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Desporto, música e teatro animam o Algarve em fevereiro
O setor do desporto vai estar em destaque no mês de fevereiro no Algarve, segundo a
agenda de eventos Guia Algarve que já está disponível publicamente. Haverá também
música, eventos gastronómicos e teatro

Desporto

Fevereiro vai arrancar, em termos desportivos, com a Volta ao Algarve em bicicleta, entre os dias 16 e
20. A prova será disputada por uma dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial e terá um
percurso renovado por terras algarvias e alentejanas.
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Tradições e gastronomia
Ao mesmo tempo (18 a 20) decorrerá a 6.ª edição da Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves,
com o objetivo de promover a laranja, outros produtos cítricos e os seus produtores. O evento terá a
presença de vários artistas musicais, como Jorge Palma, no dia 19.

 

Música
O Guia Algarve destaca, para o início de fevereiro, o espetáculo de Rodrigo Leão e o Coro Juvenil de
Loulé no Cineteatro Louletano, em Loulé. O concerto contará com vários dos temas clássicos do artista,
presentes nos três discos editados em 2020 e 2021.

Pedro Abrunhosa vai dar um concerto no Teatro das Figuras, em Faro, no dia 12 de fevereiro,
assinalando o lançamento do seu nono álbum de originais acompanhado pelos Comité Caviar e pela
Orquestra Clássica do Sul.

Destaque ainda para aa 22.ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, que decorre nos fins de semana
entre 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas localidades, com músicas árabe-andalusí, melodias do
Al-Andalus e músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe.

 

Teatro
A programação teatral algarvia do mês de fevereiro (entre os dias 24 e 26) reserva para o Teatro das
Figuras, em Faro, a comédia romântica “Intimidade Indecente”, uma história de amor com Eliane Giardini
e Marcos Caruso.

Já no dia 12 será a vez de o Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, receber a peça
“Perfeitos Desconhecidos” com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho
Silva, Rita Brutt e Samuel Alves.

 

Link Notícia
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https://www.evasoes.pt/ar-livre/algarve-de-inverno-capital-da-laranja-em-silves-ha-uma-quinta-com-passeios-de-burra-pela-rota-da-laranja/1030105/
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/desporto-musica-e-teatro-animam-o-algarve-em-fevereiro/1030977/
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Desporto, música e os sabores típicos da região vão aquecer o
mês de fevereiro
O “Guia Algarve” já está disponível e traz diferentes sugestões e atividades que
prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste mês.
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O desporto é o maior destaque do mês. De 16 a 20 de fevereiro, realiza-se a 48.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, dividida por cinco etapas espalhadas por diferentes localidades algarvias e
alentejanas. A prova começará dia 16, em Portimão, seguindo para Albufeira, Almodôvar, Vila Real de
Santo António e Lagoa. Esta edição contará com um percurso renovado, mas partilha o mesmo conceito
das restantes edições e promete «etapas para todos os perfis de corredores», estando já anunciadas
uma dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial.

De 18 a 20 de fevereiro tem lugar a 6.ª edição da Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves. Durante
três dias, a Câmara Municipal organiza um evento que tem como objetivo a promoção da laranja e de
outros produtos cítricos e respetivos produtores, promovendo, igualmente, o território do concelho. O
evento será pautado pela presença de diferentes atristas musicais, entre os quais Jorge Palma, no dia
19.
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Em destaque está ainda a 22.ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, que decorre nos fins de
semana, entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas localidades. Este festival evoca a
música que, durante séculos, se ouviu pelo Gharb Al-Andalus, oferecendo assim uma viagem musical que
começa nas músicas afro-arábicas (dia 19 em Albufeira), passa pelas árabe-andalusí (dia 26, em Lagoa),
continua pelas melodias do Al-Andalus (dias 04 e 05, em Silves e Lagos, respetivamente) e termina com
músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe (dia 05, em Loulé).

Ainda no panorama musical, Pedro Abrunhosa apresenta-se no dia 12 no Teatro das Figuras, em Faro.
Assinalando o lançamento do seu 9.º álbum de originais, Pedro Abrunhosa sobe ao palco acompanhado
pelos Comité Caviar e pela Orquestra Clássica do Sul, convidando a audiência a envolver-se por um
realismo-mágico. Rodrigo Leão e o Coro Juvenil de Loulé apresentam-se no primeiro dia do mês no
Cineteatro Louletano, em Loulé. O concerto contará com vários dos temas clássicos do artista,
presentes nos três discos editados em 2020 e 2021.

Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, poderá assistir no Teatro das Figuras, em Faro, a uma comédia
romântica intitulada Intimidade Indecente, uma história de amor com Eliane Giardini e Marcos Caruso. Dia
12, no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à peça Perfeitos
Desconhecidos, com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita
Brutt e Samuel Alves.

20 anos depois da estreia do espetáculo “O corpo, hoje”, o farense Teatro das Figuras é o palco para a
sequela de ananeto, integrada num Ciclo Emergente, no dia 03 de fevereiro.
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E é em Albufeira que se funde o gosto pela história com o da pintura através da Exposição de Pintura
Mundos Antigos, de Bem Helmink, entre os dias 04 e 26 de fevereiro. A exposição conta com um
conjunto de pinturas a óleo e acrílico, inspiradas na influência da arquitetura antiga da Grécia e da
arquitetura da Itália romana.

No mês de fevereiro há muitas outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar
toda a programação no “Guia Algarve“, uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a
residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

 

Link Notícia
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf
https://postal.pt/cultura/desporto-musica-e-os-sabores-tipicos-da-regiao-vao-aquecer-o-mes-de-fevereiro/


SAPO VIAGENS

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PLANEAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Desporto, Música E Gastronomia Convidam A Aproveitar
Fevereiro No Algarve
A edição de fevereiro do "Guia Algarve" já está disponível e traz diferentes sugestões e
atividades que prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste
mês.

