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EasyJet antecipa "verão forte" em destinos de praia e lazer com
níveis próximos do período pré-pandemia
A companhia aérea garante ter sentido um impulso no processamento de reservas para
destinos de praia e de lazer na sequência do fim da exigência, no Reino Unido, de testes
Covid para os vacinados.

A companhia aérea britânica easyJet indicou esta quinta-feira que a flexibilização das regras para viagens
internacionais no Reino Unido “fez disparar” as reservas de voos, prevendo um “verão forte” em
destinos de praia e lazer, com níveis próximos do pré-pandemia.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a companhia low cost (de baixo custo) admitiu que a
variante Ómicron do coronavírus penalizou a procura de passageiros no mês passado, mas, ao mesmo
tempo, reportou ter sentido um impulso no processamento de reservas na sequência do fim da
exigência, no Reino Unido, de testes Covid para os vacinados.

No balanço que esta quinta-feira fez do primeiro trimestre do ano fiscal (entre outubro e dezembro, no
caso da easyJet,), a empresa informou que a taxa de ocupação dos aviões caiu para 67% em
dezembro, face aos 80% registados em outubro e novembro de 2021.

Apesar do impacto da Ómicron, a empresa conseguiu reduzir para metade as perdas brutas no trimestre,
para 213 milhões de libras (255 milhões de euros), o que compara com 423 milhões de libras (507
milhões de euros) no mesmo período do ano anterior.

Desde que, a 5 de janeiro passado, o executivo do Reino Unido anunciou o fim, a partir de 11 de
fevereiro, da necessidade de realização de testes à Covid-19 antes de viajar para o país para quem
tenha o esquema vacinal completo, a easyJet diz ter notado uma “alteração significativa” nas reservas
feitas pelos viajantes.

Governo britânico dispensa testes para quem entrar em Inglaterra e rejeita novas restrições

Embora preveja que a nova variante continue a impactar o seu desempenho no “curto prazo”, a
companhia aérea antecipa que, entre julho e setembro, o seu programa de voos passará dos apenas
50% registados em janeiro, face a 2019, para níveis “quase próximos” ao período pré-pandemia.

Segundo o presidente executivo (CEO) da Easyjet, Johan Lundgren, a empresa prevê um aumento de
14% na sua capacidade nas rotas entre o Reino Unido e destinos de praia, o que tornará esta operação
“a maior” dos seus 26 anos de história.

O gestor realçou que o Reino Unido está “a liderar em reservas, à frente da Europa, pela primeira vez
desde a primavera de 2020” e que são “os tradicionais destinos de praia e lazer que estão a recuperar
mais rapidamente”.

A easyJet registou uma melhoria homóloga significativa no primeiro trimestre, apesar do impacto, no
curto prazo, do Ómicron em dezembro”, referiu, acrescentando: “Prevemos um verão forte pela frente,
com uma procura acumulada que fará a easyJet regressar a níveis de capacidade próximos dos de 2019
(pré-pandemia), com um desempenho particularmente bom nas rotas de praia e lazer”.
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“O turismo pode atingir em 2023 os níveis de 2019”
Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP)
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Mais de 800 manifestaram-se a favor da criação da Reserva
Natural da Lagoa dos Salgados - Postal do Algarve
A 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 país e de várias organizações internacionais.A 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 am

A proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, que inclui as zonas húmidas, as dunas
e as zonas agrícolas entre a ribeira de Espiche e a ribeira de Alcantarilha, esteve em consulta pública até
ao final na semana passada.

“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”, salienta a Associação Almargem em comunicado.

A Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve acrescenta que “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”.

Neste sentido, estas associações/entidades 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.

5/37



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.

De igual forma, as mesmas 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 Almargem recorda a este propósito que “a 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”.

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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Voos para Pico, Horta e Santa Maria em risco | Brasil gerou
interesse, mas custos ficavam na TAP
Leão indisponível para avançar com indemnizações compensatórias que poderão
ultrapassar os €10 milhões
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Verão: 7,7 milhões de viagens
Portugueses realizaram quase oito milhões de viagens no verão do ano passado. É o
valor mais elevado desde o início da pandemia.
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"96 libras para servir Pringles". Sindicato acusa CEO da Ryanair
de desrespeitar tripulantes
Sindicato português também relembrou a "declaração inaceitável e sexista do CEO
Michael O`Leary, quando afirmou que, no caso de existirem voos intercontinentais na
Ryanair, os tripulantes ofereceriam "serviços extra"!"

