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Praia da Rocha: Substituição do passadiço avança a bom ritmo -
Postal do Algarve
Intervenção inclui nova iluminação e rede pública de ‘wireless’.Intervenção inclui nova
iluminação e rede pública de ‘wireless’.

O Município de Portimão está a proceder à substituição do passadiço da Praia da Rocha, cuja estrutura,
construída há cerca de 16 anos, será substituída integralmente, o mesmo sucedendo com a iluminação,
num investimento autárquico superior a um milhão de euros.

“Os trabalhos incidem na substituição integral do atual passadiço, com cerca de 1,5 quilómetros de
extensão, assim como dos respetivos acessos, através do recurso a novas madeiras com características
mais resilientes e adaptadas às especificidades da zona, localizada a poucas centenas de metros do
mar”, refere a autarquia portimonense. No que toca à iluminação, vai permitir “uma experiência mais
agradável e segura durante os passeios noturnos, ao reduzir as zonas de sombra, servindo igualmente
os acessos aos restaurantes instalados ao longo de passadiço, através da colocação de meia centena de
luminárias LED com 5 metros de altura”.

Está também contemplada nesta intervenção de fundo a instalação de infraestruturas de uma rede
pública de ‘wireless’, que irá permitir livre acesso à internet em toda a área.

Desde que entrou em funcionamento, no ano de 2006, o passadiço da Praia da Rocha tem sido bastante
frequentado por residentes e turistas para os seus passeios de lazer ou para frequentar os diversos
restaurantes distribuídos ao longo do percurso, sendo muito utilizado no período noturno,
particularmente na primavera e no verão.
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Apresentada em Faro a 48.ª Volta ao Algarve: “Cada vez tem
mais prestígio internacional”
Uma das mais tradicionais corridas portuguesas de ciclismo chega à 48.ª edição aliando
relevância no cenário desportivo internacional ao grande nível pela composição de atletas
de elite.

Uma das mais tradicionais corridas portuguesas de ciclismo chega à 48.ª edição aliando relavância no
cenário desportivo internacional ao grande nível pela composição de atletas de elite. A Volta ao Algarve,
que vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro, foi esta sexta-feira apresentada em Faro. Consolidada
com o estatuto da prova portuguesa como uma das melhores do circuito UCI ProSeries, a competição
tem confirmados 25 do top 100 dos ciclistas do mundo.

“Esta corrida é especial. É um dos melhores exemplos que temos em Portugal da
capacidade de um grande evento desportivo para promover internacionalmente
um destino turístico. A Volta ao Algarve cada vez tem mais prestígio
internacional. Ao mesmo tempo, está a ajudar a crescer a procura de equipas
estrangeiras por estágios desportivos na região”, afirmou Delmino Pereira,
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, dez das quais de categoria
WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. O lote de homens rápidos da 48.ª Volta ao Algarve conta com
alguns dos maiores especialistas mundiais: Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux),
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Bryan Coquard (Cofidis), Fabio Jakoben (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Hugo Hofstetter (Team Arkéa-
Samsic), Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Pascal Ackermann (UAE
Team Emirates) e Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

De acordo com a organização da prova, o percurso da corrida, com total de 795,8 quilómetros, distribui-
se por cinco etapas que tocam a maior parte do território da região do Algarve, do litoral ao anterior, do
Barlavento ao Sotavento. “É com orgulho que o IPDJ veste a camisola branca, de melhor jovem, da
Volta ao Algarve. Os cinco dias de corrida são de muito trabalho, mas também de prazer. A Volta ao
Algarve percorre toda a região, passa junto dos clubes e dos praticantes locais e é um estímulo para que
os mais jovens aspirem a ser como aqueles campeões”, destacou Custódio Moreno, diretor Regional do
Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Além da abrangência territorial, é um traçado com enorme amplitude desportiva: duas etapas estão
pensadas para os sprinters, duas tiradas terminam em montanha, para dar oportunidades aos
trepadores, e existe ainda um contrarrelógio individual, bem ao jeito dos especialistas. Entre os ciclistas
portugueses destaque para os gémeos multimedalhados da pista Ivo e Rui Oliveira (UAE Team Emirates),
além de Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), e André Carvalho (Cofidis).

Percurso
16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km
17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km
18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km
19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)
20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km

Equipas

WorldTeams: Astana Qazaqstan Team, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers,
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Trek-Segafredo e
UAE Team Emirates;
ProTeams: Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Human Powered Health e Team
Arkéa-Samsic;
Continentais: ABTF-Feirense, Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano-Loulé
Concelho, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-Credibom-Marcos
Car, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados e W52-FC Porto.

(Link)
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Volta ao Algarve regressa à estrada de 16 a 20 de fevereiro
A 48.ª Volta ao Algarve vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro e consolida o estatuto
da prova portuguesa como uma das melhores do circuito UCI ProSeries

 

A 48.ª Volta ao Algarve vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro e consolida o estatuto da prova
portuguesa como uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Estão inscritos 174 corredores, em
representação de 25 equipas, dez das quais de categoria WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. Entre
os ciclistas anunciados pelas equipas estão 25 do top 100 mundial, um dos melhores registos de sempre
da Volta ao Algarve. 

O percurso da corrida, com o total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que passam pela
maior parte da região, do litoral ao anterior, do Barlavento ao Sotavento. Além da abrangência territorial,
é um traçado com enorme amplitude desportiva, com duas etapas pensadas para os sprinters, duas
tiradas a terminar em montanha, para dar oportunidades aos trepadores, e ainda um contrarrelógio
individual. Os sprinters poderão brilhar na primeira e na terceira etapas, entre Portimão e Lagos, 199,1
quilómetros, e de Almodôvar a Faro, 209,1 quilómetros, respetivamente. O lote de homens rápidos da
48.ª Volta ao Algarve conta com alguns dos maiores especialistas mundiais: Alexander Kristoff
(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Bryan Coquard (Cofidis), Fabio Jakoben (Quick-Step Alpha Vinyl
Team), Hugo Hofstetter (Team Arkéa-Samsic), Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), Mads Pedersen (Trek-
Segafredo), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) e Tim Merlier (Alpecin-Fenix). 

As decisões da classificação geral deverão passar por três etapas. A segunda, que se inicia em Albufeira e
termina no Alto da Fóia (Monchique), após percorridos 182,4 quilómetros; a quarta, um contrarrelógio
individual de 32,2 quilómetros, entre Vila Real de Santo António e Tavira; e a quinta, 173 quilómetros,
entre Lagoa e o Alto do Malhão (Loulé). Do lote de contrarrelogistas, trepadores e corredores
sobressaem nomes como Brandon McNulty (UAE Team Emirates), David Gaudu e Stefan Küng
(Groupama-FDJ), Ethan Hayter, Geraint Thomas e Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Ion Izaguirre
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(Cofidis), Joseph Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Mattia Cattaneo e Remco Evenepoel (Quick-
Step Alpha Vinyl Team), Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), Tobias Foss (Jumbo-Visma) e Warren Barguil
(Team Arkéa-Samsic). 

A Volta ao Algarve costuma também ser o momento de revelar corredores jovens ao Mundo e este ano
há alguns ciclistas que merecem ser seguidos com atenção. Desde logo o campeão olímpico de BTT-XCO
e campeão mundial de ciclocrosse, Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), mas também o campeão
mundial de fundo sub-23 Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), Ide Schelling (Bora-hansgrohe) e um trio
muito promissor da Jumbo-Visma, formado pelo sprinter Olav Kooij, por Mick van Dijke e Michel
Hessmann. Outro motivo de interesse é a oportunidade de ver em Portugal ciclistas nacionais que
representam equipas estrangeiras. Isso acontecerá, em 2022, com os gémeos multimedalhados da pista
Ivo e Rui Oliveira (UAE Team Emirates), outra estrela da pista, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), e
André Carvalho (Cofidis). A Volta ao Algarve é também a oportunidade para as equipas portuguesas
pedalarem lado a lado com as grandes estrelas internacionais. Depois da vitória de João Rodrigues
(W52-FC Porto) na edição de 2021 e do desempenho de Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) no
contrarrelógio do mesmo ano, espera-se ambição renovada das dez equipas continentais de Portugal em
2022. 

Percurso
16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 quilómetros;
17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 quilómetros;
18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 quilómetros;
19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 quilómetros (CRI);
20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 quilómetros. 

Equipas

WorldTeams: Astana Qazaqstan Team, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers,
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Trek-Segafredo e
UAE Team Emirates.
ProTeams: Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Human Powered Health e Team
Arkéa-Samsic
Continentais: ABTF-Feirense, Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano-Loulé
Concelho, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-Credibom-Marcos
Car, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados e W52-FC Porto

Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo

 

(Link)
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Vedetas do ciclismo mundial presentes na Volta ao Algarve
Alguns dos melhores ciclistas do mundo vão marcar presença na 48.ª Volta ao Algarve,
que vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro.

 

Alguns dos melhores ciclistas do mundo vão marcar presença na 48.ª Volta ao Algarve, que vai realizar-
se entre 16 e 20 de fevereiro.

