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Algarve, palco de grandes eventos desportivos em 2022
O Algarve é palco de grande eventos desportivos.

 

O Algarve é palco de grande eventos desportivos. A Volta ao Algarve em bicicleta, que hoje começa, o
Cross Internacional das Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros eventos de
alta competição na região em 2022.

 

Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro no Algarve. Ciclismo, caminhada, cross,
superbike, vela são algumas das modalidades em destaque no calendário de eventos da região.

 

Para já todas as atenções dos fãs do ciclismo mundial estão voltadas para a 48.ª Volta ao Algarve que
decorre de 16 a 20 de fevereiro, considerada uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Na prova
portuguesa estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, que percorrerão mais de
790 quilómetros distribuídos por cinco etapas.

 

As amendoeiras em flor que nesta altura cobrem o Algarve, despertam para o 45.º Cross Internacional
das Amendoeiras em Flor no dia 27 de fevereiro. Organizada pela Associação de Atletismo do Algarve, é
uma das mais antigas provas de Portugal na especialidade de corta-mato e decorre no circuito das
Açoteias (Albufeira), este ano integrado no circuito World Athletics Cross Country Gold Level, único
evento da especialidade em território nacional.

 

Três dias de BTT em três etapas distintas que, no entanto, começam e terminam na cidade de Tavira.
Isto é a 9.ª edição do Algarve Bike Challenge, de 4 a 6 de março, prova que decorre quase na totalidade
no barrocal algarvio, levando os atletas por montes e vales com algumas subidas que poderão ser
decisivas para as classificações finais.  
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Já o 9.ª Walking Festival Ameixial, realiza-se de 23 a 25 de abril, sendo um festival que proporciona
dezenas de caminhadas e atividades de observação e explicação da fauna e da flora na freguesia de
Ameixial, no concelho de Loulé. Em três dias, os caminhantes contactarão com a riqueza natural da serra
do Caldeirão e com os costumes locais, podendo ainda participar em ações práticas de conservação da
natureza. O Walking Festival Ameixial já tem hoje notoriedade nacional e assume-se como um festival
para toda a família.

 

Quanto ao Campeonato do Mundo de Superbike, passa entre 7 e 9 de outubro pelo Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão. Na lista de grandes eventos de cariz internacional já confirmados
estão ainda o Campeonato da Europa de Raceboard, de 18 a 23 de fevereiro em Vilamoura, o 48.º
Torneio Internacional de Vela de Carnaval (a maior prova de vela ligeira que se realiza em Portugal, de 26
a 28 de fevereiro), a prova GC32 Lagos Cup, com velozes catamarãs a passarem por Lagos de 22 a 26
de junho, e o Campeonato do Mundo GC32, também em Lagos (de 13 a 17 de julho).

 

«A captação de grandes eventos desportivos gera novos motivos de interesse para a visita ao Algarve.
O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve por beneficiar a
economia da região, por diversificar a oferta turística do destino e por atenuar a sazonalidade, uma vez
que integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo do ano. As provas de alta
competição no Algarve são assim particularmente bem-vindas, não só pelo espetáculo desportivo que
representam, mas também pela projeção internacional da marca Algarve», refere o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.

 

(Link)
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Ciclismo abre hoje calendário de alta competição
O Algarve apresenta um calendário recheado para os amantes do desporto

O Algarve apresenta um calendário recheado para os amantes do desporto. A Volta ao Algarve em
bicicleta, que hoje começa, o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge
são os primeiros eventos de alta competição a fazer vibrar espectadores e atletas no Sul do país, onde
agora despontam as flores brancas e rosadas das amendoeiras, tornando a região no cenário perfeito
para uma escapadinha entre amigos ou em família.

Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro no Algarve. Ciclismo, caminhada, cross,
superbike, vela são algumas das modalidades em destaque no calendário de eventos da região,
funcionando como o pretexto perfeito para visitar este destino turístico durante 2022.