Um utilizador do Twitter publicou uma imagem de um casaco da Lacoste e reparou nas semelhanças
entre este e a farda da tripulação da aviação comercial da Ryanair, tendo a companhia aérea irlandesa
comentado que se trataria de um gasto de “96 libras para parecer que estamos a distribuir Pringles num
voo para Berlim”.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) critica agora a publicação na rede
social Twitter, entretanto apagada da rede social. Na opinião do sindicato, a mensagem pode
subentender-se como que “um uniforme de 96 libras seria um desperdício para alguém cujo trabalho é
servir Pringles durante o voo”, critica em comunicado.

“O SNPVAC jamais pode deixar passar em claro este tipo de comportamento da Ryanair, com a
agravante de que este tipo de comentários não é novo na companhia do senhor Michael O’Leary.
Gostaríamos de relembrar a declaração inaceitável e sexista do CEO Michael O’Leary, quando afirmou
que, no caso de existirem voos intercontinentais na Ryanair, os tripulantes ofereceriam ‘serviços extra””,
lê-se na mesma comunicação do sindicato.
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A entidade lembrou que a companhia gerida por O’Leary trata com “contínuo desrespeito” os tripulantes
da própria companhia e que recentemente foi obrigada a contratar de volta nove tripulantes de voo
depois do Tribunal da Maia ter considerado o despedimento coletivo como ilegal.

Assim, o sindicato admite que é com “pouca surpresa” mas com “enorme consternação” que denunciam
o comportamento recorrente da Ryanair. “Em vez de promover e enaltecer o papel dos tripulantes da
aviação comercial, Michael O’Leary prefere o insulto barato, os comentários sexistas e o atropelo das leis
laborais”.

No mesmo comunicado, o sindicato lembra ao CEO da Ryanair que o trabalho dos tripulantes de cabine
“é, primordialmente, a segurança de voo, concretamente dos seus passageiros, tripulantes e da
aeronave”. “Essa é a mais valia do nosso trabalho e da nossa função”, escreve, acrescentando que estes
trabalhadores são “sistematicamente mal tratados e desrespeitados” pelo responsável da companhia
aérea.
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Breves
T AP perdeu 44,2% dos passageiros em dezembro face ao mesmo mês de 2019 | Patrick
Drahi terá desistido de vender negócio em Portugal | Renault, Nissan e Mitsubishi formam
aliança para produzir elétricos | EasyJet antecipa “verão forte” com níveis próximos do
pré-pandemia
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Transformar turismo
Possuímos um pequeno núcleo de enoturismo e gostávamos de modernizar e ampliar as
nossas instalações, criando mais unidades de alojamento. Soube que o T urismo de
Portugal tem programas de apoio não relacionados com o Portugal 2020. Será que nos
podemos candidatar?
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ANA processa ministro das Finanças por inércia
Pedro Nuno Santos deu o OK há quase um ano, mas João Leão engavetou uma portaria,
proposta pelo regulador, que vale €13 milhões
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Mais de 1500 queixas por reembolsos de viagens
Consumidores têm de recorrer à justiça, provedor do cliente ou comissão arbitral para
terem acesso a fundo de garantia que ainda só tomou decisão em relação a seis
requerimentos
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Aeroportos portugueses movimentaram 22,4 milhões de
passageiros em 2021
Os aeroportos nacionais movimentaram 22,4 milhões de passageiros no ano passado, de
acordo com dados provisórios da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), um valor
36,5% acima do verificado em 2020, mas inferior em quase 60% a 2019

Do total de passageiros, explicou a ANAC no seu ‘site’, foi anulada a duplicação dos transportados no
tráfego doméstico.

No dia 18 de janeiro, a Vinci, que detém a ANA — Aeroportos de Portugal, reportou que os aeroportos
portugueses movimentaram 24,8 milhões de passageiros em 2021, um valor superior em 39% a 2020,
mas inferior em 58% em relação a 2019, antes da pandemia.