Geraint Thomas, que venceu a Volta a França em 2018; Michal Kwiatkowski; Ion Izaguirre; Joseph
Dombrowski; Mattia Cattaneo; Remco Evenepoel; Sergio Higuita ; Tobias Foss e Warren Barguil são os
nomes mais sonantes do pelotão.

No total estão inscritos na prova algarvia174 corredores, em representação de 25 equipas, 10 das quais
de categoria WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. Entre os ciclistas anunciados pelas equipas estão
25 do top 100 mundial, um dos melhores registos de sempre da Volta ao Algarve.

O percurso da corrida, com total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que tocam a maior
parte do território da região do Algarve, do litoral ao anterior, do Barlavento ao Sotavento. Além da
abrangência territorial, é um traçado com enorme amplitude desportiva: duas etapas estão pensadas
para os sprinters, duas tiradas terminam em montanha, para dar oportunidades aos trepadores, e existe
ainda um contrarrelógio individual, bem ao jeito dos especialistas.

Os sprinters poderão brilhar na primeira e na terceira etapas Portimão – Lagos, 199,1 km e Almodôvar –
Faro, 209,1 km, respetivamente.

As decisões da classificação geral deverão passar por três etapas. A segunda, que se inicia em Albufeira e
termina no Alto da Fóia (Monchique), após percorridos 182,4 quilómetros, a quarta, um contrarrelógio
individual de 32,2 quilómetros, entre Vila Real de Santo António e Tavira, e a quinta, 173 quilómetros,
entre Lagoa e o Alto do Malhão (Loulé).
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O percurso completo desta edição é o seguinte:
16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km
17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km
18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km
19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)
20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km

(Link)
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Remco Evenepoel encabeça parada de estrelas numa Volta ao
Algarve “um pouco diferente”
O ciclista belga Remco Evenepoel encabeça a parada de estrelas que vai participar, na
próxima semana, na 48.ª Volta ao Algarve, com um percurso “um pouco diferente” em
relação aos últimos anos.

O ciclista belga Remco Evenepoel encabeça a parada de estrelas que vai participar, na próxima semana,
na 48.ª Volta ao Algarve, com um percurso “um pouco diferente” em relação aos últimos anos.

“Os grandes candidatos são vastos, há muitos bons corredores. Os nomes dos atletas vencedores da
Volta ao Algarve têm feito crescer o prestígio da competição, mas destacaria o Remco Evenepoel,
claramente o principal candidato neste momento”, disse hoje o presidente da Federação Portuguesa de
Ciclismo, Delmino Pereira, à margem da apresentação da prova, realizada na sede da Região de Turismo
do Algarve, em Faro.

A Volta ao Algarve de 2022, que vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro, consolida o estatuto de uma
das melhores do circuito UCI ProSeries, com 174 corredores em representação de 25 equipas, dez das
quais de categoria WorldTeam, o topo da pirâmide mundial.

Entre os ciclistas anunciados pelas equipas estão 25 do “top-100” mundial, um dos melhores registos de
sempre da competição.

Além de Evenepoel, corredor da Quick-Step Alpha Vinyl Team e 16.º do “ranking” mundial – que já
venceu a «Algarvia» em 2020 –, há um lote muito forte de contrarrelogistas e trepadores, como
Brandon McNulty (UAE Team Emirates), David Gaudu e Stefan Küng (Groupama-FDJ), Ethan Hayter,
Geraint Thomas e Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Ion Izaguirre (Cofidis), Joseph Dombrowski
(Astana Qazaqstan Team), Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Sergio Higuita (Bora-
hansgrohe), Tobias Foss (Jumbo-Visma) e Warren Barguil (Team Arkéa-Samsic).

O percurso da corrida, com total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que tocam todos os
16 concelhos algarvios, com um salto previsto a Almodôvar, no Alentejo.
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Duas etapas estão pensadas para os “sprinters” – como Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert
Matériaux) e Fabio Jakoben (Quick-Step Alpha Vinyl Team), entre outros –, duas tiradas terminam em
montanha, para dar oportunidades aos trepadores, e existe ainda um contrarrelógio individual, bem ao
jeito dos especialistas, que desta vez se realiza no sotavento, apresentando-se como a grande novidade
do percurso:

16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km

18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km

19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km
(contrarrelógio)

20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km

“Esta volta é um pouco diferente. Queremos manter esta lógica de fazer pequenas alterações, de ter
sempre uma pequena surpresa. As provas têm de ter sempre algo de diferente, algo que consiga
surpreender os atletas, é assim que as corridas ganham emoção”, explicou Delmino Pereira.

O percurso “favorece um corredor com vocação de contrarrelogista”, apesar de a organização ter
“reforçado a montanha”, complicando as aspirações das dez equipas portuguesas, entre as quais as
algarvias Atum General/Tavira/AP Maria Nova Hotel e Aviludo/Louletano/Loulé Concelho.

“Sei que as equipas portuguesas se prepararam afincadamente e espera-se uma disputa saudável entre
equipas internacionais e portuguesas”, comentou o presidente da federação, sem esquecer a referência
ao algarvio João Rodrigues, da W52/FC Porto, vencedor da Volta ao Algarve no ano passado.

A apresentação do evento contou ainda com a presença de João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa e representante da AMAL, e Custódio
Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

“A aposta nesta prova é claramente ganhadora do ponto de vista turístico. Estamos a falar de um
evento  cujo retorno mediático praticamente duplicou, dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7
milhões em 2021. A nossa aposta na Volta ao Algarve não é apenas com o coração, é também uma
aposta com razões muito claras”, disse o líder da RTA.

9/56

https://regiao-sul.pt/2021/05/09/desporto/algarvio-joao-rodrigues-conquista-47-a-volta-ao-algarve/538567?swcfpc=1


O autarca lagoense destacou o contributo da «Algarvia» para a dinamização da economia regional. “Em
Lagoa temos o lema ‘o que é bom para Lagoa é bom para o Algarve e o que é bom para o Algarve é
bom para Lagoa’. A Volta ao Algarve transmite imagens idílicas para todo o mundo e, simultaneamente,
contribui fortemente para a dinamização da economia, sobretudo da hotelaria, ainda por cima em época
baixa”, frisou.

Custódio Moreno destacou a Volta ao Algarve como “um estímulo para que os mais jovens aspirem a
ser como aqueles campeões”, lembrando que o Plano de Recuperação e Resiliência vai implicar o
investimento na aquisição de 17 mil bicicletas para todas as escolas do 2.º ciclo do país.

A prova terá transmissão, via Eurosport, para 67 países da Europa e da Ásia, estando disponível em 163
países através da plataforma online GCN. Em Portugal, os direitos de transmissão pertencem à CMTV.

(Link)
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Volta ao Algarve terá Malhão a fechar 48.ª edição de 16 a 20 de
fevereiro
A nova edição, hoje apresentada em Faro, mantém os principais ‘pratos fortes’ da corrida
nos últimos anos, repetindo o final na subida ao Malhão, após 173 quilómetros iniciados
em Lagoa.

 

A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro, e termina cinco
etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo o traçado hoje apresentado
pela organização.

A primeira etapa será destinada aos velocistas, ligando Portimão a Lagos, antes de a segunda etapa ligar
Albufeira ao alto da Fóia em 182,4 quilómetros, no primeiro grande teste aos candidatos à vitória final.

A nova edição, hoje apresentada em Faro, mantém os principais ‘pratos fortes’ da corrida nos últimos
anos, repetindo o final na subida ao Malhão, após 173 quilómetros iniciados em Lagoa, para encerrar a
corrida, a mais bem cotada no ‘ranking’ em Portugal.

Este município não acolhe, desta feita, o contrarrelógio individual, que na quarta etapa vai ligar Vila Real
de Santo António a Tavira, já depois de um terceiro dia dedicado aos ‘sprinters’, entre Almodôvar e Faro
(209,1 km).

O percurso mantém, por isso, o esquema habitual, com dois dias dedicados aos homens mais rápidos do
pelotão, dois dias de montanha, a acabar nos principais pontos altos da região, e um ‘crono’, para testar
um pelotão de 25 equipas, 10 delas do máximo escalão mundial, o WorldTour.

Entre os principais nomes que constam na lista provisória de 174 corredores inscritos, nota para 25 do
‘top 100’ mundial, que a organização destaca como “um dos melhores registos de sempre” na ‘Algarvia’.

Entre os principais candidatos a suceder ao português João Rodrigues (W52-FC Porto), ele próprio um
nome para voltar a ter em conta, destaque para o ‘prodígio’ belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha
Vinyl), que venceu a corrida em 2020.

Há também o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) ou o francês David Gaudu (Groupama-
FDJ), não descontando o britânico Geraint Thomas (INEOS), outro antigo vencedor, em 2015 e 2016,
ou o norueguês Tobias Foss, líder de uma Jumbo-Visma que traz ao sul do país os principais jovens
valores.