O desporto é o maior destaque do mês. De 16 a 20 de fevereiro, realiza-se a 48.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, dividida por cinco etapas espalhadas por diferentes localidades algarvias e
alentejanas. A prova começará dia 16, em Portimão, seguindo para Albufeira, Almodôvar, Vila Real de
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Santo António e Lagoa. Esta edição contará com um percurso renovado, mas partilha o mesmo conceito
das restantes edições e promete «etapas para todos os perfis de corredores», estando já anunciadas
uma dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial.

De 18 a 20 de fevereiro tem lugar a 6.ª edição da Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves.
Durante três dias, a Câmara Municipal organiza um evento que tem como objetivo a promoção da
laranja e de outros produtos cítricos e respetivos produtores, promovendo, igualmente, o território do
concelho. O evento será pautado pela presença de diferentes artistas musicais, entre os quais Jorge
Palma, no dia 19.

Em destaque está ainda a 22.ª edição do Festival de Música Al-Mutamid, que decorre nos fins de
semana, entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas localidades. Este festival evoca a
música que, durante séculos, se ouviu pelo Gharb Al-Andalus, oferecendo assim uma viagem musical que
começa nas músicas afro-arábicas (dia 19 em Albufeira), passa pelas árabe-andalusí (dia 26, em Lagoa),
continua pelas melodias do Al-Andalus (dias 04 e 05, em Silves e Lagos, respetivamente) e termina com
músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe (dia 05, em Loulé).

Ainda no panorama musical, Pedro Abrunhosa apresenta-se no dia 12 no Teatro das Figuras, em Faro.
Assinalando o lançamento do seu 9.º álbum de originais, Pedro Abrunhosa sobe ao palco acompanhado
pelos Comité Caviar e pela Orquestra Clássica do Sul, convidando a audiência a envolver-se por um
realismo-mágico. Rodrigo Leão e o Coro Juvenil de Loulé apresentam-se no primeiro dia do mês no
Cineteatro Louletano, em Loulé. O concerto contará com vários dos temas clássicos do artista,
presentes nos três discos editados em 2020 e 2021.

Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, poderá assistir no Teatro das Figuras, em Faro, a uma comédia
romântica intitulada Intimidade Indecente, uma história de amor com Eliane Giardini e Marcos Caruso. Dia
12, no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à peça Perfeitos
Desconhecidos, com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita
Brutt e Samuel Alves.

20 anos depois da estreia do espetáculo O corpo, hoje, o farense Teatro das Figuras é o palco para a
sequela de ananeto, integrada num Ciclo Emergente, no dia 03 de fevereiro.

E é em Albufeira que se funde o gosto pela história com o da pintura através da Exposição de Pintura
Mundos Antigos, de Bem Helmink, entre os dias 04 e 26 de fevereiro. A exposição conta com um
conjunto de pinturas a óleo e acrílico, inspiradas na influência da arquitetura antiga da Grécia e da
arquitetura da Itália romana.

Consulte aqui o guia completo.

Link Notícia
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf
https://viagens.sapo.pt/planear/noticias/artigos/desporto-musica-e-gastronomia-convidam-a-aproveitar-fevereiro-no-algarve
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Do Algarve a Singapura: já pode marcar bilhete para a viagem de
comboio mais longa do mundo
Passa por 13 países, pode demorar 21 dias e custa cerca de 1.200 euros

Treze países, 21 dias e 18.755 quilómetros. Esta é a viagem de comboio mais longa do mundo e não
precisa ir muito longe para viver a ‘aventura’ – o ponto de partida é Lagos, no Algarve, e termina na ilha
de Singapura, atravessando toda a Europa e Ásia. Esta extensa rota tornou-se uma realidade há apenas
alguns dias, quando a secção que faltava foi inaugurada para oficializar este percurso digno de um
recorde do ‘Guinness World Record’.

A inauguração do trajeto de 414 quilómetros entre Kunming, na China, e Laos, capital do Vietname, não
foi isenta de dificuldades – não só pelos acidentes geográficos envolvidos, ‘salvos’ por inúmeros túneis e
pontes, mas também pelas complicadas negociações entre os governos da China e de Laos. Por fim, a
secção operada pela Laos-China Railway Company Limited foi inaugurada em dezembro último, após
vários anos de trabalho.

Agora, já pode sair do Algarve rumo a Singapura sempre no comboio. São prometidas passagens por
Paris, Moscovo e Pequim, entre outras capitais. Os ideólogos desta viagem foram os utilizadores do
Reddit, que se encarregaram de projetar cuidadosamente esta nova rota, auxiliados por Mark Smith,
autor do blog ‘The Man in Seat 61’, especializado em itinerários de comboio ao redor do mundo.

Do projeto foi calculado o preço da viagem de comboio mais longa do mundo: cerca de 1.200 euros, o
que também cobre algumas transferências entre estações para trocar de comboios. A duração
aproximada será de 21 dias, com algumas pernoitas incluídas para poder gerir vistos ou simplesmente
descansar.
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O Ano Horribilis do setor do turismo
A pressão sobre os salários, o esgotamento gerado pela pandemia, o redesenhar dos
modelos de negócio
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Empresas criadas em Portugal em 2021 aumentaram 9,6% para
41.656
"O ano termina com um sinal positivo, com a evolução trimestral a mostrar, a partir do 2.º
trimestre, uma aproximação aos valores de 2019", adiantou a Informa D&B

Em Portugal nasceram durante o ano passado 41.656 novas empresas, um crescimento de 9,6% face a
2020, mas ainda assim 15,9% abaixo de 2019, de acordo com o barómetro da Informa D&B, divulgado
esta quarta-feira.