Na mesma nota hoje publicada, a ANAC detalhou que, em dezembro, a TAP perdeu 44,3% de
passageiros em relação ao mesmo mês de 2019, com 737.948, sendo que este valor representa uma
subida de 145,7% face a 2020.

A Ryanair, por sua vez, registou uma queda de 21,4% face a dezembro de 2019, e um crescimento de
215,6% em relação a 2020, com 542.246 passageiros.

Em sentido contrário, a easyJet, com 270.461 passageiros, conseguiu um aumento de 6,1% em relação
a 2019 e de 271,4% face ao mesmo mês de 2020.

Também a Lufthansa, que fechou dezembro com 70.075 passageiros, obteve um crescimento face a
2019 de 7,2% e de 263,0% em relação a 2020.

A portuguesa Sata Air Açores atingiu os 41.564 passageiros, o que representa crescimentos de 16,5%
face a 2019 e de 121,3% em relação a 2020.

No dia 18 de janeiro, a Vinci explicava num comunicado que, “em Portugal, o tráfego nos aeroportos
regressou no quarto trimestre de 2021 a um nível equivalente a 73% do tráfego no mesmo trimestre de
2019 (mais 3,2 vezes em relação ao quarto trimestre de 2020), com um aumento de quase 19 pontos
em comparação com o trimestre anterior”.

ALYN // CSJ
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IEFP começa a pagar hoje tranches em falta do novo incentivo à
normalização
O IEFP garantiu ao ECO que vai começar a pagar esta quinta-feira as tranches do novo
incentivo à normalização que ainda estão em falta.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) garante que vai começar a fazer esta quinta-
feira, dia 27 de janeiro, os pagamentos em falta do novo incentivo à normalização da atividade. Em
causa está um apoio que equivale até dois salários mínimos por trabalhador, pagos em duas prestações.
Cerca de duas mil empresas receberam a segunda tranche no final de 2021, mas há empregadores que
continuam até agora à espera, ainda que, de acordo com os prazos fixados pelo Governo, a
transferência devesse ter sido feita entre o fim de 2021 e o início de 2022.

O novo incentivo à normalização destina-se às empresas que tenham beneficiado, no primeiro trimestre
de 2021, do lay-off simplificado ou do apoio à retoma progressiva. Se tiver sido pedido até 31 de maio,
este apoio equivale a dois salários mínimos (1.330 euros) por trabalhador que tenha estado, pelo
menos, 30 dias num dos dois regimes de apoio ao emprego referidos, sendo este valor pago em duas
tranches.

De acordo com as regras estabelecidas pelo Governo, a primeira destas prestações foi paga logo no
prazo de dez dias úteis a contar da data de comunicação da aprovação da candidatura, tendo tido o IEFP
de dar a conhecer a sua decisão no prazo de 15 dias úteis a contar da data de apresentação do
requerimento.

Já a segunda deveria ter sido paga no prazo de seis meses a contar da data de comunicação da
aprovação da candidatura ou do 31.º dia consecutivo após a data de apresentação do requerimento,
“consoante o que for mais favorável à entidade”.
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Em declarações ao ECO, fonte oficial do IEFP indica que, no âmbito do novo incentivo à normalização da
atividade empresarial, foram pagos 52,2 milhões de euros a 2.150 entidades empregadoras no final de
2021, tendo sido mobilizados os serviços para garantir a análise técnica.

Já durante o mês de janeiro, o instituto garante que “os serviços continuaram mobilizados a efetuar os
procedimentos de análise técnica ao cumprimento das obrigações relativamente às cerca de 43 mil
candidaturas aprovadas que atingiram a data para a realização do segundo pagamento, sendo que os
respetivos pagamentos começam a ser efetuados hoje [esta quinta-feira]”.

Os atrasos no pagamento da segunda tranche deste apoio foram denunciado pela Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), bem como por vários empresários que
estavam a contar receber uma transferência do IEFP ainda no ano passado ou logo no início deste ano,
ficando, pois, “em apuros”, em termos financeiros, perante a não concretização dessa expectativa.

