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Dormidas cresceram 45,2% face a 2020, mas caíram 46,6% face
a 2019
Em 2021 registaram-se decréscimos nas dormidas em todas as regiões, face a 2019,
tendo-se, contudo, registado crescimentos nas dormidas de residentes na Madeira e no
Algarve.

As dormidas aumentaram 45,2% no ano passado face a 2020, mas diminuíram 46,6%
comparativamente com 2019, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).

"No conjunto do ano de 2021 (dados preliminares), os estabelecimentos de alojamento turístico
registaram 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, que se traduziram em aumentos de
39,4% e 45,2% (-61,6% e -63,2% em 2020, respetivamente)", pode ler-se no relatório do INE.

Comparando com o mesmo período de 2019,  antes da pandemia, os hóspedes decresceram 46,4% e
as dormidas diminuíram 46,6% (-10,9% nos residentes e -62,0% nos não residentes).

"Em 2021, registaram-se decréscimos nas dormidas em todas as regiões, face a 2019, principalmente
devido às reduções dos não residentes, tendo-se, contudo, registado crescimentos nas dormidas de
residentes na RA Madeira (+19,2%) e no Algarve (+5,1%)", adianta o INE.

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor em 2021, representando 16,6% das
dormidas de não residentes, e aumentou 54,6% face ao ano anterior. Seguiram-se os mercados
espanhol (quota de 14,3%), alemão (11,9%) e francês (11,8%).

[Notícia atualizada às 11h14]
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Ryanair regista prejuízo de 96 milhões de euros no último
trimestre de 2021 - Expresso
Companhia aérea irlandesa transportou 31,1 milhões de passageiros no quarto trimestre
de 2021 - quase quatro vezes mais que no mesmo período de 2020

A companhia aérea de baixo custo irlandesa Ryanair reportou, esta segunda-feira em comunicado, um
prejuízo de 96 milhões de euros no quarto trimestre do ano passado (correspondente ao terceiro
trimestre do ano fiscal da Ryanair). O valor compara com um prejuízo de 321 milhões de euros em igual
período do ano anterior.

Com 31,1 milhões de passageiros entre outubro e dezembro de 2021 – quase quatro vezes mais dos
8,1 milhões transportados no mesmo período de 2020 – a companhia aérea atingiu 1,47 mil milhões de
euros em receitas, um valor muito superior aos 0,34 mil milhões do quarto trimestre de 2020. Neste
período o preço médio por bilhete foi de 25 euros, ainda aquém do pré-pandemia.

Apesar de um resultado melhor que em 2020, a propagação da variante Ómicron e as restrições de
viagem impostas por alguns países fizeram com que algumas reservas fossem canceladas.

Houve uma recuperação, mas os custos operacionais também aumentaram, para 1,59 mil milhões de
euros, custos estes relacionados com “aeroporto e handling, taxas de rota e combustível”.

Para o primeiro trimestre de 2022 é esperada uma ligeira melhoria graças ao levantamento de algumas
restrições de viagem, mas ainda assim as reservas estão mais abaixo do que a empresa gostaria,
fazendo com que a Ryanair coloque “preços mais baixos para recuperar rapidamente”.

“A previsão de tráfego para o ano inteiro da Ryanair mantém-se inalterada em pouco menos de 100
milhões de passageiros, mas devido à incerteza da covid-19, a orientação de perdas líquidas para o ano
fiscal [que termina no final de março] mantém-se dentro de um intervalo mais amplo que o normal de
250 a 450 milhões de euros”, lê-se ainda na nota.
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Aeroportos portugueses movimentaram 22,4 milhões de
passageiros em 2021
O número de passageiros está 36,5% acima do verificado em 2020, mas inferior em
quase 60% a 2019.

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 publicada esta quinta-feira, 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
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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”.
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TAP sobe passageiros em 25% após queda recorde
Dados do regulador referentes ao ano passado mostram que o melhor mês foi Outubro,
com 866 mil passageiros transportados
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A outra crise do turismo: a falta de trabalhadores
Há muito que o turismo tem falta de pessoas. A pandemia escondeu a debilidade durante
alguns meses, mas o setor está preocupado. Subida de salários é uma resposta, mas não
a única.

O problema não é de hoje, não nasceu com a pandemia e nem sequer é exclusivo do setor. O turismo
está a braços com a falta de recursos humanos e há quem admita que esta vai ser a grande dor de
cabeça já neste segundo semestre, com o verão e a tão esperada retoma. Mas antes de se chegar ao
resultado desta equação é preciso conhecer os elementos que a compõem.

Em traços gerais, há três motivos que arrastaram o turismo para esta situação. O primeiro prende-se
com questões demográficas e é mais ou menos transversal a várias áreas profissionais. Os outros dois
são um pouco mais específicos. "Estamos a falar de três coisas. Uma é a questão demográfica -
estamos a envelhecer e precisamos de pessoas. Outra é a da qualificação: o setor ainda tem recursos
com baixas competências. Quando lançámos a Estratégia 2027, 60% das pessoas que trabalhavam no
setor tinham o ensino básico. Agora, está um bocadinho melhor, estamos à volta de 54% a 55% com o
ensino básico. A ideia é inverter a pirâmide: ter 60% com o ensino secundário ou profissional. A terceira
questão tem que ver com a atratividade do setor, que é muito associado a salários baixos e a condições
duras de trabalho", começa por explicar Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Em 2019, o país viveu mais um ano de recordes no turismo e, já então, recorda Cristina Siza Vieira, a
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) alertava para a necessidade de "captar mais formandos para
as escolas de hotelaria, conseguir cativar para este setor, e para as dificuldades em encontrá-los". "Os
apontamentos que fazíamos eram o envelhecimento demográfico e a emigração - que nos anos da crise
se tinha acentuado brutalmente. Estava a formar-se já a tempestade perfeita... que eclodiu com a
pandemia", diz a presidente da AHP.

Antes da covid, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apontava que
necessidades do setor na casa das 40 mil pessoas. Mais recentemente, em novembro, a AHP estimou
que só a hotelaria em Portugal precisaria de cerca de 15 mil. E os números do Conselho Mundial de
Viagens e Turismo revelados em dezembro previam que Portugal precisava de 85 mil trabalhadores.
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"Com a pandemia, contrariamente ao que seria expectável, a situação não melhorou, tendo até vindo a
piorar. Para isso terá contribuído a transferência de muitos dos recursos que exerciam atividade nos
nossos setores para outras carreiras - que aí permaneceram, fazendo com que os nossos empresários
se deparem com um número muito reduzido de candidatos interessados. E os que surgem não têm
perfis adequados às funções", aponta Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, recordando os números
recentes do INE, que indicam que no terceiro trimestre do ano passado os setores de Alojamento,
Restauração e Similares registaram um decréscimo de 35,7 mil pessoas face ao mesmo período de
2020.