A prova terá ainda o britânico Thomas Pidcock (INEOS), campeão olímpico de ‘cross country’ e recente
campeão mundial de ciclocrosse, o campeão mundial de fundo sub-23, o italiano Filippo Baroncini (Trek-
Segafredo), o contrarrelogista suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) e vários ‘sprinters’ de renome, com o
neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) à cabeça.

O alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates) é outro velocista que regressa a uma prova em que já
venceu, mas também haverá o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), numa prova com quatro
portugueses ‘emigrados’ na lista provisória: Rui Oliveira (UAE Emirates), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Iúri
Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e André Carvalho (Cofidis).

Ao lado do contingente estrangeiro estarão as dez equipas continentais portuguesas, com a W52-FC
Porto como principal destaque, até por ter o último campeão.

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, explicou hoje, durante a
apresentação, que esta prova “é especial”, por provar que Portugal pode realizar grandes eventos
desportivos e atrair “estágios desportivos na região”.
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Já o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, enalteceu o retorno mediático da prova, que
“duplicou dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7 milhões em 2021”.

- Percurso da 48.ª Volta ao Algarve:

1.ª etapa, 16 fev: Portimão – Lagos, 199,1 quilómetros.

2.ª etapa, 17 fev: Albufeira – Fóia, 182,4 km.

3.ª etapa, 18 fev: Almodôvar – Faro, 209,1 km.

4.ª etapa, 19 fev: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI).

5.ª etapa, 20 fev: Lagoa – Malhão, 173 km.

(Link)
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A 48ª Volta ao Algarve foi apresentada na sede do Turismo do
Algarve
A 48.ª Volta ao Algarve, que vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro, foi hoje
apresentada em Faro, na sede do Turismo do Algarve.

A 48.ª Volta ao Algarve, que vai realizar-se entre 16 e 20 de fevereiro, foi hoje apresentada em Faro, na
sede do Turismo do Algarve. Será mais uma edição de grande nível, consolidando o estatuto da prova
portuguesa como uma das melhores do circuito UCI ProSeries.

Estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, dez das quais de categoria
WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. Entre os ciclistas anunciados pelas equipas estão 25 do top 100
mundial, um dos melhores registos de sempre da Volta ao Algarve.

O percurso da corrida, com total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que tocam a maior
parte do território da região do Algarve, do litoral ao anterior, do Barlavento ao Sotavento. Além da
abrangência territorial, é um traçado com enorme amplitude desportiva: duas etapas estão pensadas
para os sprinters, duas tiradas terminam em montanha, para dar oportunidades aos trepadores, e existe
ainda um contrarrelógio individual, bem ao jeito dos especialistas.
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Na cerimónia de apresentação tiveram vários intervenientes que fizeram questão de dar a
palavra:

João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve

“A aposta nesta prova é claramente ganhadora do ponto de vista turístico. Estamos a falar de um
evento  cujo retorno mediático praticamente duplicou, dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7
milhões em 2021. A nossa aposta na Volta ao Algarve não é apenas com o coração, é também uma
aposta com razões muito claras”.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa e representante da AMAL

“Em Lagoa temos o lema ‘o que é bom para Lagoa é bom para o Algarve e o que é bom para o Algarve
é bom para Lagoa’. O desporto dá um grande contributo para a promoção internacional do destino
Algarve. A Volta ao Algarve transmite imagens idílicas para todo o Mundo. Mas, simultaneamente,
contribui fortemente para a dinamização da economia, sobretudo da hotelaria, ainda por cima em época
baixa”.

Custódio Moreno, Diretor Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude

“É com orgulho que o IPDJ veste a camisola branca, de melhor jovem, da Volta ao Algarve. Os cinco dias
de corrida são de muito trabalho, mas também de prazer. A Volta ao Algarve percorre toda a região,
passa junto dos clubes e dos praticantes locais e é um estímulo para que os mais jovens aspirem a ser
como aqueles campeões”.

Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo
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“Esta corrida é especial. É um dos melhores exemplos que temos em Portugal da capacidade de um
grande evento desportivo para promover internacionalmente um destino turístico. A Volta ao Algarve
cada vez tem mais prestígio internacional. Ao mesmo tempo, está a ajudar a crescer a procura de
equipas estrangeiras por estágios desportivos na região”

Percurso
16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km
17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km
18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km
19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)
20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km

Equipas
WorldTeams: Astana Qazaqstan Team, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers,
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Trek-Segafredo e
UAE Team Emirates.

ProTeams: Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Human Powered Health e Team
Arkéa-Samsic

Continentais: ABTF-Feirense, Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano-Loulé
Concelho, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-Credibom-Marcos
Car, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados e W52-FC Porto

(Link)
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Volta ao Algarve vai para a estrada com a promessa de emoções
fortes
A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro,
e termina cinco etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo
o traçado hoje apresentado pela organização.

 

A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro, e termina cinco
etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo o traçado hoje apresentado
pela organização.

 

A primeira etapa será destinada aos velocistas, ligando Portimão a Lagos, antes de a segunda etapa ligar
Albufeira ao alto da Fóia em 182,4 quilómetros, no primeiro grande teste aos candidatos à vitória final.

 

A nova edição, hoje apresentada em Faro, mantém os principais ‘pratos fortes’ da corrida nos últimos
anos, repetindo o final na subida ao Malhão, após 173 quilómetros iniciados em Lagoa, para encerrar a
corrida, a mais bem cotada no ‘ranking’ em Portugal.

 

Este município não acolhe, desta feita, o contrarrelógio individual, que na quarta etapa vai ligar Vila Real
de Santo António a Tavira, já depois de um terceiro dia dedicado aos ‘sprinters’, entre Almodôvar e Faro
(209,1 km).
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O percurso mantém, por isso, o esquema habitual, com dois dias dedicados aos homens mais rápidos do
pelotão, dois dias de montanha, a acabar nos principais pontos altos da região, e um ‘crono’, para testar
um pelotão de 25 equipas, 10 delas do máximo escalão mundial, o WorldTour.

 

Entre os principais nomes que constam na lista provisória de 174 corredores inscritos, nota para 25 do
‘top 100’ mundial, que a organização destaca como “um dos melhores registos de sempre” na ‘Algarvia’.

 

Entre os principais candidatos a suceder ao português João Rodrigues (W52-FC Porto), ele próprio um
nome para voltar a ter em conta, destaque para o ‘prodígio’ belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha
Vinyl), que venceu a corrida em 2020.

 

Há também o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) ou o francês David Gaudu (Groupama-
FDJ), não descontando o britânico Geraint Thomas (INEOS), outro antigo vencedor, em 2015 e 2016,
ou o norueguês Tobias Foss, líder de uma Jumbo-Visma que traz ao sul do país os principais jovens
valores.

 

A prova terá ainda o britânico Thomas Pidcock (INEOS), campeão olímpico de ‘cross country’ e recente
campeão mundial de ciclocrosse, o campeão mundial de fundo sub-23, o italiano Filippo Baroncini (Trek-
Segafredo), o contrarrelogista suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) e vários ‘sprinters’ de renome, com o
neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) à cabeça.

 

O alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates) é outro velocista que regressa a uma prova em que já
venceu, mas também haverá o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), numa prova com quatro
portugueses ‘emigrados’ na lista provisória: Rui Oliveira (UAE Emirates), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Iúri
Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e André Carvalho (Cofidis).

 

Ao lado do contingente estrangeiro estarão as dez equipas continentais portuguesas, com a W52-FC
Porto como principal destaque, até por ter o último campeão.
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João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve referiu que “a aposta nesta prova é claramente
ganhadora do ponto de vista turístico. Estamos a falar de um evento cujo retorno mediático
praticamente duplicou, dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7 milhões em 2021. A nossa
aposta na Volta ao Algarve não é apenas com o coração, é também uma aposta com razões muito
claras”.

 

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa e representante da AMAL, salientou que “em
Lagoa temos o lema ‘o que é bom para Lagoa é bom para o Algarve e o que é bom para o Algarve é
bom para Lagoa’. O desporto dá um grande contributo para a promoção internacional do destino
Algarve. A Volta ao Algarve transmite imagens idílicas para todo o Mundo. Mas, simultaneamente,
contribui fortemente para a dinamização da economia, sobretudo da hotelaria, ainda por cima em época
baixa”.

 

Custódio Moreno, Diretor Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude também
presente na apresentação da prova, disse, “é com orgulho que o IPDJ veste a camisola branca, de
melhor jovem, da Volta ao Algarve. Os cinco dias de corrida são de muito trabalho, mas também de
prazer. A Volta ao Algarve percorre toda a região, passa junto dos clubes e dos praticantes locais e é um
estímulo para que os mais jovens aspirem a ser como aqueles campeões”.

 

Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e um assumido adepto da «Algarvia»,
caracterizou-a como uma corrida é especial. “É um dos melhores exemplos que temos em Portugal da
capacidade de um grande evento desportivo para promover internacionalmente um destino turístico. A
Volta ao Algarve cada vez tem mais prestígio internacional. Ao mesmo tempo, está a ajudar a crescer a
procura de equipas estrangeiras por estágios desportivos na região”.