"Ao longo do ano passado, a constituição de empresas mostrou-se dependente da evolução da
pandemia e respetivas medidas de combate, com meses mais favoráveis entre março e julho, depois de
um início de ano ainda marcado pelo confinamento", de acordo com o documento.

No entanto, "o ano termina com um sinal positivo, com a evolução trimestral a mostrar, a partir do 2.º
trimestre, uma aproximação aos valores de 2019", adiantou a Informa D&B, acrescentando que "a
forma desigual como a pandemia atingiu os diversos setores de atividade reflete-se de forma clara no
maior ou menor vigor que o empreendedorismo está a manifestar em cada um desses setores".

Assim, "durante o ano de 2021 nasceram em Portugal 41.656 novas empresas", sendo que "este valor
representa um crescimento de 9,6% face a 2020, mas ainda 15,9% abaixo de 2019, o último ano antes
da pandemia, colocando o empreendedorismo em valores semelhantes aos de 2017".

De acordo com a Informa D&B, "entre todos os setores, as Atividades imobiliárias (+5,4%), as
Tecnologias de informação e comunicação (+3,4%) e a Agricultura e outros recursos naturais (+1,7%)
destacam-se pela vitalidade que estão a demonstrar na criação de novas empresas".

Em sentido contrário, destacou a Informa D&B, "os setores dos Serviços gerais (-26%) -- em especial
os serviços turísticos --, o Alojamento e restauração (-27%) e os Transportes (-55%) mantêm no final
de 2021 quedas acentuadas na criação de novas empresas face a 2019".
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O barómetro revelou ainda que "em 2021 encerraram 12.900 empresas, menos 13,6% do que no
período homólogo e menos 27,5% do que em 2019", de acordo com a mesma nota.

"Todos os setores registaram níveis inferiores a 2019 e apenas o setor da construção tem em 2021
mais encerramentos do que em 2020", sendo que "no mesmo período, iniciaram um processo de
insolvência 1.951 empresas, o que representa uma descida de 14,1% face a 2020 e de -11,3% face a
2019", afirma.

"A esmagadora maioria dos setores de atividade encontra-se em níveis inferiores a 2019, apenas com
as exceções do Alojamento e restauração (+90 novos processos) e dos Serviços Gerais (+31 novos
processos)", acrescenta.

De acordo com o barómetro, em sentido inverso, encontra-se "a indústria, onde normalmente surgem
mais insolvências e foi o setor que registou a maior descida, com menos 196 processos em 2021
quando comparado com 2019, com o subsetor de 'têxtil e moda' a contribuir de forma significativa para
esta descida".

A consultora acredita que, "em conjunto com a criação de novas empresas, a evolução futura de
encerramentos e insolvências, quer em número, quer na sua expressão setorial, vai trazer pistas
importantes sobre a renovação de todo o tecido empresarial", garantindo que, "neste momento, a
situação é ainda incerta, pois envolve variáveis de sinal contrário".

"Entre essas variáveis", prosseguiu a Informa D&B, "encontram-se os apoios que o Estado pôs à
disposição das empresas, sejam ajudas diretas à liquidez, 'lay-offs' ou moratórias de crédito, apoios que
podem não ser suficientes para sustentar algumas empresas".

Ainda assim, referiu, "é muito provável que o Estado tenha em conta esta possibilidade, pesando não
apenas os riscos de desemprego, mas também o momento em que tal situação possa acontecer",
destacando que "é diferente que um aumento de encerramentos e insolvências ocorra numa altura em
que o tecido empresarial mostra maior dinamismo, com maior número de empresas a ser criadas e a
crescer, do que num momento como o atual".

A Informa D&B analisou ainda os atrasos nos pagamentos das empresas a fornecedores, concluindo que
estão "em níveis muito superiores à média europeia", sendo que "no final de 2021 a média no atraso era
de 25,4 dias, um valor próximo dos 26 dias que se registava antes da pandemia".

Assim, "na totalidade do tecido empresarial, 17,3% das empresas pagam dentro dos prazos acordados
com os fornecedores, cerca de dois terços pagam com um atraso até 30 dias e 7,0% registam atrasos
superiores a 90 dias", concluiu.
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Portugueses fizeram 7,7 milhões de viagens no verão, sobretudo
em Portugal
Dados do INE mostram que residentes em Portugal viajaram mais no terceiro trimestre
de 2021 do que no mesmo período do ano anterior.

No último verão, os residentes viajaram mais que no trimestre do verão de 2020. Apesar de grande
parte das viagens terem sido em território nacional, é também verdade que muitos escolheram idas para
fora, tendo as viagens turísticas com destino ao estrangeiro registaram o valor mais elevado desde o
início da pandemia, ainda assim, muito distante dos níveis pré-pandémicos.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quinta-feira, 27 de janeiro, indicam
que, no terceiro trimestre de 2021, os residentes em Portugal realizaram 7,7 milhões de viagens. Este
número representa tanto um crescimento face ao mesmo período de 2020 - mais 21,3% - como face
aos três meses anteriores - uma subida de 83,9%.

Assim, e se por um lado a atividade turística dá sinais de melhorias face ao primeiro ano de pandemia, a
verdade é que continua abaixo do registado em 2019. No terceiro trimestre de 2019, os residentes
realizaram 8,7 milhões de viagens, o que significa que os números de julho, agosto e setembro de 2021
ficaram 11,1% abaixo que aconteceu em 2019.

"O número de viagens aumentou em todos os meses do trimestre: +31,7% em julho, +13,3% em
agosto e +25,9% em setembro (+344,2%, +87,3% e +31,2% em abril, maio e junho,
respetivamente)", diz o gabinete de estatística.

Nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, as viagens em território nacional
corresponderam a 94,1% das deslocações efetuadas, mais 17,1% face ao período homólogo de 2020.
O principal mote para as viagens foram questões de "lazer, recreio ou férias", seguida de "visita a
familiares ou amigos".

Quanto às deslocações turísticas para o estrangeiro, e de acordo com o INE, foram 454,8 mil viagens, o
que reflete um crescimento de 180,9% face ao terceiro trimestre de 2020, mas uma quebra de 57,2%
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que em 2019. O gabinete de estatística aponta ainda que as viagens ao estrangeiro no terceiro trimestre
de 2021 registaram o valor mais elevado desde o início da pandemia. O principal motivo que levou os
residentes para o estrangeiro foi "lazer, recreio ou férias".

"No terceiro trimestre de 2021, 41,8% das viagens foram efetuadas recorrendo à marcação prévia de
serviços (+2,8 p.p.), proporção que atingiu 83,2% (+6,4 p.p.) no caso de deslocações com destino ao
estrangeiro. Nas viagens em território nacional, a reserva antecipada de serviços esteve associada a
39,2% das viagens (+1,2 p.p.). A internet foi utilizada no processo de organização de 25,3% das
deslocações (+0,6 p.p.), tendo este recurso sido opção em 65,4% (+4,8 p.p.) das viagens para o
estrangeiro e 22,8% (-1,0 p.p.) das viagens em território nacional", remata o INE.
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Viagens. AHP aplaude livre circulação de cidadãos em espaço
europeu
Raul Martins diz que este é “um passo importantíssimo” para a retoma das viagens
internacionais e espera que Portugal adote a recomendação

19/43



20/43



OBSERVADOR

26/01/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O Governo está a ponderar ajustar as restrições às entradas em
Portugal
O Governo está a ponderar ajustar as restrições às entradas em Portugal, depois do
Conselho Europeu, os Estados-membros da União Europeia acordaram ontem que as
pessoas com certificado covid-19 válido, como vacinados ou recuperados possam viajar
sem outras restrições

O Governo está a ponderar ajustar as restrições às entradas em Portugal, depois do Conselho Europeu,
os Estados-membros da União Europeia acordaram ontem que as pessoas com certificado covid-19
válido, como vacinados ou recuperados possam viajar sem outras restrições

21/43



PUBLITURIS

26/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

AHP quer que Portugal levante as restrições a partir de 1 de
fevereiro
No âmbito da decisão do Conselho Europeu de recomendar a livre circulação para
cidadãos com o certificado digital Covid da UE, a AHP apela a que as restrições em
Portugal sejam levantadas a partir de 01 de fevereiro
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“Este é um passo importantíssimo para a retoma das viagens internacionais”, afirma Raul Martins,
presidente da AHP, ao comentar a decisão do Conselho da Europa de recomendar a livre circulação para
cidadãos com o certificado digital Covid da UE, independentemente da situação do seu país de origem,
mas apenas da pessoa.

Assim, a Associação da Hotelaria de Portugal apela a que as restrições no nosso país sejam levantadas a
partir de 01 de fevereiro. Segundo o presidente da AHP, “espera-se que Portugal levante rapidamente
quaisquer restrições e adote quanto antes esta recomendação. Não cremos que seja necessário esperar
pelo dia 09 de fevereiro”.

Isto porque, lembra Raul Martins “cerca de 90% dos turistas que chegam a Portugal vêm por via aérea e
as restrições ainda existentes dificultam a vinda de estrangeiros, além de terem forte impacto na
operação e logística nos aeroportos e nos hotéis”

Em comunicado de imprensa, a Associação recorda ainda que, desde há muito que defende que o
certificado digital Covid da UE deve ser um título válido de circulação, só por si, por questões de
simplificação das viagens, uniformização de critérios e valorização da situação de vacinação na Europa,
esperando que esta recomendação seja seguida rapidamente por todos os países da UE, dispensando-se
assim os testes e quarentenas.

Atualmente vários países da Europa, como Espanha, França, Itália, Países Baixos, bem como o Reino
Unido, já adotaram igual procedimento.

Por outro lado, a AHP reforça a necessidade de Portugal aceitar certificados de cidadãos de países extra
UE, como os dos EUA, Canadá ou Brasil, isto porque as vacinas aí ministradas são reconhecidas pela
Agência Europeia do Medicamento.
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SIC NOTÍCIAS

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3890

REACH: -1

Covid-19: DECO recomenda clientes sem devolução de viagens
canceladas em 2020 a recorrer - SIC Notícias
Nos últimos dois anos, os clientes das agências com viagens canceladas em 2020 devido à
pandemia tiveram direito a vale e a reagendamento da viagem.

Os consumidores que ainda não tenham recebido o reembolso de viagens canceladas em 2020, devido à
pandemia, devem acionar o fundo de garantia de viagens e turismo, dispondo para isso de dois
mecanismos, alerta esta quarta-feira a associação DECO à Lusa.

“Podem ou requerer a intervenção da comissão arbitral, junto do Turismo de Portugal, ou recorrer ao
Provedor do Cliente das Agências de Viagem e Turismo sempre que a agência seja associada da
associação APAVT”, explica Ana Sofia Ferreira, da organização de defesa do consumidor portuguesa
DECO.

Segundo a jurista, “qualquer uma” das duas decisões, do Provedor ou da comissão, é suscetível de
acionar aquele mecanismo criado para salvaguardar direitos dos consumidores em situações de
incumprimento das agências de viagens e turismo.