Bomba-relógio Há quase dois anos que o país enfrenta a pandemia e o turismo tem vivido estes tempos
em pára-arranca. A quebra foi acentuada em 2020 e os dados existentes até ao momento, relativos a
2021, mostram que a atividade melhorou face ao primeiro ano da pandemia mas continuam longe de
2019. O setor deposita esperanças na retoma neste ano, a partir da Páscoa, em abril, e ganhando força
até ao verão. Aí começa a dor de cabeça.

"Já havia dificuldade de captação e retenção, agravada pela circunstância especial de que, neste
momento, a escassez é mesmo muito grande. Concluímos que, neste momento, não estamos
preparados para responder a uma chamada grande, que sabemos que irá acontecer e que estamos a
apontar para o segundo semestre de 2022, seguramente como um período fortíssimo de arranque,
começando já antes, na Páscoa. Já começa a haver muito sinal, ainda não de reservas, mas de
interesse, procura, pesquisa. A convicção que temos é que esta dificuldade de contratação vai trazer
bastantes dificuldades na retoma", alerta Cristina Siza Vieira.

Apesar de ainda estarmos na chamada época baixa, as empresas vão em breve começar os
preparativos para a época alta. Vai ser necessário encontrar soluções para o curto prazo, mas também
de longo prazo. Salários e captação de trabalhadores lá fora são dois pontos que os três responsáveis
apontam. Mas com algumas diferenças.

Remédio de curto prazo A pandemia acabou por ditar um abre e fecha de estabelecimentos e, por isso,
muitas empresas recorreram ao lay-off. Quando a procura deu sinais de ser mais sustentada, muitos
voltaram às suas funções. Por outro lado, os contratos a prazo não foram renovados e grande número
ficou no desemprego.

Lembrando que há necessidades na hotelaria, tanto para funções mais indiferenciadas como para cargos
intermédios e altos, embora com níveis de escassez diferentes, a AHP admite que "terminando os
subsídios de desemprego é natural que as pessoas ingressem no mercado de trabalho". Mas, se uns
querem regressar ao turismo, outros podem querer mudar de área ou dar continuidade aos negócios
que entretanto impulsionaram. "Mesmo admitindo que as pessoas que estão a receber subsídio de
desemprego têm de ingressar no mercado de trabalho, há que competir com outros setores e portanto
aponta-se para outro dilema que é como vamos distinguir-nos e captar estes trabalhadores? Uma parte
relevante é salário. Sem dúvida, os salários têm de - e estão a - subir na hotelaria", assegura Cristina
Siza Vieira.

Ana Jacinto refere que a AHRESP já apresentou propostas aos partidos em áreas como "qualificação e
dignificação do emprego, nomeadamente com a criação de mecanismos/plataformas de apoio à
contratação de recursos humanos; o incentivo à procura ativa de emprego; programas de formação de
curta duração e campanhas de valorização e dignificação das profissões do turismo". Além disso, no
campo da legislação laboral e contratação coletiva, defende "mecanismos de flexibilidade e adaptabilidade
no funcionamento das empresas das atividades do turismo". E propõe "a diminuição dos custos que
recaem sobre as nossas empresas, sobretudo fiscais e ao nível do emprego".

Cristina Siza Vieira acrescenta que, na hotelaria, outro caminho é "a flexibilidade das empresas na
organização do tempo de trabalho", algo que, no entanto, traz desafios. "A hotelaria trabalha quando a
maioria das pessoas está a descansar, e quem entra na hotelaria precisa de saber destas variáveis.
Sabemos que há trabalhadores que não se importam; preferem ter jornadas mais condensadas. Há
trabalhadores com perfis distintos até em razão da sua idade", diz, recordando que isto por vezes
"choca" com questões de contratos coletivos de trabalho. Para Luís Araújo, não há resposta igual para
todas as empresas. É preciso questionar "onde estão as pessoas que trabalhavam no setor e porque
saíram". "É importante que cada empresa pense até onde pode ir, o que pode oferecer. Como é que
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conseguimos tornar mais atrativo o setor; e isto faz-se não traçando uma linha média mas vendo até
onde podemos ir para atrair essas pessoas. E isso tem de ser feito empresa a empresa. Em alguns casos
pode ser uma questão de salário, noutros de benefícios, noutros ainda de planos de carreira ou visão de
futuro".

As grandes cadeias hoteleiras em Portugal têm esses elementos em consideração, contando o pacote
remuneratório com mais elementos além do salário. Seguros de saúde e possibilidade de passar férias
nas unidades do grupo são algumas componentes oferecidas. Ainda nesta semana, o Pestana, o maior
grupo nacional, anunciou que fixou o valor mínimo de entrada dos funcionários no grupo em 750 euros
brutos mensais desde 1 de janeiro. A que se soma seguro de saúde, subsídio de alimentação, desconto
em todos os hotéis e pousadas do grupo para colaboradores e famílias, formação e programas de
mobilidade nacional e internacional.

Imigração Luís Araújo defende que a resposta a esta debilidade passa inevitavelmente pela aposta na
formação. "Quanto mais existe, mais o valor da pessoa cresce para o setor e a empresa. A formação é
essencial até para mudar o mindset de progressão de carreira, valorização, de salários mais altos e
benefícios maiores", diz. Além disso, há que olhar a componente remuneratória.

Mas com uma população a envelhecer, a captação de recursos humanos lá fora é uma necessidade,
admitem todos. Além de apostar na natalidade, o que só pode ser feito com políticas nacionais, Luís
Araújo, aponta que "a solução é trazer pessoas de fora. De outros setores mas também de fora
internacionalmente. Quando falámos de trazer pessoas de fora não podemos dizer só que queremos
trazer pessoas para exercer funções mais técnicas, mas também que queremos trazer pessoas que
trabalham no setor e venham exercer funções a um nível superior. Quando colocamos a questão de
trazer pessoas de fora pode ser de qualquer país, incluindo de dentro da Europa. Isso é um ponto
importante e há alguns sinais positivos. O acordo que foi feito com os CPLP é extremamente positivo,
tem de ser implementado mas pode ser um bom apoio para o setor", diz o presidente do TP.