48.ª Volta ao Algarve – 16 a 20 de Fevereiro

Todas as atenções dos fãs do ciclismo mundial estarão voltadas para a próxima edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, considerada uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Na prova portuguesa
estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, que percorrerão mais de 790
quilómetros distribuídos por cinco etapas que mostrarão algumas das paisagens mais bonitas da região.

45.º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor – 27 de Fevereiro

As amendoeiras em flor que nesta altura cobrem o Algarve de um impressionante manto róseo e branco
são uma boa desculpa para dar um saltinho à região. Pois o mês desta paisagem tão efémera quanto
especial é também o mês dos enamorados e de uma das mais emblemáticas provas de atletismo do
país: o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Organizada pela Associação de Atletismo do
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http://voltaaoalgarve.com/pt/inicio/
https://www.aaalgarve.org/


Algarve, é uma das mais antigas de Portugal na especialidade de corta-mato e decorre no circuito das
Açoteias (Albufeira), este ano integrado no circuito World Athletics Cross Country Gold Level, único
evento da especialidade em território nacional.

9.º Algarve Bike Challenge – 04 a 06 de Março

Três dias de BTT em três etapas distintas que, no entanto, começam e terminam na cidade de Tavira.
Isto é a 9.ª edição do Algarve Bike Challenge, prova que decorre quase na totalidade no barrocal
algarvio, levando os atletas por montes e vales com algumas subidas que poderão ser decisivas para as
classificações finais

9.ª Walking Festival Ameixial – 23 a 25 de Abril

Este festival proporciona dezenas de caminhadas e actividades de observação e explicação da fauna e da
flora na freguesia de Ameixial, no concelho de Loulé. Em três dias, os caminhantes contactarão com a
riqueza natural da serra do Caldeirão e com os costumes locais, podendo ainda participar em acções
práticas de conservação da natureza. O Walking Festival Ameixial já tem hoje notoriedade nacional e
assume-se como um festival para toda a família.

Campeonato do Mundo de Superbike – 07 a 09 de Outubro

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe mais uma vez a velocidade vertiginosa do
Campeonato do Mundo de Superbike, reconhecido pela competitividade extrema e por usar motos
construídas a partir de modelos comerciais (e não protótipos). No Algarve disputa-se uma das etapas do
campeonato do mundo desta modalidade.

Eventos náuticos

Na lista de grandes eventos de cariz internacional já confirmados estão ainda o Campeonato da Europa
de Raceboard, de 18 a 23 de Fevereiro em Vilamoura, o 48.º Torneio Internacional de Vela de
Carnaval (a maior prova de vela ligeira que se realiza em Portugal, de 26 a 28 de Fevereiro), a prova
GC32 Lagos Cup, com os velozes catamarãs a passarem por Lagos de 22 a 26 de Junho, e o
Campeonato do Mundo GC32, também em Lagos (de 13 a 17 de Julho).

«A captação de grandes eventos desportivos gera novos motivos de interesse para a visita ao
Algarve. O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do
Algarve por beneficiar a economia da região, por diversificar a oferta turística do destino e por
atenuar a sazonalidade, uma vez que integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao
longo do ano. As provas de alta competição no Algarve são assim particularmente bem-vindas,
não só pelo espectáculo desportivo que representam, mas também pela projecção
internacional da marca Algarve», refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Legenda das imagens:

1. Algarve Bike Challenge;

2. Torneio Internacional de Vela em Vilamoura;

3. Volta ao Algarve:

4. Walking Festival Ameixial.

(Link)
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http://www.algarvebikechallenge.com/
https://wfameixial.qrer.pt/
https://autodromodoalgarve.com/
https://correiodelagos.com/desporto/ciclismo-abre-hoje-calendario-de-alta-competicao/
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Volta ao Algarve abre calendário de alta competição
A Volta ao Algarve em bicicleta, que começou no dia 16 de fevereiro, o Cross
Internacional das Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros
eventos de alta competição a fazer vibrar espectadores e atletas no Sul do país

 

A Volta ao Algarve em bicicleta, que começou no dia 16 de fevereiro, o Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros eventos de alta competição a fazer
vibrar espectadores e atletas no Sul do país, onde agora despontam as flores brancas e rosadas das
amendoeiras, tornando a região no cenário perfeito para uma escapadinha entre amigos ou em família. 