Segundo a DECO, “os consumidores não têm qualquer prazo para solicitar o reembolso” de viagens
canceladas em 2020, devido à pandemia, cujo voucher ou reagendamento não tenha sido utilizado
nestes quase dois anos, sendo as agências de viagens que têm de cumprir um prazo de 14 dias, a contar
do pedido de devolução, para reembolsar os clientes.

“Mas quanto mais cedo o fizer melhor, mais rápido começa a contar o prazo de 14 dias para a agência
reembolsar, mais rápido percebe se há uma situação de incumprimento e pode recorrer aos mecanismos
para sere efetivamente reembolsado”, comenta.

Nos últimos dois anos, os clientes das agências com viagens canceladas em 2020 devido à pandemia
tiveram direito a vale e a reagendamento da viagem, e apenas a partir de 1 de janeiro deste ano
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puderam solicitar às agências o reembolso, que a lei determina deverem cumprir a devolução num prazo
de 14 dias a contar do pedido.

Dezenas de pais de finalistas em 2020 com viagem a Espanha cancelada devido à covid-19 estão a
denunciar o incumprimento pela agência Xtravel da obrigação de reembolso, tendo alguns já recorrido ao
Provedor do cliente e à comissão arbitral.

A viagem a Punta Umbria, Espanha, prevista para 28 de março de 2020, envolvia 10 mil alunos e foi
tema de notícia, nesse mês em que surgiram em Portugal os primeiros casos de covid-19, porque a
agência xTravel quis adiar a viagem para dezembro.

Os pais, em protesto, enviaram uma carta aberta ao Governo, que acabou por interditar viagens de
finalistas e ordenar às agências o reagendamento ou a emissão de vales, válido até 31 de dezembro de
2021, após o qual podiam solicitar o reembolso.

Esta semana, chegaram à Lusa dezenas de denúncias de pais que pediram o reembolso da viagem,
porque não utilizaram o voucher proposto pela Xtravel, nem aceitaram reagendamento, e que não
receberam a devolução nos 14 dias que a lei dá a agência para cumprir a obrigação de pagamento,
segundo o diploma, então, aprovado em 2020 pelo Governo.
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CORREIO DA MANHÃ

27/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DISCURSO DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

"Esmagadora maioria já foi reembolsada"
Pedro C. Ferreira, presidente da Associação das Agências de Viagens sobre reembolsos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Revive lança cinco concursos em 2022
O Governo vai lançar a concurso os próximos cinco imóveis devolutos para concessão.
Forte Velho do Outão, no cimo da serra da Arrábida, e Colégio de S. Fiel, onde estudou
Egas Moniz, são dois dos edifícios que tentam ganhar nova vida com o programa Revive.
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PÚBLICO

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÍPSILON

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Festival norte-americano de música de dança Secret Project
chega a Portugal em Junho
O festival nascido em Los Angeles estreou-se na Europa no ano passado, em
Amesterdão, e chega agora a Portugal com um cartaz que vai de Adam Beyer a
Wilkinson, Amelie Lens, Andy C, Charlotte de Witte, entre dezenas de outros nomes de
house, techno e drum&bass.

30/43



O festival norte-americano de música electrónica Secret Project vai estender-se a Portugal, em Junho,
com os dias 17 a 19, na Praia da Rocha, em Portimão, e vai reunir dezenas de artistas, anunciou a
organização.

Nascido em Los Angeles, o festival estreou-se na Europa no ano passado, em Amesterdão, marcando
agora novo acontecimento em Portugal. De acordo com comunicado da organização, vai haver palcos
de house, techno e drum&bass, num cartaz que vai de Adam Beyer a Wilkinson passando por Amelie
Lens, Andy C, Charlotte de Witte, Chase & Status, DJ Hype, Maceo Plex, Marco Carola, Paul Kalkbrenner,
Richie Hawtin, Sigma, Sven Väth e Tale of Us, entre dezenas de outros nomes já conhecidos.

A pré-venda de bilhetes começa na sexta-feira, às 11h00, estando já disponível a pré-inscrição no site,
que não tem informação sobre os valores em causa. Em resposta à Lusa, a agência de comunicação do
festival indicou que os preços dos bilhetes começam nos 129 euros, sendo necessário um depósito de
29 euros.

Link Notícia
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SUL INFORMAÇÃO

26/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Reserva Natural da Lagoa dos Salgados é «mais-valia» para
Silves e municípios vizinhos
Ambientalistas acreditam que «proteger a Lagoa dos Salgados, classificando-a como
Reserva Natural, é do interesse de todos»

A consulta pública da proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados terminou na
passada quinta-feira, 20 de Janeiro, e oito organizações ligadas ao ambiente consideram que esta
reserva é «uma evidente mais-valia económica e social para o Município de Silves, mas também para os
municípios em redor».

As associações A Rocha, Almargem, Natureza Portugal/WWF e Vita Nativa, a Liga para a Protecção da
Natureza, a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável são as subscritoras deste comunicado.

«Esta proposta para a criação da primeira reserva natural do século XXI foi objeto de uma ampla
discussão, a qual incluiu uma sessão de esclarecimento, tendo recebido um número recorde de
participações – mais de 800 – tendo merecido um amplo apoio da população de Silves, do Algarve, do
país e de várias organizações internacionais», recordam.

«Ao apoio do Município de Silves, a esta reserva natural, juntaram-se as declarações de dezenas de
empresas associadas à hotelaria e turismo de natureza nacionais e estrangeiras, bem como muitas
Organizações Não-Governamentais de Ambiente locais e nacionais, que apresentaram o seu parecer
positivo juntamente com 32 organizações estrangeiras dedicadas à proteção das aves migradoras,
desde o Ártico até à África do Sul», acrescentam.
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Neste sentido, estas associações/entidades dizem que consideram que a tipologia de Área Protegida (AP)
adotada na proposta – a de Reserva Natural de âmbito nacional – «é a adequada, tendo em conta a
relevância dos valores naturais presentes, bem como o seu carácter eminentemente supra-regional».