Cristina Siza Vieira lembra que a AHP já tem apontado a captação de trabalhadores estrangeiros, em
particular da CPLP. Explica que "a intenção de ir recrutar [a países que falam português] tem que ver com
a língua, a similitude cultural, o facto de haver escolas de hotelaria e turismo - caso de Cabo Verde -
completamente modeladas sobre as escolas nacionais, quer no programa quer até fisicamente, na
estrutura. E há 14% ou 15% de taxa de desemprego em Cabo Verde". E assegura que não se trata de
captar estes trabalhadores para pagar menos. "Se vamos recrutar estrangeiros temos de os remunerar,
aliás, muitas vezes mais, sobretudo nos de topo, nunca podemos estar aquém do que de pratica quer
nas categorias profissionais convencionadas nos contratos coletivos de trabalho quer na própria
empresa. Esta coisa dos salários baixos é um absurdo".

Ana Jacinto partilha da opinião de recrutar lá fora, mas alerta que deve haver "responsabilidade". "Esta
imigração deve ser devidamente organizada e acompanhada de condições dignas de trabalho. A intenção
de recorrer à mão-de-obra estrangeira não tem como finalidade pagar menos, mas encontrar pessoas
disponíveis para exercer atividade nos nossos setores. Um estrangeiro tem os mesmos direitos e goza
das mesmas garantias que os trabalhadores nacionais e na retribuição não é diferente", remata.
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Da Dinamarca à Grécia, os países europeus começam a retirar as
restrições Covid
Desde a Dinamarca, que vai eliminar todas as restrições de uma vez, à Grécia, que
alargou o horário dos bares e restaurantes, os países europeus começam a relaxar as
medidas de combate à Covid-19.

Numa altura em que o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) na Europa, Hans Kluge, disse que
a variante Ómicron, que pode infetar 60% dos europeus até março, terá iniciado uma nova fase da
pandemia de Covid-19 na Europa que a pode aproximar do seu fim, têm sido vários os países a anunciar
um relaxamento de restrições. Mesmo registando números de infeções recorde ou muito elevados, há
governos que puseram fim à obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados e à apresentação
do certificado Covid no acesso a determinados estabelecimentos e eventos, entendendo até que é
necessário aprender a viver com o vírus.

Dinamarca deixa de considerar Covid-19 como doença “crítica” e elimina restrições

A partir de 1 de fevereiro, a Dinamarca vai eliminar todas as restrições impostas na quarta vaga da
pandemia de Covid-19. Apesar do número recorde de contágios, o menor risco da variante Ómicron e o
elevado número de imunizados foram fatores decisivos para o Governo do país escandinavo.

Simultaneamente, o país vai deixar de considerar a Covid-19 uma doença “crítica”, pelo que deixarão de
ser usadas máscaras em espaços fechados e desaparecerão as restrições nos restaurantes, na vida
cultural e social, e as discotecas serão reabertas.

Certificado Covid deixa de ser obrigatório para entrar em bares e restaurantes na Catalunha

O Governo catalão anunciou que a partir de 28 de janeiro vai deixar de ser obrigatório apresentar o
certificado digital Covid para entrar em bares, restaurantes, ginásios e lares. A elevada transmissibilidade
da variante Ómicron, que pode infetar parte significativa da população “independentemente do seu
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estado vacinal” ou de terem estado infetadas, a par com a sua menor severidade, justificam a decisão.

Serão ainda levantadas a imposição de um limite máximo de 10 pessoas em encontros sociais e as
limitações à capacidade e aos horários de abertura nos setores da restauração, cultura e desporto da
região autónoma espanhola.

Alívio gradual de restrições na Finlândia começa a 1 de fevereiro

A Finlândia vai começar a aliviar gradualmente as restrições à Covid-19 a partir de 1 de fevereiro, em vez
de meados do mesmo mês, como inicialmente tinha previsto pelo Governo do país, revela a Reuters
(acesso livre, conteúdo em inglês).

No dia 18 de janeiro, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, disse que as restrições seriam
gradualmente reduzidas a partir de meados de fevereiro, mas que, caso houvesse sinais de estabilização
na taxa de infeção causada pela variante Ómicron, o plano seria antecipado.

O Governo decidiu iniciar uma flexibilização cautelosa, relaxando as restrições ao horário de
funcionamento dos restaurantes, que passarão a poder permanecer abertos até às 21 horas, face ao
encerramento obrigatório em vigor às 18 horas. Ao mesmo tempo, recomendou às autoridades locais a
reabertura de locais culturais e desportivos nesta fase inicial, tais como ginásios, piscinas e teatros.

Áustria levanta confinamento para não vacinados

O confinamento obrigatório para não vacinados contra a Covid-19 na Áustria vai terminar a partir de 31
de janeiro. A decisão do Governo austríaco teve por base o alívio da pressão sobre os hospitais do país
nas últimas semanas, ainda que continue a registar máximos de infeções.

Contudo, os não vacinados ainda ficam impossibilitados de realizarem várias atividades, desde ir a
restaurantes ou comprar itens não essenciais. Além disso, a Áustria tornou a vacina contra a Covid-19
obrigatória e têm sido reforçados os incentivos para convencer os não vacinados, como o lançamento
de uma lotaria.

Reino Unido elimina testes para viajantes vacinados

A partir de 11 de fevereiro, as pessoas vacinadas contra a Covid-19 já não terão de ser testadas nas
primeiras 48 horas após a chegada a Inglaterra. O Governo britânico decidiu também que os não
vacinados deixarão de estar obrigados a cumprir um isolamento de 10 dias ou a realizar um segundo
teste PCR no oitavo dia após a chegada.

A única formalidade que permanece para viajantes vacinados é o preenchimento de um formulário de
passageiro simplificado com os seus dados pessoais e médicos, enquanto aos não vacinados continua a
ser exigido um teste pré-embarque e um PCR nas primeiras 48 horas após a chegada.

Apesar dos casos de infeção permanecerem muito elevados no Reino Unido, a única restrição
atualmente em vigor é o isolamento para pessoas infetadas. Ou seja, inclusive o uso obrigatório de
máscara em espaços fechados foi levantado pelo Governo britânico.