Todas as atenções dos fãs do ciclismo mundial estão voltadas, neste momento, para a Volta ao Algarve
em bicicleta, considerada uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Na prova portuguesa estão
inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, que vão percorrer mais de 790 quilómetros
distribuídos por cinco etapas que mostrarão algumas das paisagens mais bonitas da região. 

A 27 de fevereiro acontece o 45.º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, organizado pela
Associação de Atletismo do Algarve, sendo uma das mais antigas de Portugal na especialidade de corta-
mato. Tendo como palco o circuito das Açoteias, em Albufeira, este ano está integrado no circuito World
Athletics Cross Country Gold Level, único evento da especialidade em território nacional.
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De 4 a 6 de março teremos o 9.º Algarve Bike Challenge, três etapas distintas de BTT que, no entanto,
começam e terminam na cidade de Tavira. A prova disputa-se quase na totalidade no barrocal algarvio,
levando os atletas por montes e vales com algumas subidas que poderão ser decisivas para as
classificações finais. 

A nona edição do Walking Festival Ameixial realiza-se de 23 a 25 de abril, com dezenas de caminhadas e
atividades de observação e explicação da fauna e da flora na freguesia de Ameixial, no concelho de Loulé.
Em três dias, os caminhantes contactarão com a riqueza natural da serra do Caldeirão e com os
costumes locais, podendo ainda participar em ações práticas de conservação da natureza. 

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe mais uma vez a velocidade vertiginosa do
Campeonato do Mundo de Superbike, de 7 a 9 de outubro, reconhecido pela competitividade extrema e
por usar motos construídas a partir de modelos comerciais (e não protótipos). Na lista de grandes
eventos de cariz internacional já confirmados estão ainda o Campeonato da Europa de Raceboard, de 18
a 23 de fevereiro em Vilamoura, o 48.º Torneio Internacional de Vela de Carnaval (a maior prova de vela
ligeira que se realiza em Portugal, de 26 a 28 de fevereiro), a prova GC32 Lagos Cup, com os velozes
catamarãs a passarem por Lagos de 22 a 26 de junho, e o Campeonato do Mundo GC32, também em
Lagos (de 13 a 17 de julho).

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/02/volta-ao-algarve-abre-calendario-de.html
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Algarve com “aumento significativo” de reservas para o final de
fevereiro
O presidente do T urismo do Algarve afirmou esta quarta-feira que há um “aumento
significativo” de reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação
turística no verão possa estar próxima de um ano normal.

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta quarta-feira que há um “aumento significativo” de
reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação turística no verão possa estar
próxima de um ano normal.

“Desde que foram aliviadas as restrições que temos vindo a registar um aumento significativo
nas reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final de fevereiro, como para a Páscoa, o
que faz antever que o verão possa estar ao nível de um ano normal”, disse à Lusa João
Fernandes.

Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), para o final de fevereiro, “período que
coincide com o período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos
aviões continua a crescer, numa altura em que as ligações aéreas estão acima dos 100 voos diários”
no aeroporto de Faro.

João Fernandes adiantou que para o período da Páscoa, em abril, também se verifica “um bom
nível de reservas, próximo do ano de 2019, o melhor ano turístico do Algarve, a par do período
mais alargado de março a maio”, muito marcado pelo golfe.

“Este aumento da procura e de reservas para o período das férias escolares de primavera é um ótimo
sinal da retoma turística destes mercados e para o verão”, notou aquele responsável, estimando que
este seja “um ano de consolidação da retoma” turística no Algarve.
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De acordo com João Fernandes, os sinais da retoma na região “começaram após terem sido
retiradas as restrições aos viajantes de apresentarem testes à Covid-19 negativos,
independentemente de estarem vacinados, o que aumentou a confiança das pessoas para
viajarem”, além da “redução substancial de custos”.

