos estatutos da
associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à realidade atual».

A candidatura tem também como objetivo «aumentar o número de associados em todos os setores de
atividade, além da hotelaria, tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação
turística e os transportes».

O programa abrange ainda um conjunto de ações «com foco na melhoria das acessibilidades, tanto ao
nível da rede de transportes intermunicipal como também no tráfego aéreo, através da viabilização de
uma ponte aérea Faro – Lisboa e da captação e reforço de voos dos principais mercados emissores na
Europa», explica a candidatura à AHETA.
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No que diz respeito ao apoio aos associados, «está previsto o desenvolvimento de um Gabinete de
Estudos e de áreas de Aconselhamento ao Investidor, além da organização de um congresso anual da
AHETA e constituição da associação como entidade formadora».

A lista da comissão de honra de Hélder Martins às eleições da AHETA pode ser consultada aqui.

As eleições decorrem na próxima sexta-feira, 21 de Janeiro.
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Luís Gomes: Desenvolvimento do Algarve só avança com a
Regionalização
«Só é possível garantir a implementação» das propostas do PSD para o Algarve «se
conseguirmos garantir as condições para implementar o processo de Regionalização»

Luís Gomes, 48 anos, licenciado em Engenharia do Território, atual professor auxiliar convidado da
Universidade do Algarve, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António durante 12 anos,
entre Outubro de 2005 e Outubro de 2017, é o cabeça-de-lista do PSD às Eleições Legislativas de 30 de
Janeiro, pelo círculo do Algarve.

Com Luís Gomes prossegue a série de entrevistas que o Sul Informação vai publicar, com todos os
cabeças-de-lista de todas as forças políticas que se candidatam pelo círculo eleitoral do distrito de Faro.

A todos, e numa lógica de igualdade de oportunidades, foi enviado, atempadamente, um mesmo
questionário com 12 perguntas.

As respostas são, naturalmente, diversas, como ficará claro ao longo dos próximos dias, com a
publicação de todas as entrevistas.

Sul Informação – Quais são as prioridades da sua força política para a próxima legislatura para o Algarve?

Luís Gomes – As prioridades passam por assegurar o acesso a cuidados de saúde de qualidade em
tempo útil a todos os que residem e visitam a região do Algarve; Garantir uma rede de transportes
públicos que chegue ao Aeroporto de Faro e ainda a requalificação da EN125 no troço entre Olhão e Vila
Real de Santo António; Promover a diversificação da base económica da região; Criar uma estratégia
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regional de habitação de forma a resolver os problemas de acesso à habitação e ainda Criar um
instrumento de financiamento que permita melhorar as telecomunicações nesta zona do Algarve.
Estamos, porém, absolutamente convictos de que só é possível garantir a implementação destes pontos
se conseguirmos garantir as condições para implementar o processo de Regionalização.

SI – O que levou a que aceitasse ser cabeça de lista pelo partido ou força política que representa?

LG – Durante a última legislatura, não exerci nenhum cargo político e, por isso, a análise que faço é,
acima de tudo, enquanto cidadão interessado pela vida pública e pelo futuro do meu próprio país. A
legislatura, ainda assim, teve um conjunto de anúncios muito importantes para o Algarve, desde logo a
oportunidade que o Plano de Recuperação e Resiliência representa para a região, ao contemplar 300
milhões de euros para o desenvolvimento regional. Houve também anúncios que visam o investimento
em recursos hídricos, de forma a combater os problemas da falta de água. Foi também anunciada a
requalificação da EN125 e o suposto anúncio do calendário para a construção do Hospital Central do
Algarve e de um conjunto de medidas para reduzir as listas de espera na saúde. Contudo, os anúncios
não passaram disso mesmo, anúncios! Nenhuma destas promessas se concretizou. O Algarve não tem
sequer um sinal positivo do Governo. Nada que se possa dizer: esta foi uma marca da governação
socialista. Não só as obras da EN125 não avançaram em toda a sua extensão, como não houve a
prometida redução real de 50% das portagens na A22, não há sinal do PRR na região, nem do Hospital
Central do Algarve. E, no que respeita à saúde, as filas de espera continuam infindáveis e o número de
cidadãos sem médico de família aumentou, de 2020 para 2021, quase 25%. Perante este cenário, e
com o convite endereçado pelo presidente do meu partido, só poderia aceitar este repto, para, assim,
poder dar um contributo decisivo para que o Algarve tenha a dignidade e a atenção que merece. Mas
também sou claro: se o meu partido ganhar as eleições, como espero, e se, nessa circunstância, nos
próximos quatro anos não houver indícios claros da alteração desta situação, não me candidatarei mais
à Assembleia da República.