Bélgica reabre espaços de lazer e aumenta capacidade de espaços culturais

Por considerar que a propagação da Covid-19 está controlada, o Governo belga pôs fim a várias
medidas de restrição impostas para combater a pandemia. Serão reabertos espaços de lazer como
parques de diversões, jardins zoológicos, pistas de bowling e salões de jogos, e espaços culturais com
capacidade para 200 pessoas. Além disso, voltou a ser permitido ao público assistir a jogos de futebol
nos estádios desde 28 de janeiro, com um máximo de 70% da capacidade.

Ao mesmo tempo, entrou em vigor no país, a 28 de janeiro, um projeto batizado como “Barómetro
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Covid”, que pretende servir de base para a gestão da crise sanitária a longo prazo, sendo instalado em
três setores: as atividades em público, a organização de atividades em grupo, como os movimentos da
juventude, e o setor da hotelaria e restauração. Os restaurantes passarão a estar abertos até às 00h00,
em vez das atuais 23h.

Por outro lado, o teletrabalho continuará a ser obrigatório quatro dias por semana e mantêm-se as
restrições aplicadas aos estabelecimentos comerciais.

Irlanda deixa cair quase todas as restrições à Covid-19

O levantamento de quase todas as restrições impostas devido à Covid-19 na Irlanda teve início no
passado dia 22 de janeiro. Ao anunciar o relaxamento de medidas, o chefe de Governo do país, Micheál
Martin, afirmou: “Está na altura de sermos nós próprios outra vez”.

Entre as medidas retiradas estão as visitas a lares, que passaram a ser permitidas sem restrições, e o
fim do horário de encerramento antecipado para alojamentos e eventos. Foram também levantadas as
restrições de capacidade para eventos ao ar livre e eventos no interior, incluindo casamentos, enquanto
as discotecas voltaram a abrir.

Além disso, as regras que ditavam o distanciamento físico, mesas no interior apenas com lugares
sentados, grupos de seis para atividades, a necessidade de apresentar certificado Covid para todos os
locais e atividades e o requisito de dar os detalhes de contacto também chegaram ao fim na Irlanda.

Grécia alarga horário de funcionamento de restaurantes e bares

A Grécia vai permitir novamente música em restaurantes e bares e vai prolongar o horário de
funcionamento destes estabelecimentos, numa altura em que as infeções por Covid-19 e a pressão
sobre os hospitais estão a diminuir. Desde dezembro que os bares, discotecas e restaurantes estavam
obrigados a encerrar à meia-noite, sem clientes de pé e música, após uma onda de contágios na época
natalícia devido à variante Ómicron.

“Decidimos reduzir as restrições, tendo em consideração o curso da pandemia em termos de casos, que
têm vindo a diminuir nas últimas semanas”, disse o ministro da Saúde, Thanos Plevris. Ainda assim,
permanecem em vigor as limitações à capacidade para eventos desportivos e o uso obrigatório de dupla
máscara nos supermercados e transportes públicos.
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“Não podemos estar presos apenas a um ou dois mercados. Já
vimos que isso dá maus resultados”
A menos de dois meses do arranque da maior feira do setor do turismo em Portugal, o
Publituris esteve à conversa com o presidente do destino nacional convidado da BT L
2022: T urismo do Porto e Norte de Portugal. Prometidas que estão cerca de 600 ações,
Luís Pedro Martins pede um reforço na segurança.

Depois dos cancelamentos, em 2020 e 2021, a BTL está de regresso, com a realização da mais
relevante feira do setor do turismo a estar marcada de 16 a 20 de março, na FIL, em Lisboa.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) é o destino nacional convidado e o respetivo presidente,
Luís Pedro Martins, admite a “responsabilidade”, destacando a apresentação de uma nova marca do
território: “uma marca constituída por três regiões, dois países e um destino”.

A dois meses da BTL 2022, que expectativas tem relativamente ao evento?
A expectativa é grande, até porque já estamos sem BTL há duas edições [2020 e 2021], sem aquela
que é a maior montra do turismo nacional e onde o Porto e Norte participa sempre e faz sempre
questão de ter uma apresentação com grande criatividade e dignidade.

De facto, a situação pandémica cria-nos alguma insegurança e onde a incerteza é que prevalece. Mas
queremos acreditar que as medidas avançadas não limitem o evento e que o facto de sermos um país
que vai vacinando em grande número a sua população nos faça acreditar que, chegada a altura, a BTL se
realize.

Pelo menos essa é a vontade de todos e julgo que posso falar não só pela região de Turismo do Porto e
Norte, mas por todas as regiões do nosso país.
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Uma nova marca
Apontou que o Turismo do Porto e Norte de Portugal está sempre com grande criatividade na
BTL. Pergunto-lhe, por isso, o que é que podemos esperar, de facto, da participação de 2022?
No ano em que somos destino nacional convidado, isso aumenta a nossa responsabilidade para fazer
uma boa representação da região. Teremos uma área de cerca de 1.260 metros quadrados no pavilhão
1 – o pavilhão das regiões – num stand com grande impacto visual, onde queremos que estejam em
relevo os nossos quatro subdestinos. Assegurados estão, também, já cerca de 95% dos municípios da
região, tal como uma série de parceiros privados que estarão também em evidência.

Muito importante o destaque que vamos dar, pela primeira vez, à Rota dos Vinhos e do Enoturismo; à
nova marca das Termas do Porto e Norte de Portugal, em parceria com a Associação Termas de
Portugal; aos Cinco Caminhos de Santiago; ao trabalho feito no turismo industrial; às comemorações
dos 20 anos do Douro Património da Humanidade; às estações náuticas que compõem o Turismo do
Porto e Norte; ao programa com os ‘Hosted Buyers’, entre outros.

No fundo, falo de um conjunto de cerca de 600 ações que vão desde a promoção de produtos turísticos,
eventos, apresentação de novos projetos, ‘show cooking’, muita animação e, também, e deixei para o
fim porque será algo bastante importante, a apresentação de uma nova marca do território, uma marca
constituída por três regiões, dois países e um destino.

Não posso revelar mais nada agora em relação a esta marca que, também, vai ter uma apresentação
internacional.

Essa apresentação internacional será antes, durante ou depois da BTL 2022?
Vai ser antes. Tudo isto terá transmissão em ‘streaming’, tendo em conta as circunstâncias e
acreditando que nem todos tenham disponibilidade para estar presentes fisicamente, mas que não seja
essa a razão para não conhecer as novidades do Porto e Norte.