A obrigatoriedade de apresentação de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou às 00h00 do passado dia 7 de fevereiro, bastando a apresentação de um certificado digital
Covid-19 ou um comprovativo de vacinação reconhecido. “A obrigatoriedade de testagem acabava por
ser um encargo superior ao custo dos próprios voos”, recordou.

O presidente da RTA acrescentou que o Algarve beneficiou também “por ter medidas claras de
controlo da vacinação para o acesso a Portugal dos menores de idade maiores de 12 anos, ao
contrário de alguns mercados concorrentes”, como o espanhol.

“Em Espanha, houve alguma confusão em torno dos requisitos para o acesso dos menores, com
restrições da vacinação completa a ser assumida com as duas doses, sendo que, no Reino Unido, por
exemplo, o programa de vacinação estava atrasado para esta faixa etária nas segundas doses”,
sublinhou.

Para o responsável do Turismo do Algarve, “a região está também a beneficiar com o bom tempo,
numa altura em que toda a Europa é assolada por intempéries e por um inverno mais rigoroso que o
português”.

O dirigente lamentou, no entanto, que perante as “boas perspetivas” para a retoma turística, o
Algarve enfrente alguns “constrangimentos”, como a falta de recursos humanos, o custo da
energia e dos bens e serviços fornecidos ao setor.

João Fernandes lamentou ainda que os turistas provenientes do Canadá, um mercado que “estava com
um crescimento muito relevante”, enfrentem agora restrições para entrar na Europa, depois de, em
janeiro, o país ter sido retirado da lista de países considerados seguros pela União Europeia.

“Temos pontualmente também uma restrição para o Canadá, fruto de uma decisão do Conselho
Europeu, que retirou este país da lista dos países sem restrições, sendo apenas permitidos voos
essenciais, uma medida que vigora até ao dia 28 de fevereiro e que esperamos seja revertido, porque
não se justifica”, concluiu.

(Link)
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Algarve com "aumento significativo" de reservas para o final de
fevereiro - Turismo
O levantamento de restrições aos viajantes causou um aumento da procura de reservas
para o mês de fevereiro e para o período da Páscoa no Algarve.

Opresidente do Turismo do Algarve afirmou esta quarta-feira que há um "aumento significativo" de
reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação turística no verão possa estar
próxima de um ano normal.

"Desde que foram aliviadas as restrições que temos vindo a registar um aumento significativo
nas reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final de fevereiro, como para a Páscoa, o
que faz antever que o verão possa estar ao nível de um ano normal", disse à Lusa João
Fernandes.

Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), para o final de fevereiro, "período que
coincide com o período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos aviões
continua a crescer, numa altura em que as ligações aéreas estão acima dos 100 voos diários" no
aeroporto de Faro.

João Fernandes adiantou que para o período da Páscoa, em abril, também se verifica "um bom nível de
reservas, próximo do ano de 2019, o melhor ano turístico do Algarve, a par do período mais alargado de
março a maio", muito marcado pelo golfe.

"Este aumento da procura e de reservas para o período das férias escolares de primavera é um ótimo
sinal da retoma turística destes mercados e para o verão", notou aquele responsável, estimando que
este seja "um ano de consolidação da retoma" turística no Algarve.

De acordo com João Fernandes, os sinais da retoma na região "começaram após terem sido
retiradas as restrições aos viajantes de apresentarem testes covid-19 negativos,
independentemente de estarem vacinados, o que aumentou a confiança das pessoas para
viajarem", além da "redução substancial de custos".

A obrigatoriedade de apresentação de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou às 00:00 do passado dia 07, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um
comprovativo de vacinação reconhecido.

"A obrigatoriedade de testagem acabava por ser um encargo superior ao custo dos próprios voos",
recordou.