SI – Quais são as expetativas e objetivos da sua força política em relação a estas Eleições Legislativas?

LG – Queremos, naturalmente, melhorar o resultado de 2019 e, sobretudo, fazer passar a mensagem
de que nós, Algarvios, temos de impedir que se continue a promover uma política de ilusões e de falsas
promessas. Temos de pensar no dia-a-dia e das dificuldades que temos na mobilidade, no acesso à
saúde. Queremos assegurar que o Algarve e os Algarvios estão presentes, com força, na Assembleia da
República. Este é o nosso propósito e esperamos que as pessoas reconheçam esta mensagem no dia
das eleições.

SI – O que falta fazer no Algarve?

LG – Sem qualquer demagogia, falta fazer tudo! Pergunto: o que está feito relativo ao combate às
alterações climáticas? Estabeleceu-se alguma quota de produção sustentável de energia? Como estamos
relativamente aos transportes públicos? Existe porventura uma rede integrada de transportes na região?
Como é possível a mesma não aceder a um aeroporto internacional que movimentava, antes da Covid-
19, aproximadamente 8 milhões de passageiros? Quanto aos cuidados de acesso à saúde, nem se fala.
Batemos os recordes nacionais do tempo de espera para consultas e cirurgias. O que é certo é que
nestes últimos 26 anos, 19 foram governados pelo PS e, cada vez mais, quem não tem dinheiro não
têm acesso à saúde com dignidade. Depois, é ainda inaceitável que o melhor destino de praia de 2020
tenha sua principal infraestrutura de atravessamento e de distribuição de tráfego entre as principais áreas
turísticas da região, a EN125, completamente degradada. O Algarve precisa de um programa sério, com
propostas sérias e com financiamento realmente assegurado para estimular a diversificação da base
económica. A dependência, de cerca de 60% do produto gerado pelo turismo, é absolutamente
excessiva e faz-nos andar com o coração nas mãos, pois a economia regional está muito exposta.
Temos de a tornar mais resiliente e diminuir a sua dependência do setor turístico.

SI – A Saúde é um setor deficitário no Algarve e no país. Que medidas preconiza para resolver os
problemas da Saúde no Algarve?

LG – Nós defendemos as seguintes medidas para este setor: Assegurar o acesso a cuidados de saúde de
qualidade em tempo útil a todos os que residem e visitam a região do Algarve. Investimentos
necessários: aumento da cobertura da rede de cuidados primários, construção do Hospital Central do
Algarve, reforço do investimento em recursos humanos e materiais nos Hospitais de Portimão e Lagos e
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ligação com as unidades hospitalares privadas que existem no Algarve. Alargar a rede de cuidados
continuados da região do Algarve. Criar uma resposta na área dos cuidados paliativos.

SI – E quanto ao Hospital Central do Algarve? Quando deve avançar e porquê?

LG – Quando deve avançar é a pergunta a colocar ao Partido Socialista. Em 2015, era a segunda
prioridade do governo, em termos de construção de equipamentos hospitalares. Entretanto, já passaram
alguns hospitais à frente, como o Hospital de Todos os Santos e o Hospital de Évora. Foi a então
secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira que, em 2020, referiu que o “dossier do hospital Central
do Algarve estava em cima da mesa e nas grandes opções do plano”. Lamentavelmente, saiu a
secretária de Estado do Governo e saiu, também, o Hospital dos planos do mesmo Governo. Enfim,
nestes 19 anos de gestão de governos PS, sempre em época eleitoral, atiram-nos à cara com
promessas e com o “vai acontecer”. Nestes dias, a novidade foi o Centro Oncológico de Referência do
Algarve. Foi o novo coelho da cartola das eleições de 2022. Basta de demagogia e populismo! Temos de
falar claro às pessoas, com ou sem Hospital Central do Algarve, o que temos de ter é acesso a cuidados
de saúde de qualidade e deixarmos de ser recordistas nacionais das listas de espera. Hoje, no Algarve, só
tem acesso à saúde de qualidade quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, entra na lotaria de poder
ser chamado pelo hospital para uma consulta ou uma cirurgia.

SI – O Governo anterior avançou com a Descentralização de Competências para os Municípios. Que
balanço faz desse processo?