Durante estes dois anos tivemos aqui uma comunicação muito assente no mercado interno.
Esta presença do Turismo do Porto e Norte de Portugal na BTL continuará a ser para dentro ou
para fora?
Esta presença será nos dois sentidos: Para dentro, para continuar a aproveitar esta dinâmica que foi
criada e em boa medida. A pandemia permitiu um novo olhar para estas regiões, colocou estes destinos
de baixa densidade no palco e os turistas nacionais perceberam que afinal há muitas razões – e boas
razões – para terem férias inesquecíveis sem sair do seu território.

Portanto, queremos continuar este trabalho até para que, no pós-pandemia, tudo isto não volte ao
passado. Mas, por outro lado, estar sempre, obviamente, a olhar também para os nossos mercados
internacionais e daí o programa dos ‘Hosted Buyers’ ser importante. É o aproveitar, também, desta
nossa montra portuguesa para estes mercados. Claro que isso faz-se também com a participação que
vamos tendo nas feiras internacionais com as outras regiões e com o Turismo de Portugal. Dito de outra
forma, em todo o lado onde nos foi permitido estar presentes, nós estivemos presentes. 2021 foi um
ano de trabalho muito grande em termos de promoção externa e prova disso são os resultados.
Tínhamos como objetivo, comparando este pior período de sempre do turismo com um melhor ano de
sempre em 2019, passar pelo menos 50% desses resultados de 2019. Conseguimos ultrapassar. Mas
não é, obviamente, algo que nos permita grandes festejos, mas de qualquer forma é de assinalar.

Outra forma para medir o trabalho feito entre Turismo Portugal, Entidades Regionais, Agências de
Promoção Externa, são os inúmeros prémios ganhos. Aí, destaco não só os prémios entregues
diretamente a privados, mas, também, por produtos turísticos e peças de comunicação e de promoção
onde, por exemplo, o Porto e Norte tem ganho sucessivamente uma série de festivais de cinema de
turismo. Os cinco prémios conquistados pelo TPNP em Las Vegas, no Festival de Cinema de Las Vegas,
demonstram que, de facto, estamos no bom caminho e temos de estar a fazer bem as coisas para
sermos reconhecidos por isso.
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Diversificar a Oriente
O Turismo do Norte tem em marcha um plano para captar mercados do Médio Oriente à boleia
da filigrana, tendo estado, inclusivamente, na Expo Dubai 2020. O Médio Oriente é uma aposta?
Sim, fizemos três ações na Expo Dubai que nos permitiram muitos contactos com a comunicação social
do Médio Oriente, mas também com influencers, bloggers e operadores turísticos, tendo em conta que,
e quem o diz é a Organização Mundial do Turismo, o mercado do Médio Oriente será, até 2030, o
grande mercado no setor do turismo.

É a tal necessária e exigível diversificação dos mercados?
É certamente. Não podemos estar presos apenas a um ou dois mercados. Já vimos que isso dá maus
resultados. Na região do Porto e Norte, felizmente, temos essa diversidade. Temos mercados de
proximidade muito importantes, como o espanhol, francês ou alemão. Mas também os mercados de
longa distância como o brasileiro, americano ou canadiano são muito importantes. Em 2019, estávamos
a iniciar um trabalho muito interessante com os países da Ásia Pacífico, tendo, nomeadamente, a Turkish
Airlines e a Emirates como alavancas. A Turkish não abandonou, aliás anunciou, recentemente, esperar
no verão de 2022 regressar com a operação que tinha em 2019. Em relação à Emirates, a expectativa
que temos é que neste verão tenhamos novamente a Emirates de regresso ao Porto e Norte, coisa que
não acontece neste momento, mas queremos que volte a acontecer até porque percebemos que a
atração do destino é grande.

Estas ações que tivemos no Médio Oriente permitiram-nos confirmar essa realidade. Mas para
acontecerem é preciso conectividade aérea e essa sim é a grande questão também do Porto e Norte.
Até que ponto se consegue assegurar essa conetividade aérea tão importante para voltar a receber
turistas aos números que tínhamos em 2019. Só para recordar foram seis milhões de turistas.

Uma crítica à TAP, portanto?
Em relação à TAP, felicitamos o acordo feito e que tem sido reconhecido, por todos, como um bom
acordo. Pelo menos permite à TAP manter a sua frota e a diminuição de ‘slots’, ao que parece, não é
significativa.

A única dúvida que fica por esclarecer é que estratégia tem a TAP em relação ao resto do país? É para
manter uma operação forte em Lisboa e uma aposta no ‘hub’ de Lisboa, ao qual não temos nada
contra? Sabemos que é importante que ele exista em Portugal e que seja assegurado pela TAP para
manter as ligações à América Latina, África, América do Sul e América do Norte. Mas depois isso não
chega. E aí voltamos sempre ao mesmo que é saber se seremos compensados de outra forma para
poder trabalhar diretamente com aquelas companhias que querem voar para o aeroporto Francisco Sá
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Carneiro e que encontram aqui mercado e oportunidades, considerando que, e gosto sempre de
reforçar, não se trata de um aeroporto que serve apenas a região do Porto e Norte, como serve
também a região Centro.

Também sabemos, e a ANA Aeroportos tem esses dados, uma percentagem muito significativa de
passageiros que, em 2019, entravam pelo aeroporto rumavam a Sul. Situação idêntica terá, imagino, o
meu colega do Algarve [João Fernandes] em relação ao seu aeroporto.

Além da participação na BTL 2022, FITUR, WTM, lançamento da nova marca, que outras ações
tem o Turismo do Porto e Norte de Portugal programadas para 2022?
Temos muitas ações. Temos um plano de atividades bastante ambicioso que ao nível da promoção
externa passará pela presença nas feiras dos nossos 10 mercados estratégicos. Temos também em
produção a realização de mostras do Porto e Norte em alguns destes mercados, pelo menos nos mais
fortes como França, Espanha, Brasil e Estados Unidos. Essas mostras poderão ser feitas não só pela
região do Porto e Norte, mas também em parceria com outras regiões, nomeadamente, regiões que
têm os mesmos mercados e também produtos muito semelhantes como seja, por exemplo, a região
Centro ou região do Alentejo.

Continuar a nossa produção, obviamente, de conteúdos ao nível da promoção, continuar a trabalhar
com as delegações do Turismo de Portugal espalhadas por estes nossos 10 mercados estratégicos e
depois, ao nível daquilo que fazemos no território, continuar a estruturar produto, nomeadamente,
produtos que permitam atingir sempre três objetivos: diversificar, ou melhor, garantir uma distribuição
de turistas pela região o melhor possível, aumentar sempre a estada média na região, e esbater a
sazonalidade.