 

Percurso da 48.ª Volta ao Algarve:

 

1.ª etapa, 16 fev: Portimão – Lagos, 199,1 quilómetros.
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2.ª etapa, 17 fev: Albufeira – Fóia, 182,4 km.

 

3.ª etapa, 18 fev: Almodôvar – Faro, 209,1 km.

 

4.ª etapa, 19 fev: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI).

 

5.ª etapa, 20 fev: Lagoa – Malhão, 173 km.

 

Algarve Primeiro/Lusa

 

(Link)
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Volta ao Algarve terá Malhão a fechar 48.ª edição de 16 a 20 de
fevereiro
A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro,
e termina cinco etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo
o traçado hoje apresentado pela organização.

 

A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro, e termina cinco
etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo o traçado hoje apresentado
pela organização.

A primeira etapa será destinada aos velocistas, ligando Portimão a Lagos, antes de a segunda etapa ligar
Albufeira ao alto da Fóia em 182,4 quilómetros, no primeiro grande teste aos candidatos à vitória final.

A nova edição, hoje apresentada em Faro, mantém os principais 'pratos fortes' da corrida nos últimos
anos, repetindo o final na subida ao Malhão, após 173 quilómetros iniciados em Lagoa, para encerrar a
corrida, a mais bem cotada no 'ranking' em Portugal.

Este município não acolhe, desta feita, o contrarrelógio individual, que na quarta etapa vai ligar Vila Real
de Santo António a Tavira, já depois de um terceiro dia dedicado aos 'sprinters', entre Almodôvar e Faro
(209,1 km).

O percurso mantém, por isso, o esquema habitual, com dois dias dedicados aos homens mais rápidos do
pelotão, dois dias de montanha, a acabar nos principais pontos altos da região, e um 'crono', para testar
um pelotão de 25 equipas, 10 delas do máximo escalão mundial, o WorldTour.

Entre os principais nomes que constam na lista provisória de 174 corredores inscritos, nota para 25 do
'top 100' mundial, que a organização destaca como "um dos melhores registos de sempre" na 'Algarvia'.

Entre os principais candidatos a suceder ao português João Rodrigues (W52-FC Porto), ele próprio um
nome para voltar a ter em conta, destaque para o 'prodígio' belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha
Vinyl), que venceu a corrida em 2020.

Há também o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) ou o francês David Gaudu (Groupama-
FDJ), não descontando o britânico Geraint Thomas (INEOS), outro antigo vencedor, em 2015 e 2016,
ou o norueguês Tobias Foss, líder de uma Jumbo-Visma que traz ao sul do país os principais jovens
valores.

A prova terá ainda o britânico Thomas Pidcock (INEOS), campeão olímpico de 'cross country' e recente
campeão mundial de ciclocrosse, o campeão mundial de fundo sub-23, o italiano Filippo Baroncini (Trek-
Segafredo), o contrarrelogista suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) e vários 'sprinters' de renome, com o
neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) à cabeça.

O alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates) é outro velocista que regressa a uma prova em que já
venceu, mas também haverá o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), numa prova com quatro
portugueses 'emigrados' na lista provisória: Rui Oliveira (UAE Emirates), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Iúri
Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e André Carvalho (Cofidis).

Ao lado do contingente estrangeiro estarão as dez equipas continentais portuguesas, com a W52-FC
Porto como principal destaque, até por ter o último campeão.
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O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, explicou hoje, durante a
apresentação, que esta prova "é especial", por provar que Portugal pode realizar grandes eventos
desportivos e atrair "estágios desportivos na região".

Já o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, enalteceu o retorno mediático da prova, que
"duplicou dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7 milhões em 2021".

- Percurso da 48.ª Volta ao Algarve:

1.ª etapa, 16 fev: Portimão -- Lagos, 199,1 quilómetros.

2.ª etapa, 17 fev: Albufeira -- Fóia, 182,4 km.

3.ª etapa, 18 fev: Almodôvar -- Faro, 209,1 km.

4.ª etapa, 19 fev: Vila Real de Santo António -- Tavira, 32,2 km (CRI).

5.ª etapa, 20 fev: Lagoa -- Malhão, 173 km.
(Link)
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Volta ao Algarve junta elite do ciclismo
Remco Evenepoel é um dos favoritos a vencer a 48.ª volta ao Algarve em bicicleta.

Os melhores ciclistas do pelotão mundial estão de regresso ao Sul de Portugal para mais uma edição da
Volta ao Algarve em Bicicleta. A prova irá contar com 174 participantes, provenientes das 25 equipas
inscritas na prova.

“Este ano, a ‘Algarvia’ favorece mais os contrarrelogistas, vamos para a zona de Vila Real de Santo
António, local que queremos colocar no mapa da Volta”, referiu Delmino Pereira, presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo, à margem da apresentação do evento, que decorreu ontem no auditório da
Região de Turismo do Algarve.

O percurso da prova foi alterado, o que irá permitir aos ciclistas das diversas especialidades sobressaírem
nos vários dias. A primeira etapa irá ligar Portimão a Lagos, numa extensão de 199,1 km. No segundo
dia, os ciclistas irão partir de Albufeira e terão pela frente 182,4 km até à mítica chegada ao Alto da Fóia,
em Monchique. A terceira etapa começa em Almodôvar, no Alentejo, e termina em Faro, naquela que é a
tirada mais longa da prova, com 209,1 km. O quarto dia está reservado para o contrarrelógio, o mais
extenso dos últimos anos, com 32,2 km, e irá ligar Vila Real de Santo António a Tavira. A última etapa
será a subida ao Alto do Malhão, em Loulé, com os ciclistas a partirem de Lagoa, num total de 173 km
percorridos.

Remco Evenepoel, jovem belga de 22 anos, é apontado pela organização como um dos principais
candidatos à vitória final, depois da edição de 2021 ter sido ganha pelo português João Rodrigues. A 48º
edição da Volta ao Algarve irá decorrer entre 16 e 20 deste mês e terá transmissão em direto na CMTV.

(Link)
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Volta ao Algarve terá Malhão a fechar
Prova de 16 a 20 de fevereiro

A 48.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta arranca em Portimão, em 16 de fevereiro, e termina cinco
etapas depois com uma ligação entre Lagoa e o alto do Malhão, segundo o traçado esta sexta-feira
apresentado pela organização.

A primeira etapa será destinada aos velocistas, ligando Portimão a Lagos, antes de a segunda etapa ligar
Albufeira ao alto da Fóia em 182,4 quilómetros, no primeiro grande teste aos candidatos à vitória final.

A nova edição, hoje apresentada em Faro, mantém os principais 'pratos fortes' da corrida nos últimos
anos, repetindo o final na subida ao Malhão, após 173 quilómetros iniciados em Lagoa, para encerrar a
corrida, a mais bem cotada no 'ranking' em Portugal.

Este município não acolhe, desta feita, o contrarrelógio individual, que na quarta etapa vai ligar Vila Real
de Santo António a Tavira, já depois de um terceiro dia dedicado aos 'sprinters', entre Almodôvar e Faro
(209,1 km).

O percurso mantém, por isso, o esquema habitual, com dois dias dedicados aos homens mais rápidos do
pelotão, dois dias de montanha, a acabar nos principais pontos altos da região, e um 'crono', para testar
um pelotão de 25 equipas, 10 delas do máximo escalão mundial, o WorldTour.

Entre os principais nomes que constam na lista provisória de 174 corredores inscritos, nota para 25 do
'top 100' mundial, que a organização destaca como "um dos melhores registos de sempre" na 'Algarvia'.

Entre os principais candidatos a suceder ao português João Rodrigues (W52-FC Porto), ele próprio um
nome para voltar a ter em conta, destaque para o 'prodígio' belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha
Vinyl), que venceu a corrida em 2020.

Há também o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) ou o francês David Gaudu (Groupama-
FDJ), não descontando o britânico Geraint Thomas (INEOS), outro antigo vencedor, em 2015 e 2016,
ou o norueguês Tobias Foss, líder de uma Jumbo-Visma que traz ao sul do país os principais jovens
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valores.

A prova terá ainda o britânico Thomas Pidcock (INEOS), campeão olímpico de 'cross country' e recente
campeão mundial de ciclocrosse, o campeão mundial de fundo sub-23, o italiano Filippo Baroncini (Trek-
Segafredo), o contrarrelogista suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) e vários 'sprinters' de renome, com o
neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) à cabeça.

 

O alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates) é outro velocista que regressa a uma prova em que já
venceu, mas também haverá o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), numa prova com quatro
portugueses 'emigrados' na lista provisória: Rui Oliveira (UAE Emirates), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Iúri
Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e André Carvalho (Cofidis).

Ao lado do contingente estrangeiro estarão as dez equipas continentais portuguesas, com a W52-FC
Porto como principal destaque, até por ter o último campeão.