LG – Esse processo ficou claramente aquém do esperado. Nas poucas áreas onde a descentralização
aconteceu, o processo dependeu fundamentalmente de respostas sectoriais de determinados Ministérios.
Tudo sem uma visão de conjunto, tudo sem uma alteração de paradigma de gestão do território. O que
é certo é que continuamos ainda com uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional que
depende da tutela de Lisboa e continuamos com um conjunto de direções regionais que não articulam
políticas e, em muitas ocasiões, até competem entre si.

SI – Um futuro Governo deverá avançar com a Regionalização? Porquê ou porque não?

LG – Pelas razões descritas anteriormente, estamos absolutamente convictos de que só é possível
garantir a implementação de um conjunto de medidas fundamentais para o desenvolvimento do Algarve,
quando conseguirmos assegurar as condições para implementar o processo de Regionalização.

SI – Na Assembleia da República, têm-se sucedido as resoluções para acabar com as portagens na Via
do Infante ou, pelo menos, para introduzir descontos significativos. O que pensa deste tema e que
soluções preconiza?

LG – Penso o que está em linha com o projeto de resolução apresentado em 2017 pelos deputado do
PSD. Deve-se isentar as portagens, até à conclusão das obras da EN125.

SI – No início da atual crise da pandemia, o Governo anunciou um plano específico para o Algarve, que
nunca chegou a ser concretizado. O que precisa o Turismo do Algarve para recuperar da pandemia?

LG – Os 300 milhões prometidos para o Algarve eram fundamentalmente para implementar um conjunto
de medidas que tivessem um papel importante na diversificação da base económica. Atualmente, o
produto da região tem uma dependência de aproximadamente 60% da atividade turística. Temos de
tornar a região mais resiliente e, para tal, temos de aumentar o peso de outros setores no produto da
região. Naturalmente que temos de continuar o esforço de qualificar a oferta turística, mas sobretudo
temos que desenvolver outros setores da atividade económica, como as empresas de base tecnológica.
Temos de promover a dinamização do setor agrícola, a partir de uma forte base tecnológica e da I&D, de
forma a suprir o essencial das nossas necessidades, e virado, também, para a exportação. Neste
contexto, e em ligação estreita com a Universidade do Algarve (UAlg), importa otimizar a nossa
produção tradicional (citrinos, alfarroba, figos, etc) com recurso a tecnologia de ponta e, ainda, o
desenvolvimento de novas culturas como, por exemplo, a canábis. Deve-se promover a criação de um
cluster industrial ligado à economia azul, assente em conhecimento científico, que assegure o nosso
futuro no longo-prazo. Como referi anteriormente, a aposta nas novas tecnologias como alavanca para
a mudança do paradigma económico da região é um desafio para a próxima década que temos de
agarrar. As áreas prioritárias são a fixação de nómadas digitais, a aceleração da construção do cluster
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TIC no Algarve (partindo do Algarve Tech Hub) e, sobretudo, a captação de players internacionais que
acelerem (e credibilizem) este esforço de mudança na região. Deve-se, ainda, promover a criação de um
programa que permita a fixação de empresas e pessoas no interior do Algarve, de forma a minimizar as
fortes assimetrias regionais que existem neste domínio. É importante termos uma estratégia para o
litoral, quer no sentido da sua conservação, quer no quadro da criação de um plano de novos portos de
recreio e ancoradouros, ordenando o espaço marítimo e concretizando o investimento no Porto de
Cruzeiros de Portimão, bem como a recuperação dos rios Arade e Guadiana. Por fim, deve-se promover
a criação de um programa que permita movimentos de fusão, de forma a reforçar a capacidade
competitiva nacional e internacional das empresas da região.

SI – No caso de questões mais fraturantes, como a regionalização, as portagens na Via do Infante e a
saúde, entre outras, se for eleito, votará na AR de acordo com a sua convicção, mesmo que vá contra
as orientações do seu partido?

LG – Inicio esta campanha, e este processo, com total desprendimento e, caso o PSD ganhe as eleições
e constitua Governo, se não houver avanços manifestos no que respeita a esses temas, creio que não
terei mais condições para me candidatar, nessas circunstâncias, a novos mandatos na Assembleia da
República.

SI – Quer acrescentar mais algum tema ou questão?

LG – Quero sublinhar que, nos últimos 26 anos de governação, 19 foram assegurados pelo PS. E o PS,
reiteradamente, encheu-nos de compromissos à socialista. O que é isso? É, na altura das eleições,
dizerem que fazem tudo e depois não fazerem nada. Onde está a isenção das portagens? Onde está o
Hospital Central do Algarve? Onde está a requalificação da EN125? É o momento do algarvios virarem a
página e apostarem numa mudança. Na região e no país.