Importante será, igualmente, trabalhar com o Turismo de Portugal e Comissão de Coordenação da
Região Norte na capacitação dos nossos recursos humanos, na digitalização das empresas. Para isso o
Turismo em Portugal fez parte de um grupo de instituições que tem uma candidatura apresentada ao
PRT com o “Transformar Turismo”, candidatura essa que tem um valor cerca de 142 milhões de euros
feitas por um conjunto de instituições onde está o Turismo Porto e Norte, a Cisco, o INESC TEC, a Porto
Business School, a Porto Digital, parceiros ligados à investigação, ao ensino, a ANA Aeroportos, entre
outros.

Depois trabalhar com a Comissão de Coordenação da Região Norte numa agenda de turismo para a
região e gostaríamos obviamente de ter verbas que nos possibilitassem também este trabalho com as
companhias de aviação.

Ambição para os próximos tempos passa por, e isto é uma questão muito política, uma revisão da Lei
33, lei essa que está completamente desadequada, ultrapassada e que não permite, de facto, o trabalho
que era necessário ser feito neste momento e a rapidez que era necessária para que esse trabalho fosse
realizado, e, também, um reforço das verbas das Entidades Regionais e da e das Agências de Promoção
Externa.

Do lado positivo, destaque para a relação que existiu entre, praticamente, todos os stakeholders deste
setor – desde Governo, Entidades Regionais, associações, comissões de coordenação, associações
empresariais – que, de facto, fez com que, apesar de tudo, mostra um setor unido e que, assim que a
pandemia permitiu, rapidamente os números começaram a surgir.

Regressando à BTL 2022, se tivesse de fazer um pedido à organização do evento qual seria?
O pedido que faria era, de facto, que houvesse um rigor muito elevado em relação às regras, que não
permitissem que o evento se torne num promotor de contágios. Um apelo a um plano de contingência
rigorosa, para que as pessoas possam circular com alguma tranquilidade por espaços amplos.

Tudo para podermos receber o máximo número de pessoas, com a máxima segurança.

Está convicto da realização da BTL?
Estou. Sou um otimista.
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O primeiro eco bairro português fica no Algarve
É um projeto apoiado pela Comissão Europeia

O primeiro é que o bairro português fica no Algarve está a crescer o projeto Culatra, 20 30 apoiado pela
Comissão Europeia começou em 2019, numa parceria entre os habitantes e os investigadores da
Universidade do Algarve, 3 anos depois, a ilha da Culatra dispõe dos primeiros veículos movidos a energia
solar, mas o processo enfrenta alguns obstáculos e nem todos têm a ver com a pandemia. Já em 2019
era apenas um desenho num papel feito por engenheiros sentados à mesa com os habitantes da ilha da
Culatra em Faro, hoje o barco de apoio à cultura de ostras que está pronto a navegar movido pela luz
do Sol. É uma embarcação de 9 metros que é desenhada para ter uma grande capacidade de carga
baseada numa propulsão elétrica associado a um banco de baterias, mas com o apoio de painéis solares
que produzem a própria energia do bar que nós precisamos de de ter um impacto cada vez ou
tendencialmente inferior na nossa Rihanna chasse nas nossas áreas sensíveis nas nossas águas em geral.
De resto, o sol é também um novo combustível para o veículo de assistência domiciliária da ilha passo a
passo assim se constrói o primeiro é que o bairro português rumo à transição energética o programa 4
20 30 apoiado pela Comissão Europeia juntou os esforços dos investigadores da Universidade do
Algarve e os da população residente, a maioria pescadores para instalar, por exemplo, esta superfície
fotovoltaica junto ao cais da ilha que corresponde sensivelmente. 60 kilowatt o pico de instalação eletro
spar e que corresponde sensivelmente a 20% de do consumo instantâneo da ilha na nos momentos em
que a maior geração temos também uma unidade de baterias de 46 quilowatt-hora que vai
complementar essa geração para podermos utilizar essa geração período em que nós não tenhamos
geração que tínhamos consumo. E utilizar a energia gerada, por exemplo, para soluções de
dessalinização e para carregamento de barcos elétricos solares, porque não nos interessa vender a rede.
Neste caso interessa-nos é aproveitar toda a energia que é gerada. Eu creio que, em 2 anos,
conseguimos captar cerca de 250.000 euros em termos de investimento, o que nos permite alguma
autonomia alguma capacidade e nós queremos criar condições para que eles possam daqui a 30 anos,
quando tiverem a fazer as renovações domínio público hídrico de algo que asseguraram em termos de
direito de habitar em este local através da portaria foi aprovada pelo Governo poderem ser nós somos
uma comunidade piscatória que inovou no setor pesqueiro. Mas o percurso de obstáculos que vão para
além da pandemia e da crise energética. Em 2019, o Governo garantiu aos que o a 3 o direito a habitar
este núcleo em plena Ria Formosa. 3 anos depois, as licenças ainda não chegaram. O plano de
intervenção e requalificação da 4 pir foi é uma obra que que já está concretizada há cerca de 2 anos e
está aqui ao abandono, porque não foi entregue, porque as entidades públicas não se entendem, temos
mais de 60% das . habitações. Neste momento, à espera do título e o facto de não terem título não
podem fazer a obra substituição dos telhados de amianto Portela fotovoltaico ou painéis solares devido à
inércia do Estado , aqui, infelizmente, a nível local não está a ir de encontro àquilo que são as
recomendações da portaria que foi aprovado em 2018. O projeto 4 20 30 único em toda a Europa e 8
anos para apresentar resultados. Para além da descarbonização, os habitantes querem reduzir o
consumo do plástico e proteger espécies avisa.
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Claúdia e Ion deixaram Londres para produzir cogumelos no
centro histórico de Portimão
Com a pandemia, a vida delineada na capital inglesa deixou de fazer sentido.
Regressaram ao Algarve para lançar um projecto que é um negócio e uma ƊlosoƊa de
vida: uma quinta urbana de cogumelos que quer ser um exemplo de sustentabilidade e de
economia circular
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UAlg participou na reunião do projeto SuSTowns na Eslovénia -
Postal do Algarve
Para a coordenadora do projeto pela Universidade do Algarve, Manuela Rosa, o encontro
revelou-se de particular importância, “não só pela troca de experiências entre parceiros
e cidades piloto, mas também pela partilha de conhecimento em relação ao processo de
capitalização e pela discussão de novos potenciais projetos sobre cidades do
mediterrâneo”.Para a coordenadora do projeto pela Universidade do Algarve, Manuela
Rosa, o encontro revelou-se de particular importância, “não só pela troca de experiências
entre parceiros e cidades piloto, mas ta

No âmbito do projeto SuSTowns – Enhancing Sustainable Tourism in Small Fascinating Med Towns, de 17
a 21 de janeiro, realizou-se em Bled, Eslovénia, uma reunião de parceiros, entre os quais a Universidade
do Algarve, para trabalhar na estrutura da última missão do projeto: a capitalização.