O presidente da RTA acrescentou que o Algarve beneficiou também "por ter medidas claras de controlo
da vacinação para o acesso a Portugal dos menores de idade maiores de 12 anos, ao contrário de
alguns mercados concorrentes", como o espanhol.

"Em Espanha houve alguma confusão em torno dos requisitos para o acesso dos menores, com
restrições da vacinação completa ser assumida com as duas doses, sendo que, no Reino Unido, por
exemplo, o programa de vacinação estava atrasado para esta faixa etária nas segundas doses",
sublinhou.

Para o responsável do Turismo do Algarve, "a região está também a beneficiar com o bom tempo, numa
altura em que toda a Europa é assolada por intempéries e por um inverno mais rigoroso que o
português".

O dirigente lamentou, no entanto, que perante as "boas perspetivas" para a retoma turística, o Algarve
enfrente alguns "constrangimentos", como a falta de recursos humanos, o custo da energia e dos bens e
serviços fornecidos ao setor.
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João Fernandes lamentou ainda que os turistas provenientes do Canadá, um mercado que "estava com
um crescimento muito relevante", enfrentem agora restrições para entrar na Europa, depois de, em
janeiro, o país ter sido retirado da lista de países considerados seguros pela União Europeia.

"Temos pontualmente também uma restrição para o Canadá, fruto de uma decisão do Conselho
Europeu, que retirou este país da lista dos países sem restrições, sendo apenas permitidos voos
essenciais, uma medida que vigora até ao dia 28 de fevereiro e que esperamos seja revertido, porque
não se justifica", concluiu.

Link da notícia
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https://www.dn.pt/dinheiro/algarve-com-aumento-significativo-de-reservas-para-o-final-de-fevereiro-e-pascoa-14593941.html
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SIC: Previsões apontam para turismo no Algarve em abril com
movimento semelhante ao de 2019
No Algarve, já há sinais de retoma turística

 

No Algarve, já há sinais de retoma turística
No próximo fim de semana, são já esperados cerca de 100 voos por dia no aeroporto de Faro. As
perspetivas são que a partir de abril o movimento seja próximo ao que havia em 2019, antes da
pandemia, segundo adianta o Turismo do Algarve á reportagem da SIC.

Ainda fevereiro vai a meio e já há dias com 8 mil passageiros a circular pelo aeroporto de Faro, um
número considerado bom para a época baixa e que se espera que venha a disparar já no próximo fim de
semana.

Com um intervalo no calendário escolar britânico, nos próximos tempos o Algarve vai ter alturas de
receber uma centena diária de voos. O sol é um convite forte para o Algarve, que voltou a recuperar
turistas de setores que durante a pandemia haviam sido muito afetados.

Com a procura a aumentar, a preocupação vai para a resposta: faltam trabalhadores, que o Algarve
pretende ir buscar a outros países, nomeadamente aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O aumento
dos custos na hotelaria e restauração é outra dor de cabeça, com as faturas da eletricidade,
combustíveis e bens em geral bem mais caras.

Se fevereiro e março se avizinham bons para o turismo algarvio, a partir de abril, se a pandemia e a
situação internacional o permitirem, a procura deverá seguir para níveis próximos a 2019, o melhor ano
turístico de sempre na região.

(Link)
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https://regiao-sul.pt/tag/faro
https://sicnoticias.pt/pais/turismo-no-algarve-previsoes-apontam-para-abril-com-movimento-semelhante-ao-de-2019/
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Da testagem ao certificado digital. As medidas que vão cair se o
Governo aprovar o plano dos especialistas
Governo vai reunir-se para alterar as medidas de combate à pandemia, e estas podem
ser as novidades a apresentar em breve

Portugal vai avançar “tão rápido quanto possível” para o alívio de restrições impostas para combater a
covid-19. A garantia foi dada pela ministra da Saúde à saída da reunião do Infarmed, na qual foi proposto
um plano com dois níveis posteriores àquele em que nos encontramos. Raquel Duarte, especialista do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apresentou o guia que pode levar Portugal para uma
maior liberdade.