“Considerando que o período de candidaturas terminou a 31 de maio de 2021, o prazo de seis meses,
contados a partir do 31.º dia consecutivo após a data de apresentação do requerimento, terá sido
ultrapassado no início de janeiro. Contudo, temos recebido contactos de empresas nossas associadas
que nos informam que ainda não receberam este pagamento“, garantiu ao ECO Ana Jacinto, secretária-
geral da AHRESP.

Em declarações ao ECO, Francisco Bastos, administrador da Arcádia e sócio-gerente da Quinta do Fojo,
relatou uma situação semelhante. De acordo com o empresário, a segunda prestação do novo incentivo
à normalização para as empresas da Arcádia foi paga logo em dezembro, mas até agora não lhe foi
transferido o montante relativo à Quinta do Fojo.

Francisco Bastos contou que entrou em contacto com o IEFP, que terá dito que não estava a fazer
pagamentos das segundas prestações porque a verba de que disponha para o efeito já foi utilizada na
íntegra. “Pagaram a umas [empresas] e a outras não”, sublinha o empresário, que adianta que lhe foi
dito que o instituto em questão está “à espera do OK do Orçamento do Estado”. O ECO questionou o
IEFP sobre o motivo destes atrasos, mas não foi confirmado qualquer motivo nessa linha.

“Se não fizesse injeções de capital, talvez houvesse postos de trabalho em causa“, revelou ainda
Francisco Bastos. O atraso “põe em causa tesouraria das empresas“, salientou, garantindo que o seu
não é caso único.

Também Catarina Mendes, dos restaurantes Traça, Cozinha Cabral e Pisca, está nessa situação. Ao ECO,
a responsável disse que, entre o novo incentivo à normalização e o Apoiar Rendas — que, tal como
escreveu o ECO, também regista alguns atrasos –, tem por receber cerca de 10 mil euros de subsídios
por restaurante, um valor que, disse, “faz muita diferença”, especialmente tendo em conta que o
momento presente ainda é de pandemia e restrições.

Quanto ao novo incentivo à normalização, Catarina Mendes salientou que esperava receber o apoio do
IEFP no final de 2021, mas tal não aconteceu. Do que lhe disseram outros empresários e o seu
contabilista, o instituto em questão tem indicado que não está atualmente a fazer pagamentos, porque
“usou ao máximo” as verbas de que disponha em dezembro. “Tivemos que recorrer a empréstimos e
estamos a ver no que vai dar. Há muitos restaurantes a fechar”, adiantou a responsável.

Rodrigo Azevedo, do restaurante Duas de Letra, fez um relato similar. O responsável indicou que contava
receber a segunda prestação do novo incentivo à normalização (no valor de 3.990 euros) a meio de
dezembro, mas até agora não lhe foi transferido qualquer valor da parte do IEFP.

Para piorar a situação, frisou em conversa com o ECO, o salário mínimo nacional aumentou e a
compensação desenhada para esse fim só deverá chegar em “março ou abril“. O responsável ressalvou,
ainda assim, que esta é a primeira vez que, da sua experiência, não há cumprimento dos prazos dos
apoios extraordinários, ajudas que asseguraram a sobrevivência do seu restaurante ao longo de quase
dois anos de pandemia.

Confrontado com este atraso do novo incentivo à normalização, Rodrigo Azedo disse: “Vou ver-me um
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bocadinho à rasca, no fim do mês. Nem que tenha de pôr do meu dinheiro.” “Não tenho cabeça, nem
força para estar em manifestações ou a chatear o IEFP para pagar. Uma pessoa está estafada com a
pandemia. Vou esperar. Vou pedir à contabilista para mandar outro e-mail“, rematou.
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Monumentos de Lisboa vão ser requalificados
A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a
Associação T urismo de Lisboa (AT L) assinaram um protocolo de cooperação para a
requalificação e valorização de quinze museus e monumentos da cidade de Lisboa, até ao
final de 2025, através de financiamento do PRR- Plano de Recuperação e Resiliência, no
montante total de 56.879.350,00 euros

25/37



26/37



ALGARVE PRIMEIRO

27/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Saiba o que lhe reserva o «Guia Algarve» para fevereiro
A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível, anunciou a Região de
Turismo do Algarve

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 começa dia 16, em Portimão, seguindo para Albufeira, Almodôvar, Vila Real de
Santo António e Lagoa. Esta edição contará com um percurso renovado, estando já anunciadas uma
dezena de equipas da primeira divisão do ciclismo mundial.
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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.