O parceiro Business Support Centre (BSC) da Eslovénia juntou neste encontro as diferentes entidades
europeias envolvidas na iniciativa, oriundas de Portugal, Itália, Espanha, Croácia, Eslovénia e Grécia.
Foram realizadas apresentações sobre modelos conceptuais de Turismo Sustentável, discutidos os
trabalhos futuros e forma de os capitalizar.

A agenda do evento, entre sessões de team building e brain storming, foi pautada por apresentações e
discussão de resultados. Manuela Rosa e Paula Serdeira Azevedo, docentes da UAlg, apresentaram os
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resultados obtidos, até ao momento, em Lagos, cidade piloto.

Para a coordenadora do projeto pela Universidade do Algarve, Manuela Rosa, o encontro revelou-se de
particular importância, “não só pela troca de experiências entre parceiros e cidades piloto, mas também
pela partilha de conhecimento em relação ao processo de capitalização e pela discussão de novos
potenciais projetos sobre cidades do mediterrâneo”.

Financiada pelo programa Interreg MED da União Europeia, a iniciativa SuSTowns tem como objetivo
incentivar um modelo de turismo sustentável e de qualidade e serviços mais inovadores e responsáveis,
dirigidos a visitantes e turistas nacionais e internacionais. Este objetivo é concretizado através do apoio
às autoridades locais na construção de planos de ação para o turismo sustentável e no desenho de
pacotes de oferta turística mais responsável social e ambientalmente. Este objetivo é também
 materializado no marketing desses pacotes e do território, reforçando a adaptação e recuperação
durante e pós-COVID19, e protegendo e evitando o colapso ou a excessiva antropização dos recursos
naturais e culturais locais.

A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 9 mil estudantes, 19% dos quais
internacionais, oriundos de mais de 84 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior
representatividade, ultrapassando os 700 estudantes.

Com 42 anos de existência, aparece pela quarta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young
University Rankings 2021, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50
anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a Universidade do Algarve
em seis áreas científicas: Gestão Turística e Hospitalidade (posição 76-100); Oceanografia (posição
151-200); Ecologia (posição 301-400); Ciências Agrárias, Ciências da Terra e Ciências Farmacêuticas
(posições 401-500).

Em 2020 integra pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho
e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
colocando-se na posição 201-300, entre 766 Instituições de Ensino Superior, de 85 países, que
cumpriram os requisitos de inclusão.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes,
Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências
Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas
rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as
excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a
Academia do Sul do país adquira um estatuto central e internacional.
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Provas
Quinta da Côrte Porto T awny 30 Anos, Vasques de Carvalho Porto Branco 10 anos,
Morgado do Quintão Branco Vinhas Velhas 2019
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Propuestas turísticas para visitar el Algarve en 2022
João Fernandes, presidente de T urismo del Algarve, presenta la oferta turística de la
región

(Clique para ouvir o áudio)

João Fernandes, presidente de Turismo del Algarve, presenta la oferta turística de la región basada
especialmente en las experiencias al aire libre, como senderismo y ciclismo, y el turismo creativo que
invita a volver a las tradiciones, a conocer y experimentar los antiguos oficios como la cestería, el trabajo
con el corcho, o la gastronomía tradicional, entre otras propuestas para este año en el sur de Portugal.
(27/01/22)

(Link)
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PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Exposição sobre a Ria Formosa vai ser inaugurada no Centro de
Educação Ambiental de Marim
A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de
pesca e conchas da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há
já 30 anos, dando agora a conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais
formosa do país.

 

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país. 

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no Turismo de
Natureza, vai ser inaugurada dia 2 de fevereiro, às 10:30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país. 
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A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

Programa:

Sessão de abertura: 

– António Pina – Município de Olhão

– Joaquim Castelão Rodrigues – Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve

– João Fernandes – Região de Turismo do Algarve

· Assinatura dos protocolos “Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal” e
“Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve”

· Carmen B. de los Santos – “Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de
benefícios”

· Sessão de encerramento:

– José Apolinário – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

– Nuno Banza – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

· Inauguração oficial da exposição com visita guiada

(Link)
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https://postal.pt/cultura/exposicao-sobre-a-ria-formosa-vai-ser-inaugurada-no-centro-de-educacao-ambiental-de-marim/


ALGARVE PRIMEIRO

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Centro de Educação Ambiental de Marim inaugura nova
exposição sobre a Ria Formosa
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve (RT A)
no T urismo de Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de
Educação Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria
Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no Turismo de
Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

 

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a conhecer ao
visitante de forma didática e atrativa a Ria Formosa.

 

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

 

A iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/centro-de-educaccedilatildeo-ambiental-de-marim-inaugura-nova-exposiccedilatildeo-sobre-a-ria-formosa-/42792-85


SUL INFORMAÇÃO

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Sede do Parque Natural da Ria Formosa vai ter nova exposição
permanente
A que está atualmente patente no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM) tem
cerca de 30 anos

 

Representações de artes de pescas ou de conchas de bivalves são alguns dos elementos que
compõem a exposição “Ria Formosa”, que vai ser inaugurada no dia 2 de Fevereiro, às 10h30,
no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), na Quinta de Marim, em Olhão.

Esta mostra vem substituir a exposição permanente que estava patente no edifício-sede do Parque
Natural da Ria Formosa desde há três décadas e dará «a conhecer ao visitante de forma didática e
atrativa a ria mais formosa do país».

Na mesma ocasião, serão assinados os protocolos “Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas
Lagunares de Sapal” e “Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do
Camaleão do Algarve”.

A sessão contará com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.
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Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

(Link)
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https://www.sulinformacao.pt/2022/01/sede-do-parque-natural-da-ria-formosa-vai-ter-nova-exposicao-permanente/


DIÁRIO ONLINE

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Nova exposição sobre Ria Formosa na sede do parque natural
A exposição «Ria Formosa», que “materializa a aposta da Região T urismo do Algarve
(RT A) no turismo de natureza”, vai estar patente no Centro de Educação Ambiental de
Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim,
em Olhão.