«Esta classificação conferirá um estatuto de proteção legal a umas das últimas áreas do litoral algarvio
ainda com pouca edificação e presença humana, e também a uma das raras paisagens do litoral central
do Algarve constituídas por áreas de pastagens em antigos pomares de sequeiro, e áreas com coberto
vegetal conferindo valor social e cénico acrescentado à área», defendem.

O processo não promete, porém, ser fácil, uma vez que, tal como o Sul Informação deu conta, o
Millenium/BCP, proprietário de terrenos na zona, já “ameaçou” com um pedido de indemnização
milionária.

O certo é que as organizações ambientalistas «acreditam que a criação da futura Reserva Natural da
Lagoa dos Salgados constitui uma evidente mais-valia económica e social para o Município de Silves, mas
também para os municípios em redor, nomeadamente para a atividade turística em Silves, Albufeira e do
Algarve, na medida em que constitui um fator diferenciador, centrado no Turismo de Natureza, um
produto turístico de qualidade e de elevado valor acrescentado, e não sazonal (gerador de emprego
estável durante todo o ano), o qual vem sendo objeto de uma crescente procura, e que se traduz numa
elevada taxa de ocupação».

A este propósito, os ambientalistas recordam que esta «área é atualmente incluída na campanha
promocional e no plano de atividades da Região Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Silves e outras
entidades públicas, assim como de dezenas de empresas de animação turística, operadores, agências de
viagens nacionais e estrangeiras e unidades hoteleiras locais».

«Para este resultado contribui igualmente o crescente interesse da população local como espaço de lazer
e usufruto do contacto com a natureza, o qual apresenta um elevado nível de visitação, bem como pela
função educativa e de sensibilização ambiental para as populações escolares», acrescentam.

As organizações signatárias deste comunicado «acreditam por isso que proteger a Lagoa dos Salgados,
classificando-a como Reserva Natural, é do interesse de todos, e como tal todos devem ser chamados a
participar na sua gestão futura».
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SUL INFORMAÇÃO

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Um Museu em Vila do Bispo para contar 43 milhões de anos de
histórias
Projeto de museologia e museografia foi apresentado

Um museu de território, de comunidade, feito para todos e com todos. Este é, em resumo, o ambicioso
projeto para o Museu de Vila do Bispo, cujo projeto, de arquitetura, mas, sobretudo, de museologia e
museografia, foi apresentado há dias, no âmbito do feriado municipal do concelho.

A obra em si está em curso, embora alguns percalços tenham atrasado os trabalhos. Como já se sabia,
o museu vai ter como casa os antigos armazéns da Federação Nacional dos Produtores de Trigo, mas o
projeto de arquitetura prevê a ampliação do edifício com um outro corpo, em betão avermelhado,
remetendo para a cor do grês que marca a Ponta do Telheiro, monumento geológico do conelho. Aí vai
funcionar um pequeno auditório com 50 lugares, a pensar nas escolas e no serviços educativos. Mas
haverá ainda espaço para áreas de exposição e reservas.

Como em todos os museus, a memória tem, aqui, um papel principal. A começar pela memória do
próprio do edifício, que remete para as campanhas do trigo lançadas pelo Estado Novo, quando o
concelho de Vila do Bispo era conhecido como «o celeiro do Algarve». O edifício da FNPT (depois EPAC)
era precisamente o local onde se guardava todo o trigo produzido…daí que o segundo nome desta futuro
museu seja, precisamente, «Celeiro da História».

O projeto de criação deste museu significa um investimento, por parte da Câmara de Vila do Bispo, que
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não é propriamente das mais abonadas do Algarve, de mais de 2 milhões de euros, grande parte
consumidos pela obra de construção.

Aliás, como explicou a presidente da Câmara Rute Silva, na sessão pública de apresentação do projeto, a
que o Sul Informação assistiu, a primeira empreitada (2017) foi adjudicada por 1,406 milhões de euros.
Mas, depois de muitos atrasos e percalços, a empresa inicial acabou por abandonar a obra. Foi então
preciso lançar novo concurso e os trabalhos, já de novo em curso, foram adjudicados por 1,9 milhões
de euros.

A «boa notícia», adiantou a autarca, é que «em Dezembro passado, a Câmara teve a confirmação de
que haverá uma comparticipação de 857 mil euros, do CRESC Algarve 2020».

Mas Rute Silva adiantou que o Município está a «fazer uma reprogramação do projeto, para tentar obter
maior comparticipação na obra». «O meu trabalho agora é encontrar mais financiamento para o nosso
museu!», garantiu a presidente da Câmara.

Ricardo Soares, arqueólogo municipal e responsável pelo projeto do museu, acrescentaria: «estamos
atentos a todos os financiamentos que surgirem, para podermos ir buscar mais dinheiro,
cirurgicamente».

E quando é que o Museu estará pronto? Rute Silva anunciou que, se não voltar a haver problemas com o
empreiteiro, «no Verão, vai terminar a obra física». Depois, «ainda faltam todas as montagens», mas a
autarca mostrou-se confiante de que a nova estrutura possa ter a sua «inauguração em 2023».

Com o projeto global do museu a ser trabalhado desde há cinco anos, é natural que as pessoas estejam
já ansiosas pela abertura das suas portas. Isso explica, decerto, o facto de, numa fria noite de sexta-
feira, ter havido cerca de quatro dezenas de vilabispenses, alguns deles crianças, a assistir, com
interesse, à apresentação do projeto, que começou pouco passava das 21h00 e terminou já depois da
meia noite.