 

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 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. 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 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.

 

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.algarveprimeiro.com/d/saiba-o-que-o-algarve-lhe-reserva-para-fevereiro/42784-84
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Mais de 100 eventos que animam o Algarve em Fevereiro
A edição de fevereiro do «Guia Algarve», propõe mais de 100 eventos para ocupar os
dias e as noites do mês mais curto do ano no sul do país. Entre música, teatro,
exposições, dança, desporto, feiras e as sugestões do programa «365 Algarve»,
qualquer desculpa cultural é boa para sair de casa em família, entre amigos ou até
sozinho

A edição de fevereiro do «Guia Algarve», propõe mais de 100 eventos para ocupar os dias e as noites do
mês mais curto do ano no sul do país. Entre música, teatro, exposições, dança, desporto, feiras e as
sugestões do programa «365 Algarve», qualquer desculpa cultural é boa para sair de casa em família,
entre amigos ou até sozinho.
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Em destaque no guia editado pela Região de Turismo do Algarve surge a 45.ª Volta ao Algarve em
bicicleta, de 20 a 24 de fevereiro, que traz às estradas de diversas localidades algarvias as formações
vencedoras dos rankings mundial, europeu e português de 2018. Um evento para seguir, para já, em
www.voltaaoalgarve.com.

O bailado Carmen, com música do compositor francês Georges Bizet e interpretação pelo Ballet Español
de Murcia, leva ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, a história da relação fatídica entre a cigana
Carmen e o sargento Don José. Para ver dia 02, às 21h30.

A fechar os destaques, um evento diferente que faz da laranja algarvia a protagonista: a 3.ª mostra
Silves, Capital da Laranja, que entre os dias 15 e 17 reunirá no Pavilhão de Feiras e Exposições da cidade
dezenas de expositores ligados à citricultura, agricultura, doçaria, gastronomia, ao artesanato e aos
vinhos. Tudo completado por concertos especiais de Cuca Roseta (dia 15, 21h30), António Zambujo (dia
16, 21h30) e Fole Percussion (dia 17, 16h30).

Na música, o mês abre com a Confessions Tour de Aurea, dia 01, às 21h30, no Auditório Municipal de
Lagoa, e com Kátia Guerreiro, fadista que apresentará ao vivo o novo álbum «Sempre», dia 02, no
Centro Cultural de Lagos, às 21h30.

O mês segue com outros registos, noutros tons, para diferentes gostos musicais. Desde logo com o
espetáculo de Daniel Kemish no Teatro Lethes, em Faro (dia 02, 21h30), com o V Festival Internacional
de Música Barroca de Faro, de 02 a 23 de fevereiro em vários locais do concelho (início às 21h30), com
a ópera chinesa As Generais da Família Yang, dia 11, às 21h30, no Centro de Congressos do Arade
(Lagoa), ou com o 18.º Festival de Música Al-Mutamid, de 08 a 23, em Silves, Loulé, Lagos, Albufeira e
Olhão, sempre às 21h30.

No palco da representação, a peça Quarto Minguante junta sete personagens unidas por um impasse
comum: o desejo da mudança sem no entanto mudarem por temerem o novo. Para assistir no Teatro
Municipal de Portimão (TEMPO), dia 02, às 21h30.

Entre as 15 exposições em cartaz, a Symbolus de Sofia Baptista merece particular atenção, na qual a
artista percorre os símbolos dos valores e das origens pessoais através da pintura. Patente na Galeria
Municipal João Bailote, em Albufeira, até ao próximo dia 09.
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E porque não aproveitar o tempo fresco da estação para aquecer o corpo com… chocolates? De 09 a 17
de fevereiro, das 09h00 às 20h00, a Semana do Chocolate estará implantada em pleno Mercado
Municipal de Loulé para adoçar os visitantes mais gulosos do Algarve. Em contrapartida, para os amantes
das atividades ao ar livre, o «Guia Algarve» realça a Bienal de Turismo de Natureza, de 22 a 24, no
Pavilhão Multiusos de Aljezur, com o mote do turismo sustentável.