A exposição «Ria Formosa», que “materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no turismo
de natureza”, vai estar patente no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do
Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A mostra será inaugurada na próxima quarta-feira, 2 de fevereiro, às 10:30 horas.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país.

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Serão também assinados os protocolos para a Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares
de Sapal e cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do
Algarve.

Carmen B. de los Santos, investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, vai
também abordar o tema «Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de benefícios»
numa preleção.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

 

(Link)
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https://natural.pt/protected-areas/parque-natural-ria-formosa?locale=pt
https://regiao-sul.pt/tag/ria-formosa
https://regiao-sul.pt/2022/01/27/ambiente/nova-exposicao-sobre-ria-formosa-na-sede-do-parque-natural/567272


MAIS ALGARVE

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Centro de Educação Ambiental de Marim | Inauguração da
Exposição "Ria Formosa"
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve (RT A)
no T urismo de Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de
Educação Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria
Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

 

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no Turismo de
Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país.

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/29900-centro-de-educacao-ambiental-de-marim-inauguracao-da-exposicao-ria-formosa


JORNAL DO ALGARVE

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Nova exposição dedicada à Ria Formosa será inaugurada em
fevereiro
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve no
T urismo de Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10:30, no Centro de Educação
Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na
Quinta de Marim, em Olhão.

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve no Turismo de
Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10:30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa “a ria mais formosa do país”.

A cerimónia contará com a participação de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação
da Natureza e Florestas do Algarve, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

Programa
Sessão de abertura:

– António Pina – Município de Olhão

– Joaquim Castelão Rodrigues – Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
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– João Fernandes – Região de Turismo do Algarve

 Assinatura dos protocolos “Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal” e
“Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve”

Carmen B. de los Santos – “Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de
benefícios”

Sessão de encerramento:

– José Apolinário – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

– Nuno Banza – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

Inauguração oficial da exposição com visita guiada

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/nova-exposicao-dedicada-a-ria-formosa-sera-inaugurada-em-fevereiro/


BARLAVENTO

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Quinta de Marim vai ter nova exposição sobre a Ria Formosa
A exposição Ria Formosa ficará patente no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), na Quinta de Marim, Olhão.

A exposição Ria Formosa ficará patente no Centro de Educação
Ambiental de Marim (CEAM), na Quinta de Marim, Olhão.
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) neste local, é
inaugurada na quarta-feira, dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país.

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

Programa
Sessão de abertura
António Pina – Município de Olhão;
Joaquim Castelão Rodrigues – Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve;
João Fernandes – Região de Turismo do Algarve.

Assinatura dos protocolos «Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal»
e «Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão
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https://barlavento.sapo.pt/ambiente/turismo-do-algarve-acarinha-o-centro-de-educacao-ambiental-de-marim


do Algarve»

Carmen B. de los Santos – «Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de
benefícios».

Sessão de encerramento

José Apolinário – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve;
Nuno Banza – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
Inauguração oficial da exposição com visita guiada.

(Link)
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https://barlavento.sapo.pt/ambiente/quinta-de-marim-vai-ter-nova-exposicao-sobre-a-ria-formosa


A VOZ DO @LGARVE

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Inauguração da Exposição Ria Formosa - Centro de Educação
Ambiental de Marim
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve (RT A)
no T urismo de Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de
Educação Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria
Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

 

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no Turismo de
Natureza, é inaugurada dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país.

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

(Link)
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https://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=59652


CORREIO DE LAGOS

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Desporto, música e os sabores típicos da região convidam a
aproveitar o mês de Fevereiro no Algarve
A edição de Fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões e
actividades que prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste
mês.

 

A edição de Fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões e actividades que
prometem energia positiva para ajudar a aquecer os dias mais frios deste mês.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf


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 objectivo 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 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, respectivamente) 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.

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)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf
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BARLAVENTO

28/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Fevereiro no Algarve com desporto, música e sabores típicos
A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões
para ajudar a aquecer o mês.

A edição de fevereiro do «Guia Algarve» já está disponível e traz
diferentes sugestões para ajudar a aquecer o mês.
O desporto é o maior destaque. 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.
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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.

Produção de fotografia do concerto de Jorge Palma, Rui Massena e Orquestra de Coimbra nos Coliseus
Lisboa e Porto, em Lisboa.
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).
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Festival de Música Al-Mutamid.
Ainda no panorama musical, Pedro Abrunhosa apresenta-se no dia 12 de fevereiro 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, o Teatro das Figuras, em Faro, acolhe 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
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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», 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)
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Desporto, música e gastronomia convidam a aproveitar o mês de
fevereiro no Algarve
São muitas e variadas as ofertas que no campo do desporto, música e gastronomia o
Algarve tem para oferecer em fevereiro

 

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 fevereiro no Algarve. De 16 a 20 de fevereiro, realiza-se a
48ª 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.

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).
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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.

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)
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Desporto, música e sabores típicos da região 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.

 

A edição de fevereiro do «Guia Algarve»
(https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2022/Guia_Fevereiro22_web.pdf
) 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
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
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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.

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)
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Desporto, música e sabores típicos do Algarve em evidência em
fevereiro
De 16 a 20 de fevereiro realiza-se a 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta, dividida por cinco
etapas espalhadas por diferentes localidades algarvias e alentejanas

 

De 16 a 20 de fevereiro realiza-se a 48.ª 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, contando com um percurso
renovado, mas partilhando o mesmo conceito das restantes edições, pelo que 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 Mostra Silves – Capital da Laranja, em Silves. Durante três dias,
a Câmara Municipal de Silves 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. 

O 22.º Festival de Música Al-Mutamid acontece, aos fins-de-semana, entre 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 4
e 5, em Silves e Lagos, respetivamente) e termina com músicas e danças do Médio Oriente e Magrebe
(dia 5, em Loulé). Ainda na música, 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. 
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No dia 12 de fevereiro, no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, pode-se assistir à peça
«Perfeitos Desconhecidos», com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho
Silva, Rita Brutt e Samuel Alves. Em Albufeira funde-se o gosto pela história com o da pintura através da
Exposição de Pintura Mundos Antigos, de Bem Helmink, entre 4 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.

 

(Link)
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Desporto, música e os sabores típicos da região convidam a
aproveitar o mês de 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

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, Monchique,
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.

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.

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.
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Visit Algarve Portugal

 

Link
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