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, explicou hoje, durante a
apresentação, que esta prova "é especial", por provar que Portugal pode realizar grandes eventos
desportivos e atrair "estágios desportivos na região".

Já o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, enalteceu o retorno mediático da prova, que
"duplicou dos 7,6 milhões de euros em 2018 para os 14,7 milhões em 2021",

- Percurso da 48.ª Volta ao Algarve:

1.ª etapa, 16 fev: Portimão -- Lagos, 199,1 quilómetros.

2.ª etapa, 17 fev: Albufeira -- Fóia, 182,4 km.

3.ª etapa, 18 fev: Almodôvar -- Faro, 209,1 km.

4.ª etapa, 19 fev: Vila Real de Santo António -- Tavira, 32,2 km (CRI).

5.ª etapa, 20 fev: Lagoa -- Malhão, 173 km.

(Link)
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Esta segunda-feira deixou de ser necessário apresentar um teste
negativo à covid-19 para entrar em Portugal
Esta segunda-feira deixou de ser necessário apresentar um teste negativo à covid-19
para entrar em Portugal

Esta segunda-feira deixou de ser necessário apresentar um teste negativo à covid-19 para entrar em
Portugal
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Avançamos para a restante atualidade a partir de hoje, deixa de
ser obrigatório apresentar teste negativo à COVID-19 à chegada
a Portugal por via aérea
Avançamos para a restante atualidade a partir de hoje, deixa de ser obrigatório
apresentar teste negativo à COVID-19 à chegada a Portugal por via aérea

Avançamos para a restante atualidade a partir de hoje, deixa de ser obrigatório apresentar teste
negativo à COVID-19 à chegada a Portugal por via aérea
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RENASCENÇA

07/02/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ DA

RENASCENÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal alivia as restrições no combate à pandemia a partir de
hoje
Portugal alivia as restrições no combate à pandemia a partir de hoje, os passageiros que
entrem no país com o certificado de vacinação contra a covid não precisam de apresentar
teste negativo

Portugal alivia as restrições no combate à pandemia a partir de hoje, os passageiros que entrem no país
com o certificado de vacinação contra a covid não precisam de apresentar teste negativo
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CORREIO DA MANHÃ

05/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 66000

Algarvia junta elite do ciclismo
Remco Evenepoel é um dos favoritos a vencer a prova
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ANTENA 1

07/02/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A partir de hoje, deixa de ser necessário teste negativo à covid
para entrar em Portugal por via aérea
A partir de hoje, deixa de ser necessário teste negativo à covid para entrar em Portugal
por via aérea

A partir de hoje, deixa de ser necessário teste negativo à covid para entrar em Portugal por via aérea
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Terminou a obrigatoriedade de teste negativo para entrar em
Portugal
A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou às 00:00 desta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado
digital covid-19 ou um comprovativo de vacinação reconhecido.

A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou às 00:00
desta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um comprovativo de
vacinação reconhecido.

Após a decisão tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira e publicada no domingo, termina a
medida que estava em vigor desde 1 de dezembro do ano passado e que impunha a todos os
passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou de um
certificado de recuperação.

Para entrar no país, "passa a ser exigida apenas a apresentação do Certificado Digital covid da União
Europeia nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido",
segundo o gabinete da ministra da Presidência.

O Conselho de Ministros aprovou também alterações relativas ao certificado digital covid e ajustamentos
aos comprovativos de vacinação a apresentar para acesso a determinados estabelecimentos.

O certificado digital passa a exigir que os testes rápidos de antigénio sejam efetuados nas 24 horas
anteriores, em vez do prazo de 48 horas, e no caso de um teste molecular de amplificação de ácidos
nucleicos (TAAN), o prazo é de 72 horas.
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Em relação à vacinação, o certificado digital covid-19 passa a atestar a conclusão da série de vacinação
primária há mais de 14 dias e menos 270 dias desde a última dose, com uma vacina, ou a dose de
reforço.

Já as regras em relação ao certificado de recuperação mantêm-se inalteradas.
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NEWSAVIA

06/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Termina nesta 2ª feira obrigatoriedade de apresentação de testes
nos aeroportos portugueses
A partir da segunda-feira, dia 7 de fevereiro, os passageiros que desembarcarem nos
aeroportos portugueses (ou que entrarem pelas fronteiras terrestres) estão
dispensados de apresentar um teste neg…

A partir da segunda-feira, dia 7 de fevereiro, os passageiros que desembarcarem nos aeroportos
portugueses (ou que entrarem pelas fronteiras terrestres) estão dispensados de apresentar um teste
negativo ao vírus SRS-CoV-2 ou um certificado de recuperação. De acordo com a nova legislação
nacional basta apresentar o certificado digital ou um comprovativo de vacinação reconhecido.

O Governo Português decidiu acabar com a medida em vigor desde 1 de dezembro do ano passado, que
impunha que todos os passageiros que chegassem a Portugal por via aérea eram obrigados a apresentar
um teste negativo ou um certificado de recuperação no momento do desembarque.

“O Conselho de Ministros aprovou uma resolução para alterar as medidas aplicáveis no âmbito da
pandemia da doença covid-19, nomeadamente as que dizem respeito à entrada de pessoas em território
nacional”, refere um comunicado distribuído neste sábado, dia 5 de fevereiro, em Lisboa, pelo gabinete
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da ministra da Presidência.

A medida será publicada neste domingo, dia 6, em ‘Diário da República’ e “as regras nela constantes
estarão em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 7 de fevereiro”, acrescenta o comunicado.

No que diz respeito à entrada em território nacional, “passa a ser exigida apenas a apresentação do
Certificado Digital covid da UE nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação
devidamente reconhecido”.

Na quinta-feira, dia 3, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei com alterações relativamente ao
certificado digital covid da União Europeia e ajustamentos relativamente aos comprovativos de vacinação
a apresentar para acesso a determinados estabelecimentos.
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POSTAL

05/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Entrevista a Hélder Martins: AHETA quer ser sinal de esperança
no ‘virar de página’ pós pandemia na hotelaria algarvia - Postal
do Algarve
Hélder Martins teve a maior votação de sempre e venceu Elidérico Viegas, que presidia à
associação desde a sua criação, em 1996.Hélder Martins teve a maior votação de sempre
e venceu Elidérico Viegas, que presidia à associação desde a sua criação, em 1996.

Concorreu sob o lema “Por uma AHETA abrangente e renovada” e contou com o apoio de vários ilustres
do turismo nacional e regional, entre os quais o empresário e pai do turismo português André Jordan.
Hélder Martins teve a maior votação de sempre e venceu Elidérico Viegas, que presidia à associação
desde a sua criação, em 1996. As rotas da TAP, as acessibilidades com problemas na EN125 e uma
autoestrada com portagens caras “inimigas do turismo”, são os temas da ordem do dia. Mas há mais.

P – Na sua tomada de posse disse que “abre-se um novo capítulo na região algarvia”. De que desafios
estava a referir-se?R – Quanto existe uma mudança na liderança de um organismo são esperadas novas
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dinâmicas. A AHETA é uma associação transversal à atividade turística em toda a região e deve estar na
primeira linha de defesa dos interesses dos seus associados. Quando existe uma nova liderança
verificam-se novas formas de abordar as questões, as pessoas têm mais vontade de trabalhar, sem
comodismos nem baixar os braços. Assim, quando pela primeira vez, ao fim de quase 30 anos, há uma
mudança nos corpos sociais da AHETA é de esperar tudo isso. Além de um acompanhamento integral
das questões que os nossos associados quiserem colocar-nos, pretendemos atuar na área da formação
profissional, acompanhamento de possibilidades de financiamento às empresas, seremos reivindicativos
exigindo sempre mais e melhor promoção do destino, estaremos com as empresas apoiando a
resolução de problemas, por exemplo, na área jurídica e estaremos sempre presentes junto das
entidades, públicas e privadas para vincar as nossas posições.

P – Algumas das propostas que aqui evidenciou já existiam como ‘problemas’ no tempo que era
presidente da Região de Turismo do Algarve. O que é que falhou?R – De facto, alguns dos problemas
mantêm-se há muitos anos e outros agravaram-se. O Algarve é uma região com pouco peso político,
junto da capital, onde o centralismo não permite que se resolvam alguns dos problemas estruturais. E às
vezes quando os tentam resolver, ainda os agravam mais, veja-se o caso da EN 125, onde continua a
existe dois “Algarves”, um entre Olhão e Sagres, em que pelo menos o piso foi melhorado, mas os
estrangulamentos continuam ou agravaram-se e entre Olhão e Vila Real de Santo António, onde parece
que estamos noutro país. Será que os utentes desta 125, pré-histórica, cometeram algum crime que
mereçam ser “castigados”? Será que os impostos que todos pagamos não são os mesmos? E mesmo
que todos os responsáveis tentem revindicar junto do poder central responsável por essas decisões é
sempre encontrada uma qualquer resposta enganadora para manter a situação na mesma. O problema
da acessibilidade aérea, através da chamada “companhia de bandeira” continua exatamente na mesma,
sendo que, mesmo algumas rotas que a TAP fazia da Europa para Faro, com grande afluência de
turistas, mesmo essas foram anuladas. E todos nós pagamos para “salvar” a companhia! Mas temos
uma transportadora que claramente não serve o Algarve.