Se, atualmente, as medidas em vigor têm em vista uma estratégia de testagem massiva – quase todos
os dias se têm feito mais de 100 mil testes – os especialistas propõem uma alteração no modelo. No
nível 1, os testes continuariam a ser recomendados para as populações de maior vulnerabilidade à
doença, nomeadamente na admissão de idosos e de doentes em lares e hospitais. Os funcionários do
pré-escolar e as pessoas que frequentem os locais de maior risco de transmissão também devem
continuar a seguir uma política regular de testagem.

Questionada pela CNN Portugal, Raquel Bessa esclareceu que espaços como escolas ou discotecas, por
exemplo, não se configuram como locais de maior risco de transmissão. Ainda assim, a especialista avisa
que a Direção-Geral da Saúde pode definir, de forma pontual, uma situação excecional de surto numa
escola, por exemplo, o que poderá levar a uma reavaliação para aquele caso em concreto.

"Em locais como a escola temos a população vacinada, desde que haja medidas de proteção individual
não é necessário testagem", afirma, referindo que Portugal está no "ponto ideal" para avançar para o
nível 1.

É ainda referida a necessidade de continuação de testagem de sintomáticos "em contexto de
diagnóstico". Na prática, pessoas que necessitem de tratamento ou internamento hospitalar também
deverão fazer teste à covid-19.
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Já no nível 0, será a “rede sentinela” que ficará a cargo da estratégia de testagem, um conjunto de
médicos que poderão a passar a fazer a avaliação da SARS-CoV-2 em época de sazonalidade, tal como
já fazem com a gripe, no outono/inverno.

A obrigatoriedade de apresentação do certificado digital (que comprova vacinação, recuperação ou
testagem) pode cair em praticamente todos os sítios. É isso que propõe o grupo de Raquel Bessa, que
sugere a continuação da apresentação do documento no nível 1 para trabalhadores que sejam admitidos
num novo posto de trabalho.

A partir do nível 0, e de acordo com o plano, deixa de haver limitações, e o certificado digital deixa de ser
necessário.

Em suma, e se o Governo adotar este plano, o certificado digital vai deixar de ser obrigatório para
acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e de alojamento local, espetáculos culturais ou outros
eventos, como jogos de futebol.

Foi um dos setores com mais restrições desde o início da pandemia. O acesso a bares e discotecas está
limitado desde março de 2020, e só a partir de agora se começa a falar no alívio total das restrições.

De acordo com o plano de Raquel Duarte, a exigência de teste para o acesso a estes espaços deve cair,
deixando de haver limitações no acesso a bares e discotecas a partir do nível 1, mantendo-se para o
nível seguinte.

Além disso, o plano propõe também o fim da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

À CNN Portugal, Raquel Duarte confirmou que o plano passa pelo levantamento de todas as restrições no
acesso a discotecas e bares já no nível 1, deixando de ser necessário apresentar teste negativo ou
certificado digital.

É verdade que o teletrabalho deixou de ser obrigatório a 14 de janeiro, mas desde aí que continua a ser
recomendado. A partir do nível 1, e em algo que se estende ao nível 0, os especialistas recomendam o
fim das limitações.

Em espaços como centros comerciais os especialistas recomendam que deixe de haver um limite à
lotação, que atualmente é de uma pessoa por cada cinco metros quadrados. A ser adotado o plano, o
nível 1 e o nível 0 já não vão ter quaisquer limitações às lotações destes espaços.

É um dos poucos pontos em que a equipa de Raquel Duarte defende a continuação de restrições para o
nível 1. De resto, a proposta prevê a continuação da medida atualmente em vigor: teste PCR ou
antigénio até 24 horas antes da chegada a Portugal para quem não tenha certificado digital válido.

A partir do nível 0, o plano prevê a aplicação das regras em vigor na comunidade internacional.

Uma das razões para a maior rigidez neste ponto estará relacionado com um dos “fatores críticos”, o
aparecimento de novas variantes, que alguns especialistas dão como quase certo, sendo esse um ponto
que poderia baralhar o combate ao vírus.