50/58



POSTAL

18/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Leitura da Semana: Um Marco na Cidade de Faro, de Cristina
Baptista - Postal do Algarve
Esta semana, Paulo Serra convida a ler um livro que constitui um documento histórico que
"nos transporta desde o dealbar do turismo no Algarve e do seu assinalável crescimento
desde a década de sessenta do século passado até aos dias de hoje".Esta semana, Paulo
Serra convida a ler um livro que constitui um documento histórico que "nos transporta
desde o dealbar do turismo no Algarve e do seu assinalável crescimento desde a década
de sessenta do século passado até aos dias de hoje".

Um Marco na Cidade de Faro / A Landmark in Faro, é um livro-álbum, em capa dura, com texto e
pesquisa de Cristina Baptista, em versão bilingue português/inglês, publicado no final de 2021 pela Guerra
e Paz Editores, ilustrado com diversas fotos e imagens.
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Mais do que assinalar e celebrar os 55 anos do histórico Hotel Eva, marco da cidade de Faro, este livro,
que recorre a testemunhos e outros documentos, constitui um documento histórico que «nos transporta
desde o dealbar do turismo no Algarve e do seu assinalável crescimento desde a década de sessenta do
século passado até aos dias de hoje» (p. 6). Ainda que esta obra sirva, naturalmente, objectivos
promocionais, o texto traz novas perspectivas sobre a história da região e da cidade. Tendo o primeiro
projecto sido submetido em 1960, o Hotel EVA é inaugurado a 1 de Abril de 1966, justamente um ano
depois da inauguração do Aeroporto de Faro. Este foi um acto pioneiro numa época em que a região
algarvia era um paraíso sem infra-estruturas; as expectativas em torno do turismo e do
desenvolvimento do Algarve eram grandes, num contexto de grande carência de infraestruturas. A
iniciativa do Hotel EVA, nome inspirado na sigla da firma Empresa de Viação do Algarve, deveu-se a este
grupo de investidores, entre os quais figurava um dinâmico investidor de nome Aníbal da Cruz Guerreiro.

Ao longo das páginas desta obra, assinada por Cristina Baptista, coordenada pela Gestora de Marketing
do grupo AP Hotels & Resorts, Inês Gama, e com grafismo realizado pela designer Ana Monteiro,
acompanhamos alguns dos momentos-chave da história deste Hotel que, como um organismo vivo,
nasceu, cresceu e reformulou-se ao longo das suas quase seis décadas de vida: mudou de mãos
algumas vezes; resiste a um violento tremor de terra em 1969; assiste à queda do Estado Novo; acolhe
as mais diversas personalidades históricas e mediáticas, como Américo Thomaz, Ramalho Eanes, e
Amália; transforma-se num lar para os repatriados das ex-colónias em 1975; e torna-se porto de abrigo
para 52 passageiros, maioritariamente oriundos dos Países Baixos, do voo da Martinair que se
despenhou no aeroporto de Faro no dia 21 de Dezembro de 1992 – acidente em que morreram 54
passageiros; em apreço da dedicação dos colaboradores do hotel para com os hóspedes, a Rainha
Beatriz deslocou-se a Faro, para agradecer presencialmente, e dedicou uma profunda vénia a todo o
pessoal reunido no átrio do hotel.

O Hotel EVA, agora baptizado como AP EVA Senses – adquirido em 2016 ao Grupo Teixeira Duarte pelo
Grupo AP Hotels & Resorts – é um dos hotéis mais antigos do país e a sua presença incontornável funde-
se na paisagem da marina de Faro; portanto, este livro é, também, uma cronografia da ligação do Hotel
à cidade de Faro. No final, inclui-se uma entrevista ao actual Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau.
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DN

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Cidades e turismo: como crescer sem perder a identidade?
Por: Cristina Siza Vieira
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JORNAL DE NEGÓCIOS

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Companhias aéreas entregaram quase 9 milhões de taxa de
carbono em 2021
As transportadoras aéreas transferiram no ano passado para o regulador da aviação civil
mais de 8,7 milhões de euros, relativos à taxa de carbono que passaram em julho a
cobrar aos passageiros.

55/58



56/58



PÚBLICO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO PINCHA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Menos turismo gerou menos lixo em 2020 mas quebra foi na
cidade toda
Estudo permite perceber que em toda a zona central da cidade houve uma grande
diminuição na produção de lixo no primeiro confinamento
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