P – O que identifica como sendo os maiores problemas da nossa região?R – O problema da acessibilidade
está no topo dos problemas da região em que para além da EN125 atrás citada, a Via do Infante é uma
via com portagens caras e, no aspeto do turismo é inimiga dos turistas. Veja-se as filas de trânsito
sempre que há uma maior afluência de turistas ao Algarve, vindos de Espanha. Só agora se verificaram
algumas intervenções na melhoria do pavimento e não permite o descongestionamento da 125.

A via férrea é outro dos problemas que se mantém há tantos anos. Só ao fim de muitos, muitos anos
tivemos a linha férrea que nos liga a Lisboa eletrificada, mas a frequência de comboios, mais ou menos
rápidos, é escassa. A linha que une Vila Real de Santo António a Sagres é digna de um país do chamado
terceiro mundo. A qualidade dos comboios é a que se vê e a tão falada linha de metro de superfície é
uma miragem que surge sempre que há atos eleitorais e depois esfuma-se. A não ligação desta linha de
metro de superfície ao aeroporto é outra das lacunas que persiste ano após ano. A importância da
ligação de uma linha férrea a Huelva e Sevilha também só é falada nos períodos eleitorais, mas,
pessoalmente não me parece que, mesmo que do lado português fosse um projeto para avançar,
tivesse igual decisão do lado espanhol.

A questão da saúde para algarvios e turistas é outra questão muito importante. Por haver eleições mais
uma vez foi prometido o tão ansiado Hospital Central do Algarve, mas, só faltou ter outra “primeira
pedra”…

Temos sempre muitos estudos, mas acções concretas muito poucas

A falta de recursos humanos, em muitas áreas, que não só no turismo, na minha opinião, tem muito a
ver com a dificuldade e custos de obter habitação condigna para os trabalhadores que se queiram fixar
na região. A dificuldade em obter por exemplo um lugar num estabelecimento de ensino para as crianças,
filhas dos trabalhadores, é outra questão que não encoraja a mudança para a nossa região. Mas este é
um problema transversal ao país. Nalguns casos a legislação que apoia os desempregados também é um
entrave.

Questões como a falta de água e a não tomada de decisões rápidas para resolver esse problema em
definitivo. Se há muitos anos tivessem tomado a decisão de construir uma nova barragem no sotavento
algarvio esse problema estaria hoje minorado. Mas temos sempre muitos estudos, mas ações concretas
muito poucas.

36/56



P – Que soluções propõe particularmente para o Algarve?R – Não se podem tratar problemas diferentes
com soluções genéricas. Por isso, o Algarve precisa de um olhar transversal com soluções concretas
para os principais problemas, que se mantêm ano após ano. Por sermos considerados uma região rica,
no contexto europeu, temos vários entraves, por exemplo, na obtenção de fundos comunitários que
apoiem as empresas. No período pós pandemia, na área do turismo, vamos ter desafios únicos que
agarramos ou ficamos fora da corrida. É necessário aproveitar estes momentos para poder reabilitar
unidades hoteleiras, de animação e de restauração para podermos continuar a estar na mente dos
consumidores. Outros destinos estão a fazê-lo. Quando o efeito pandemia diminuir drasticamente as
pessoas vão querer sair de casa. E irão, de um dia para o outro, escolher o destino. Por isso, fatores
como a acessibilidade aérea, a política de preços, a qualidade do destino estarão na mesa de decisão. E
não tenhamos dúvidas que, por exemplo, os destinos da zona não Shengen irão ter políticas muito
agressivas com preços muito mais baixos, pois as questões fiscais, de emprego e outras não se
colocarão nesses destinos. Esses governos tudo farão para atrair o máximo de turistas, baixando
impostos, apoiando salários, investindo muito dinheiro em promoção. Ora, em todas essas áreas nós
estaremos no lado oposto. Continuaremos carregados de impostos, sem ligações aéreas suficientes
sem meios para uma promoção mais agressiva do destino e com dificuldades do costume. Por exemplo,
porque não afeta o estado uma pequena fatia do IVA, que todos pagamos, para a promoção da região?
Os empresários não pedem que lhes seja devolvido esse valor, mas sim que seja reinvestido numa área
onde somos deficitários e que é tão importante para toda a região.

Por isso deveria haver um plano estratégico para o Algarve, no qual a AHETA está disponível para
participar, que defina regras a x anos, seja qual for o governo da nação e as forças políticas dominantes
na região.

P – Esse plano estratégico deverá ser uma espécie de ‘linha norteadora’ ou deverá ser objetivo, concreto
e aplicável?R – Um plano estratégico deve ser algo que define a atuação de todos os intervenientes de
uma atividade económica, por exemplo, por um período alargado de tempo. Só assim se podem
conseguir resultados concretos. O que assistimos em Portugal é cada vez que muda um governo,
gastam-se meses ou anos a definir essas linhas estratégicas e quando as mesmas estão a começar a
ser implementadas, cai o Governo ou há eleições. E fica tudo na mesma… Por outro lado, cada entidade
tenta apresentar o “seu” plano de ação que colide com o outro ao lado. A AHETA não quer, por si só,
fazer esse plano. O que queremos e exigimos é ser parte integrante do mesmo e dar os nossos
contributos.

P – É a favor da regionalização ou basta descentralizar sem necessidade de instruir novos organismos?R
– Eu e a esmagadora maioria dos membros dos Corpos Sociais da AHETA somos favoráveis à
regionalização, mas com algumas reservas. A maior dúvida que temos é a operacionalidade da eficácia
dessa mudança versus os ganhos que a região terá. Se a criação de uma região administrativa do
Algarve, e o Algarve tem as melhores condições para ser uma região piloto onde se testem soluções,
contribuir essencialmente para a criação de mais cargos políticos, mais tachos, mas organismos
aumentando exponencialmente os custos operacionais, não terá qualquer vantagem. Mas se for uma
regionalização com muita operacionalidade, que tenha um número reduzido de deputados e organismos
adequados às reais necessidades, será positivo. Porque não fazer nessa altura a necessária e urgente
redução do número de deputados à Assembleia da República, permitindo que com os deputados
regionais o número de deputados do país não venha a aumentar?

Como este é um tema que não reúne consensos e não prevejo que vá reunir, de imediato, também não
veríamos com maus olhos a possibilidade de, rapidamente, se avançar para uma descentralização
administrativa e de competências, com autonomia económica. Este seria um primeiro passo para chegar
à regionalização, mas conhecendo o centralismo do Estado, tenho muitas dúvidas que o consigamos.

37/56



SUL INFORMAÇÃO

06/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Tudo a postos para a noite mais romântica do ano?
Deixo algumas sugestões para desfrutar do Dia dos Namorados na melhor companhia

Aproximamo-nos da época mais romântica do ano: o dia de São Valentim. A 14 de Fevereiro, o
calendário assinala o Dia dos Namorados e, apesar de cliché, são poucos os casais que deixam passar
esta data em branco. Desde jantares, fins de semana românticos, flores, etc. Por isso mesmo, hoje
trago as minhas sugestões para um São Valentim diferente.

Se procura algo mais recatado, os apartamentos Pedras d’El Rei e Pedras da Rainha, em Tavira, são uma
ótima opção. Por 54€/noite, o alojamento oferece quarto duplo com oferta de espumante e fruta. Caso
prefira aproveitar o fim de semana (11 a 13 de Fevereiro), a noite fica por 49€.

Quem não pretender usufruir do alojamento, pode desfrutar de um jantar à lareira e/ou à luz das velas.
O restaurante Vale del Rei tem disponível, de 11 a 14 de Fevereiro, o menu especial São Valentim (o
serviço de take-away ou delivery também estão disponíveis).

O menu é composto por «um cocktail de boas-vindas, uma seleção de pães acompanhado de queijo
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regional e compota de abóbora. Segue-se o creme de cogumelos e, para prato principal, Magret de Pato
com redução de frutos silvestres, acompanhado por batata gratinada e legumes salteados, ou lombo de
salmão no forno, acompanhado por migas de batata-doce e legumes salteados, e para terminar petit
gateâu com bola de gelado e morangos». O jantar tem o custo de 28,5€ por pessoa.

Para usufruir desta oferta, tem que fazer a sua reserva por e-mail e usar o código PEDRASVALENTIM. Os
e-mails para contacto são reservas@pedrasdelrei.com e reservas@pedrasdarainha.com.

O AP EVA Senses, em Faro, preparou, especialmente para esta data, um pacote de alojamento em
regime de 1 ou 2 noites, com pequeno almoço incluído e jantar romântico na noite de 14 de Fevereiro
(bebidas incluídas). Early check in e late check out estão disponíveis e, caso pretenda vista para a doca
de Faro, pode fazer um up-grade.