Ricardo Soares explicou que há muito trabalho que está a ser feito, menos visível, para além da
construção em si. «O museu não é o edifício, é o conteúdo, são as memórias, este é verdadeiramente
um projeto inclusivo e participativo», explicou. É que «todos os dias, há alguém que chega com uma
peça, que conta uma história, que entrega uma fotografia, que traz uma memória. E o edifício será a
caixa para estas memórias coletivas».

Um dos mais recentes exemplos dessas peças que todos os dias chegam nem sequer cabe no museu.
Trata-se de uma enorme debulhadora Tramagal, oferecida pelos donos de uma casa agrícola local.
Apesar de já ter muitos, muitos anos, «esta máquina está em bom estado de conservação», garantiu o
arqueólogo. E é uma peça que tem tudo a ver com o tal «Celeiro da História».

Paulo Monteiro, da empresa especializada GloryBox, responsável pelo projeto museológico e
museográfico do Museu de Vila do Bispo e que foi também responsável pelo premiado Museu Metalúrgica
Duarte Ferreira, no Tramagal (Abrantes), que funciona na fábriga onde a debulhadora foi produzida há
mais de meio século, garantiu que nem essa casa-mãe dispõe de um exemplar de tão boa qualidade.

Ricardo Soares insistiu: «este nosso museu não é para os turistas, é para as nossas crianças, para a
nossa comunidade, é o museu de todos nós».

«Um museu sem a comunidade é um museu sem alma. O que me choca é ir a um museu onde o
projeto é feito para artistas ou para outros museólogos, porque o importante é fazer um museu de
pessoas, para as pessoas e com as pessoas», corroborou Paulo Monteiro.

Mas e que história irá contar este museu? «Uma história de 43 milhões de anos», explicou o arqueólogo.
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Porque, no «Celeiro da História», haverá espaço para os dinossauros, cujas pegadas podem ser vistas
na praia da Salema, bem como para outros geomonumentos, como a Ponta do Telheiro, visitada por
geólogos de todo o mundo.

Continuará depois por tempos também remotos, mas ainda assim mais recentes, como os 34 mil anos
da jazida paleolítica de Vale de Boi, provavelmente habitada por homens de Neandertal, caçadores-
recoletores que, naquele vale que desemboca no mar, a julgar pelos restos de ossos encontrados pelos
arqueólogos chefiados por Nuno Bicho, da Universidade do Algarve, ali caçavam auroques e leões. Esses
ossos, aliás, serão peças do novo museu.

Mas continuará até há 9500 anos (Mesolítico), com o concheiro do Castelejo, 6500 anos (Neolítico),
com as peças cerâmicas e os machados mirenses da Cabranosa (Sagres).

Em destaque, estará o megalitismo de Vila do Bispo, até porque nos 42 quilómetros quadrados do
concelho há cerca de 280 menires registados, o que, salientou Ricardo Soares, faz com que, neste
município, existe a «maior concentração de menires da Península Ibérica e os mais antigos do Ocidente
europeu».

O museu falará igualmente da necrópole e dos menires da Pedra Escorregadia (4700 anos), a única
sepultura da pré-história no concelho, escavada nos anos 90 pelo arqueólogo Mário Varela Gomes, ou
das estelas de guerreiros, com cerca de 3900 anos (Idade do Bronze), encontradas na necrópole do
Padrão (Figueira).

Aproximando-se já da era atual, há os importantes vestígios da Boca do Rio, onde se situava «o 2º
maior complexo de produção de conservas de peixe de todo o Império Romano», logo a seguir a Tróia.
Em 2018, em trabalhos conduzidos pelo arqueólogo João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve,
foi mesmo descoberto o porto que servia este complexo industrial.

«Os mosaicos romanos da Boca do Rio (retirados em 2009), estão restaurados e prontos a entrar no
museu, assim como outros objetos que saíram das escavações nesse local», garantiu Ricardo Soares.

Chegando à Idade Média, quando este era um «território partilhado por árabes, cristãos, moçárabes e
judeus», o destaque vai, por exemplo, para as estelas funerárias que estão na Igreja Matriz de Vila do
Bispo, no «antigo “museu” do padre Clemente», um assunto que a equipa está «a tratar com a
Diocese».

Continuando a marcha desta história até aos tempos mais recentes, o Museu contará também o
episódio da Batalha de Lagos, no âmbito da Guerra dos 7 Anos, a 18 de Agosto de 1759, quando o
Ócean, navio-almirante da marinha francesa, atacado por navios ingleses, acabou por naufragar na praia
da Salema, tendo vários dos seus canhões ficado submersos frente à Boca do Rio. Nos anos 70, numa
das primeiras intervenções de arqueologia subaquática em Portugal, então chefiada por Francisco Alves,
esses canhões foram retirados do fundo do mar e levados para Lisboa. Agora, «50 anos depois, vão
voltar de Lisboa para Vila do Bispo».

Também no mar, será recordado o fatídico dia 24 de Abril de 1917, em plena I Guerra Mundial, quando o
submarino U-35 da Marinha Imperial Alemã afundou quatro navios estrangeiros, frente a Sagres.

Mas até a Fábrica de Bolachas «Marreiros & Irmãos», de que nem a maioria dos vilabispenses se
recorda, estará no museu.

Assim como os percebes, tão apreciados hoje, já que «a vocação para o marisqueio deste nosso
terrritório vem desde os tempos mais remotos». Os concheiros milenares que o digam.

Ou a riqueza ambiental, numa zona que é reserva biogenética da Europa e tem espécies de plantas e de
animais que só aqui existem.
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Mostrando uma foto de um animal algo estranho, Ricardo Soares perguntou: «Quem é que me sabe
dizer que bicharoco é este na foto?» «Triops vicentinus», respondem de imediato duas crianças na
plateia, familiarizadas com esta espécie de camarão-girino que é endémica, ou seja, única desta região
mais sudoeste de Portugal continental.