Tempo ainda para as experiências únicas do programa cultural «365 Algarve», com várias estreias a
assinalar. Logo no primeiro dia do mês arrancam os Encontros do DeVIR, com a exposição coletiva
internacional «Le Dessin de Presse dans Tous ses États (Parte 1)», nos antigos Paços do Concelho de
Lagos. Dia 05, às 21h30, estreia-se Elastic no cineteatro de Loulé, um cruzamento de teatro e música a
partir de uma coletânea de poemas de autores algarvios que se misturam com o texto de Sarah
Lemmonnier e de João de Brito, que encena o espetáculo.

Também com assinatura «365 Algarve», o Festival Internacional de Piano do Algarve levará António
Rosado a interpretar West Side Story (dia 09, às 21h30, no Teatro Municipal de Portimão) e Pedro
Burmester a revisitar a Fantasia Coral Sinfónica para piano, coro e orquestra de Beethoven (dia 16, às
21h30, no Teatro das Figuras de Faro).

Estas são algumas das mais de 100 propostas para os 28 dias do mês que o «Guia Algarve» reúne
para residentes e turistas. A publicação bilingue (português e inglês) tem tiragem de 50 mil exemplares e
distribuição gratuita em hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car,
campos de golfe da região.

Link Notícia
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Estão a ser realizados mais de 100 mil “voos fantasma” para
manter os aeroportos em movimento na UE
Em circunstâncias normais, as companhias aéreas são obrigadas a realizar pelo menos
80% dos voos, mas com a pandemia a Comissão Europeia reduziu temporariamente esse
limite para pelo menos 50%

Uma nova análise da organização Greenpeace alerta que estão a ser realizados mais de 100 mil “voos
fantasmas” – que descolam quase vazios – na Europa. Este tráfego aéreo, afirma a organização, está a
ser muito prejudicial para o clima, provocando emissões equivalentes às emissões anuais de mais de 1,4
milhões de carros, ou de 2,1 milhões de toneladas de gases de efeito estufa.

“As companhias aéreas de toda a Europa estão a realizar voos vazios ou quase vazios para manterem
os slots de descolagem e aterragem nos aeroportos, conforme exigido por um regulamento da UE que
remonta a 1993?, lê-se no comunicado. Slots é um termo usado na aviação para se referir ao direito de
pousar ou descolar em aeroportos. As companhias realizam estes voos desnecessários para assim
conseguirem garantir que têm lugar nos principais aeroportos.

Em circunstâncias normais, as companhias aéreas são obrigadas a realizar pelo menos 80% dos voos
reservados para garantirem os seus slots nos aeroportos de acordo com a legislação da UE, mas com a
pandemia “a Comissão Europeia reduziu temporariamente esse limite para pelo menos 50% dos voos,
que será aumentado novamente para 64% dos voos em março de 2022”, refere a organização.

O Grupo Lufthansa estima que, durante o inverno, sejam realizados cerca de 18 mil voos fantasmas.
Embora não tenha especificado quais destinos e quais aviões vão ser usados, a Greenpeace acredita que
vão ser produzidos cerca de 20 toneladas de emissões de CO2 por cada voo, causando danos ao clima
equivalentes a 360 mil toneladas de CO2.

As outras companhias aéreas não comunicam a quantidade de voos que vão realizar mas se a
estimativa, em comparação, for semelhante à Lufthansa, “o número total de voos fantasmas na Europa
pode ser ligeiramente superior a 100 mil. Este número de voos provoca danos climáticos equivalentes a
2,1 milhões de toneladas de CO2, que equivalem às emissões anuais de cerca de 1,4 milhões de
automóveis médios a gasóleo ou a gasolina”, critica a organização.

“Voos fantasmas inúteis e poluentes são apenas a ponta do iceberg”, afirma Herwig Schuster, porta-voz
da campanha Mobilidade Europeia para Todos da Greenpeace. “Seria irresponsável da parte da UE não
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acabar com os voos fantasmas e não proibir voos de curta distância onde há uma conexão ferroviária
razoável”.
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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/