O chef elaborou um menu a combinar com o dia: Menu Food Porn. Por 31€ por pessoa, o menu é
composto por «peixe manteiga, caril e maçã ou costela de porco com molho de ostra. A sobremesa Sex
Appeal para esta noite especial inclui Chocolate & Frutos Vermelhos».

O regime de 1 noite tem o custo de 140€ (por casal) e se preferir as 2 noites são 212€. Este valor inclui,
também, o jantar romântico e o tratamento VIP no quarto.

Consulte toda a informação aqui.

Reservas através do telefone +351 289 540 154 ou do e-mail book.eva@ap-hotelsresorts.com.

O restaurante Tertúlia Algarvia, em Faro, preparou duas propostas de São Valentim para surpreender
quem mais gosta.

Situado na parte antiga da cidade Faro, com um ambiente super acolhedor, o menu especial Partilha é
composto por welcome drink, entrada, naco do cachaço com arroz de frutos secos e batata gratinada,
sobremesa Trilogia de chocolate e bebidas. Este menu custa 72€ para duas pessoas. Caso pretenda
fazer take-away, também é possível: o valor é de 70€, mas não inclui couvert e bebidas.

Se quiser oferecer uma Box Amor, Amor, pode fazê-lo. A caixa tem uma garrafa de espumante Fita Azul
Passion, 4 unidades de morangos com chocolate, 6 macarrons e 1 flor com um cartão de mensagem. O
serviço é de take-away, mas, caso pretenda serviço de entrega, deverá consultar o restaurante com
antecedência. O preço de cada caixa é de 40€.

Reservas através dos números +351 289 821 044 / +351 963 636 567 ou do e-mail info@tertulia-
algarvia.pt.
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O grupo Quinta do Lago preparou três momentos especiais para si. Pode escolher entre jantar na Casa
do Lago, no Bovino Steakhouse ou na Casa Velha. Pode escolher um destes três restaurantes e ter uma
experiência gastronómica diferente em cada um deles.

A Casa do Lago tem uma das vistas mais bonitas do Algarve. O menu composto por 3 pratos tem um
custo de 59€ por pessoa (bebidas não incluídas) e dá a a provar pratos com produtos frescos e sazonais
da nossa região. Vá mais cedo e aprecie do pôr-do-sol neste lugar maravilhoso.

A Casa Velha é o restaurante mais elegante e requintado do resort Quinta do Lago. «A equipa
recomendada pelo Guia Michelin preparou, para a noite mais romântica do ano, uma refeição excecional
de 7 momentos, recriando uma atmosfera verdadeiramente elegante».

O jantar custa 120€ por pessoa, sem bebidas incluídas, ou, se preferir, por 150€ por pessoa, pode ter
harmonização de vinhos para acompanhar o seu jantar de São Valentim.

Para os amantes de carne de qualidade superior, o Bovino é uma excelente opção. Por 55€ por pessoa,
pode saborear, com a sua companhia, o menu de 3 pratos, com cortes de carne de excelência e um
cocktail de boas vindas incluído. Os cocktails de assinatura são preparados pela equipa de bar do Bovino,
que já ganhou prémios da indústria do bar a nível regional e nacional.

Quer motivos melhor para experimentar uma destas três opções?

Flores, gift cards ou masssagens para dois também são ofertas disponíveis para este dia especial.

Para reservas consulte aqui.

O grupo de hotéis Vila Galé preparou igualmente um pacote de São Valentim para si e para a sua cara
metade.

Para desfrutar de uma noite em quarto duplo standard, com pequeno almoço incluído, para dois, e poder
ter uma manhã em slow living, com late check out até às 14h00, o preço é 76€ por casal.

Para viver a experiência em pleno, não deixe de reservar o seu jantar romântico, que por 70€ por casal,
nos hotéis de 4 estrelas, e 80€, nos hotéis de 5 estrelas, tem direito a aperitivo, entrada, prato de carne,
prato de peixe, sobremesa e bebidas.

O SPA dos hotéis também preparou uma massagem para dois, com preços a partir dos 90€.

Caso não consiga aproveitar nesta data, pode optar por oferecer um voucher à sua cara metade. A
partir de 50€, pode usufruir de massagens ou experiências gourmet. No que diz respeito a estadias,
existem vouchers com 4 modalidades de diferentes, cada uma delas conforme aquilo que deseja e quer
gastar. Bronze, Prata, Ouro e Platina, quando mais alto for o valor, melhor será o hotel e a experiência.

Para consultar as diferentes opções de voucher veja aqui.
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Em Porches, o White Shell «desafia os casais para uma escapadinha digna de um amor de filme. Para
isso, preparou o programa “Aos pares”, feito à medida desta que é data mais romântica do ano». Os
casais serão recebidos com espetadas de fruta com chocolate e uma garrafa de espumante.

O programa inclui alojamento com pequeno almoço e um jantar romântico.

«O jantar começa com almofadinha de queijo de cabra e mel com salada de frutos vermelhos e magret
de pato com texturas de couve-flor, cebolinhas caramelizadas e molho de figos macerados. Para prato
principal, os casais contam com um delicioso risoto de sépia com aros de lulinhas fritas e tomate
concassé. O último momento do jantar é a sobremesa: parfait de chocolate e morango».

O pacote está disponível a partir de 260€. Todos os clientes que adquirirem o programa “Aos pares”,
recebem um voucher “dois em um”. Na compra de duas noites, o White Shell oferece a terceira (estadias
até dia 28 de Fevereiro).

Por 80€ para duas pessoas, pode usufruir de uma massagem de relaxamento de 50 minutos.

Reservas através do e-mail res@whiteshellbeachvillas.com.

Há cenário mais romântico que o alto de uma falésia, em Lagos? O programa “Descanso a Dois” do
Cascade Wellness, em Lagos, preparou para si um jantar romântico no restaurante Senses, com oferta
de uma garrafa de vinho, e uma massagem de aromaterapia a dois no Spa do resort. O pacote inclui,
ainda, alojamento em quarto ou suite com pequeno-almoço.

Quem reservar o programa do Dia dos Namorados, pode usufruir de alguns serviços extra do Cascade,
tais como o acesso ao Wellness&Fitness, onde pode usar a piscina aquecida, banho turco e sauna do
Spa. Pode igualmente frequentar o ginásio, os campos de ténis e ter acesso aos trilhos da Ponta da
Piedade.

O programa encontra-se disponível a partir dos 362€/noite por casal, mas, caso seja membro do
programa Cascade Rewards, pode reservar por 352,90€. Caso deseje apenas usufruir do jantar de São
Valentim, o preço é de 58€ por pessoa e tem direito a snacks, entrada, prato de peixe, prato de carne e
sobremesa. Um ponto importante: todos os pratos têm opção vegetariana.

Para marcar, pode contactar o +351 282 771 500 ou o e-mail reservations@cascade.pt.

Terminamos com uma sugestão em Sagres. O ponto mais a sudoeste de Portugal (e da Europa) tem
uma vista esplêndida para o Oceano Atlântico. Tenho a certeza que, se passar uma noite no Memmo
Baleeira, não se vai arrepender.
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O pacote inclui 2 noites de alojamento com pequeno almoço, um menu especial alusivo ao dia de São
Valentim com espumante. Caso reserve este pacote, tem um desconto de 30% na massagem para
dois.

O menu do jantar está disponível online e pode consultá-lo aqui.

Se ficar hospedado em Sagres, não pode deixar de visitar as excelentes praias. Mesmo de Inverno, vale
a pena a visita.

Para reservar, pode enviar e-mail para baleeira@memmohotels.com ou através do telefone +351 282
624 212.

Nota 1: Este artigo apresenta apenas algumas sugestões e não pretende ser exaustivo. Certamente,
haverá muitos outros hotéis e restaurantes, que não são aqui referidos. Se quiser, envie-nos informação
que julgue útil para o email: sulinformacao@gmail.com

Nota 2: Todas as despesas eventualmente feitas pela autora em restaurantes, hotéis e outros
estabelecimentos sugeridos nestes artigos são pagas pelo Sul Informação. Além disso, o que
apresentamos são sugestões e não publicidade paga pelos estabelecimentos referidos.

Autora: Mariana Vilaça é blogger de lifestyle, instagramer de sucesso e faz parte da equipa do Sul
Informação, onde é responsável pelo Departamento de Publicidade e Marketing
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Turismo fluvial no Douro recupera 23% em 2021 face a ano difícil
de 2020 - Expresso
No ano passado, o turismo fluvial no rio Douro registou uma recuperação de 23% face a
2020, ano em que este segmento sofreu um duro golpe por causa da pandemia de covid-
19 e se contabilizou uma quebra de 86,24% comparativamente com 2019

A Via Navegável do Douro (VND) recebeu 279.151 passageiros em 2021, uma recuperação de 23,34%
face a 2020, ano com quebras acentuadas devido à covid-19, segundo a Administração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Segundo dados disponibilizados na página da Internet pela gestora da VND, a APDL, no ano passado o
turismo fluvial no rio Douro registou uma recuperação de 23% face a 2020, ano em que este segmento
sofreu um duro golpe por causa da pandemia de covid-19 e se contabilizou uma quebra de 86,24%
comparativamente com 2019.