Paulo Monteiro, responsável pelo projeto museológico e museográfico do Museu de Vila do Bispo e por
inúmeros outros por esse país fora, garantiu: «com esta abrangência, de 43 milhões de anos, não há
nenhum museu em Portugal».

Só que tanta abrangência coloca também desafios importantes, quando se tem de pensar um projeto
destes. «Onde é que vamos meter isto tudo?», interrogou Paulo Monteiro.

É que, explicou, «os museus, hoje, já não são espaços onde colocamos peças em vitrines, hoje os
museus são espaços dinâmicos».

Das centenas de peças que este terá, só cerca de «45% é que serão expostas, o resto ficará nas
reservas». E isso abre portas à imaginação, a uma exposição que, sendo permanente, seja dinâmica,
com a possibilidade de ir rodando as peças que estão a ser mostradas ao público.

Uma possibilidade que até a forma como as vitrinas são concebidas – com um sistema automatizado de
abertura, que evita as ventosas para retirar os pesados vidros – irá ajudar.

Apesar de ser dotado de muita tecnologia, nomeadamente «aplicações interativas que terão mais
informação sobre cada um dos conteúdos», Paulo Monteiro não quer que isso seja o aspeto dominante
no museu. E, sobretudo quer «tecnologias maduras, que funcionem e não deem problemas». Ou seja,
como resumiu Ricardo Soares, «não queremos ficar reféns das tecnologias», de tal modo que, se
alguma delas falhar, todo o museu fique sem sentido.

«Será um espaço muito interativo que permita uma relação direta com os objetos, alguns dos quais
estarão dentro de vitrines, mas outros estarão fora», explicou o responsável pela empresa GloryBox.

Um bom exemplo disso mesmo são os periscópios que o museu terá, que não servirão para observar,
sem ser visto, a superfície do mar, mas para ver filmes e jogos sobre a epopeia do submarino alemão U-
35.

«A tecnologia não é divertimento, o mais importante da tecnologia são os conteúdos que lá metemos»,
sublinhou Paulo Monteiro.

Uma das senhoras que estavam a assistir, e que não arredou pé ao longo das três horas desta
apresentação, confessou-se «emocionada» com tudo o que lhe estava a ser revelado. E essas palavras
também sensibilizaram os principais responsáveis pelo projeto.

«Este museu não termina aqui, é ponto de chegada ou de partida para conhecer o território», disse, a
fechar, Paulo Monteiro.
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JORNAL DO ALGARVE

27/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Turismo algarvio promovido em Espanha
A Feira Internacional do T urismo de Madrid (FIT UR) arrancou a 19 de janeiro e o Algarve
voltou 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
foram algumas das propostas apresentadas
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JORNAL DO ALGARVE

27/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Hélder Martins sucede Elidérico Viegas
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve vai ter a primeira
mudança de presidente em 26 anos de existência, após a lista comandada por Hélder
Martins ter derrotado a do presidente cessante, Elidérico Viegas
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GREEN SAVERS

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 600

REACH: -1

Cinco documentários para ficar a conhecer melhor a natureza do
país
Com uma área total de 92.391 quilómetros quadrados, Portugal é um país rico em
espaços naturais e biodiversidade. Com um território continental e dois territórios
insulares, o país abriga diversas espécies de plantas e animais, quer em terra, quer em
água.

Com uma área total de 92.391 quilómetros quadrados, Portugal é um país rico em espaços naturais e
biodiversidade. Com um território continental e dois territórios insulares, o país abriga diversas espécies
de plantas e animais, quer em terra, quer em água.

Desde espécies que habitam em escarpas rochosas, a outras que nadam em grandes profundidades
junto às Ilhas Atlânticas; se gostava de conhecer um pouco mais sobre a nossa natureza, o
visionamento destes documentários pode ser um bom começo. Deixamos-lhe cinco sugestões,
disponíveis em diferentes plataformas online:

Destination Wild Portugal – Um documentário lançado em 2020 que mostra diferentes espécies
que vivem no país, desde o lobo-ibérico, aos cavalos selvagens e às cegonhas. Está disponível na
DisneyPlus;
Rewilding, um novo caminho para a natureza em Portugal – Estreou em novembro de 2020 e
mostra o trabalho de conservação realizado através da abordagem de rewilding no país,
destacando os projetos “Promover a Renaturalização do Grande Vale do Côa” e “LIFE WolFlux”.
Está disponível na Página de Youtube da Rewilding Portugal;
Mar da Minha Terra – Almada Atlântica – Um documentário que acompanha as diversas
espécies que habitam entre a Costa da Caparica e o Cabo Espichel. Está disponível na Página de
Youtube da Câmara Municipal de Almada;
Madeira Mar Profundo – Um documentário científico com dois episódios que mergulha à
descoberta do mundo subaquático junto à ilha da Madeira. Está disponível na RTP Play;
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https://www.disneyplus.com/pt-pt/movies/destination-wild-portugal/7fbqQ7JReZBM
https://www.youtube.com/watch?v=zMIKoBumr9s
https://www.youtube.com/watch?v=gifr_XrsNh4
https://www.rtp.pt/play/p7421/e515745/madeiramarprofundo


Europa Mais Selvagem (episódio número 2) – Uma série documental que chegou aos ecrãs em
2021 e que, no episódio n.º2, relativo à Península Ibérica, apresenta a recuperação dos
ecossistemas e o regresso de espécies como o Lince Ibérico. Está disponível na RTP Play.
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https://www.rtp.pt/play/p9123/e588432/europes-new-wild