Em 2021, viajaram na via navegável 279.151 passageiros, 160.897 (58%) dos quais em cruzeiros na
mesma albufeira e noturnos, 74.438 em cruzeiros de um dia (27%), 33.307 em barcos-hotel (12%) e
10.151 (4%) em embarcações de recreio.

No ano de 2020, em que devido à pandemia de covid-19 as embarcações estiveram paradas entre
março e junho/julho, transitaram no rio Douro 226.333 passageiros, menos 86,24% do que em 2019,
ano em que viajaram naquela via 1.644.937 turistas, mais 26,92% do que em 2018.

De acordo com os dados da gestora da via navegável, em 2021 foram 98 os operadores com registo de
atividade no rio Douro e 205 as embarcações que estiveram em operação, com uma lotação de 11.718
passageiros.

No ano passado, os melhores meses para o turismo fluvial foram agosto (21,2%), seguido de setembro
(16,6%), julho (15%) e outubro (12,9%), tendo sido praticamente residual no primeiro trimestre.

Em 1990, com a inauguração dos 210 quilómetros da VND entre o Porto e Barca d´Alva, abriu-se uma
porta ao turismo que foi, depois, consolidada em 2001 com a classificação do Douro como Património
Mundial da UNESCO.

Quanto ao transporte de mercadorias na via navegável, segundo a APDL, no ano passado foram
transportadas 20.545 toneladas, o que representa uma quebra de 50,32% face a 2020 (41.357
toneladas).

Em 2020, dos dois portos comerciais existentes no rio Douro (Sardoura e Várzea), só se verificou
atividade no porto comercial da Várzea.

Em 2019, dos dois portos foram transportadas 44.706 toneladas de mercadorias, um crescimento de
32,15% face ao ano anterior.

A covid-19 provocou pelo menos 5,723 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da
pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.222 pessoas e foram contabilizados 2.915.971 casos
de infeção, segundo dados de hoje da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China.
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A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo
desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.
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Lisboa com 10 novos hotéis de luxo. O primeiro abre as portas
esta segunda-feira
De acordo com os dados da Associação de T urismo de Lisboa (AT L) são mais de mil e
quinhentos os quartos de 5 e 4 estrelas com inauguração prevista até ao fim do ano.

A tabela atualizada dos "Novos estabelecimentos hoteleiros na cidade de Lisboa com abertura prevista"
inclui 13 hotéis, dos quais 10 de categoria superior, num total estimado de 1638 quartos.

O primeiro desta sequência de novos alojamentos na capital abre ao público esta segunda-feira. Trata-se
do Editory Riverside Santa Apolónia e é o primeiro hotel da cadeia Editory Collection Hotels (grupo detido
pela Sonae Capital) na cidade de Lisboa.

São 126 quartos de 5 estrelas dentro da Estação de Santa Apolónia. Um investimento de 12 milhões de
euros e que emprega 35 trabalhadores.

O quarto mais emblemático é o número 286, porque de acordo com a diretora do hotel, Sónia Fragoso,
este "é o quarto que sinaliza o centro da estação e tem um pórtico único, uma peça única" que é uma
rosácea doe vidros coloridos.

O hotel respeita a traça interior dos antigos gabinetes da administração da CP. São longos corredores e
muitos antigos trabalhadores têm pedido para visitar o espaço, "no decorrer das visitas estas equipas
têm perguntado onde é que era o seu gabinete e que hoje em dia é um quarto, inclusivamente já nos
contactaram no sentido de terem a primeira oportunidade de estadia nesse quarto", conta Sónia
Fragoso.

A diretora da unidade sublinha que "a estação entra dentro do hotel naquilo que é a decoração dos
quartos, a sinalética, a receção. Quem entrar vai perceber de imediato que está a entrar num hotel
virado para a estação".

Numa estação que, tal como Lisboa, já não recebe comboios internacionais, o hotel não conta por isso
com esse alvo de negócio mas o chefe de operações da cadeia Editory, Pedro Serra, admite que seriam
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bem-vindos os comboios que ligassem Portugal ao resto da Europa.

Assim, à falta de clientes ferroviários internacionais há que apostar nos passageiros dos comboios
nacionais. "Imaginámos numa primeira fase todas as pessoas que chegam na linha do norte até Lisboa e
que podem vir trabalhar a Lisboa e deixar os seus pertences no hotel logo de manhã", sugere Pedro
Serra.

Mas devido à proximidade do terminal de cruzeiros, "dois ou três dias antes ou depois dos cruzeiros os
passageiros dos cruzeiros poderiam ficar na cidade de Lisboa mais algum tempo, essa é uma das ideias",
para captar clientes, defende.

Pedro Serra admite que não está a ser fácil recrutar talento para a hotelaria e a dificuldade de
recrutamento é generalizada a todo o país. "As pessoas afastaram-se do mundo hoteleiro e nós
demorámos algum tempo a fazer este recrutamento. Neste momento é difícil preenchermos as vagas
que temos" a nível do grupo e por isso "houve algumas afinações" nas condições laborais que vão ser
implementadas ao longo deste ano.

Quanto ao crescimento hoteleiro anunciado para este ano pela ATL na cidade de Lisboa, com 10 novos
hotéis, Pedro Serra adianta que o número não é exagerado se visto à escala das grandes cidades
turísticas europeias.

"O número de hotéis em Lisboa e no Porto está abaixo das médias que existem na Europa. Em Lisboa os
preços médios estão abaixo das cidades que têm muito mais hotéis por isso eu diria que ainda há espaço
para crescer sem perder a genuinidade", argumenta.

Por outro lado, é preciso investir hoje para colher amanhã, daí que crescer e investir em pandemia é um
risco calculado porque "a pandemia vai passar e as pessoas vão querer viajar. Se calhar não é em 2022
nem em 2023 a 100% mas mesmo para 2022 sentimos essa procura", sublinha.
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“easyJet queria ter mais três aviões baseados em Lisboa este
verão, mas fomos impedidos”
Após ter anunciado mais um reforço da operação em Portugal, no aeroporto do Porto, o
diretor geral da companhia aérea ‘low cost’ denuncia limitações à capacidade de crescer
na Portela.

A easyJet continua a intensificar a sua presença no mercado nacional, considerado cada vez mais
estratégico para a companhia aérea low cost.

Esta quinta-feira, no Porto, anunciou o reforço com mais dois aviões baseados no aeroporto Francisco
Sá Carneiro, onde já é a segunda maior transportadora aérea em quota, disponibilizando mais 350 mil
lugares e proporcionando mais três novas rotas – para o Porto Santo, Colónia e Madrid.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
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Mamma. O museu onde todos têm lugar
O MAMMA – Museu de Arte Moderna na Madeira é um espaço com portas abertas para
todo o tipo de arte.
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Macau perde 90,6% de turistas no Ano Novo Chinês em relação a
2019
O território registou a entrada de apenas 113.699 visitantes, uma média diária de 16.242
turistas.

Mais de 113 mil turistas entraram em Macau na semana do Ano Novo Lunar, menos 90,6% do que em
2019, antes da pandemia da Covid-19, ainda assim mais do que em 2021, anunciaram esta segunda-
feira as autoridades.

De acordo com os dados divulgados no 'site' da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, o território
registou a entrada de apenas 113.699 visitantes, uma média diária de 16.242 turistas.

Ainda assim, o balanço da semana, que este ano decorreu entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro, é
positivo (+25,4%), quando comparado com o de 2021, entre 11 e 17 de fevereiro passado.

Dois anos após o início da pandemia, e apesar do regresso das celebrações do Ano Novo Lunar -
tradicionalmente um ponto alto para o turismo de Macau -, o contexto pandémico voltou a afastar os
turistas da capital mundial do jogo, que recebeu 7,7 milhões de visitantes em 2021, um valor muito
distante dos quase 40 milhões registados em 2019.

Os visitantes são quase todos oriundos da China continental, que beneficia de exceções face às
restrições fronteiriças determinadas no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

Macau tem promovido a cidade como um território seguro em relação à Covid-19, procurando
capitalizar o facto de ter registado apenas 79 casos durante a pandemia, mas, apesar de se tratar de
uma das festas mais importantes para as famílias chinesas, a China continental pediu à população para
não viajar durante os feriados.

A Covid-19 provocou pelo menos 5,723 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da
pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.
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A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo
desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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Turistas decisivos para cidades recuperarem
São o motor que vai puxar pela economia pós-covid, mas especialistas deixam alertas
para não se perder de vista o equilíbrio e sustentabilidade
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Lítio tem efeito económico “residual” e ameaça turismo nas zonas
das minas
Concurso para atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de lítio deverá avançar
nos próximos 60 dias, anunciou já o Governo. A DGEG admite a possibilidade de “efeitos
nefastos” para a fauna e Flora
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