Em jeito de conclusão, Raquel Duarte lembra que o nível 0 não será totalmente idêntico ao que era
verificado antes da pandemia. A especialista apela ao bom senso, e diz que isso mesmo deve imperar,
nomeadamente na utilização correta das medidas de higiene sanitária, como a utilização da máscara e a
ventilação dos espaços.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Pandemia está perto do fim, mas deixa legado
Com o fim próximo da pandemia, a economia ainda não voltou ao pré-covid e terá de lidar
com um pesado legado. As dificuldades das empresas, a subida da dívida e o aumento da
pobreza, economistas alertam para problemas deixados e pedem recuperação inclusiva
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EXPRESSO

17/02/2022
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Ryanair anuncia 165 rotas em Portugal, onde prevê atingir este
verão níveis pré-covid - Expresso
Michael O ’Leary, presidente executivo da ‘low cost’, antecipa este ano um “forte
crescimento” no Algarve ou na Madeira. A exceção é Lisboa, onde o empresário deixa um
apelo a António Costa para que obrigue a TAP a libertar os ‘slots’ que não utiliza

A Ryanair antecipa um “crescimento muito forte” para o turismo em Portugal em 2022, se não houver
sobressaltos de maior com a pandemia, e vai lançar 15 novas rotas no país a partir de abril, que passam
a totalizar 165, segundo o anúncio feito pelo presidente executivo da transportadora, Michael O’Leary,
numa conferência de imprensa que decorreu esta quarta-feira em Lisboa.

“As pessoas no Reino Unido, na Irlanda ou na Escandinávia querem voltar a ter férias e a ir às praias, pelo
que se prevê um crescimento muito forte em Portugal, e também em Espanha”, adiantou O’Leary.

As novas rotas que a Ryanair vai lançar a partir de abril incluem ligações do Porto à Madeira, a Billund (na
Dinamarca) ou a Verona (em Itália), além de voos diretos de Faro para Nuremberga (na Alemanha) ou
para o Luxemburgo.

O presidente executivo (CEO) da Ryanair frisou que a companhia pode ser “obrigada” a cancelar 20 rotas
em Lisboa no verão de 2022, e reduzir de sete para quatro o número de aviões alocados na capital,
caso a TAP não abra mão dos seus slots que não está a utilizar.

“Estamos a crescer na Madeira, em Faro, e no Porto. Só não podemos crescer em Lisboa, o que não faz
nenhum sentido”, sublinhou o CEO da Ryanair.

Michael O’Leary apelou ao primeiro-ministro, António Costa, no sentido de “exigir à TAP a libertação de
alguns dos slots não utilizados”, defendendo que esta decisão deve ser tomada até final de fevereiro –
processo de que está dependente a decisão da Ryanair de retirar três aviões da sua base em Lisboa.

De acordo com as leis europeias, a TAP é obrigada a comunicar os slots que não utiliza – mas segundo o
CEO da Ryanair a companhia tem-no feito “tardiamente”, num prazo de duas a três semanas de
antecedência, o que não permite a outras companhias planear operações.

Segundo adiantou ao Expresso Michael O’Leary, a retirada de três aviões da Ryanair da base de Lisboa
significaria uma redução de cerca de 300 voos semanais por parte da low cost. “Portugal precisa de uma
recuperação forte do turismo em 2022, e estou a fazer um apelo ao Governo para que ajude o sector
no pós-covid, obrigando a TAP a libertar os slots que não utiliza”, insistiu o proprietário da
transportadora, para quem esta situação representa “um desperdício”.

“A TAP continua a bloquear os slots em Lisboa, ao mesmo tempo que recebe subsídios de 3 mil milhões
de euros, enquanto nós recebemos zero”, frisa O’Leary, lembrando que a Ryanair está disposta a
“continuar a investir no aeroporto de Lisboa no verão de 2022” (garantindo que já investiu 700 milhões
de dólares este inverno para alocar sete aviões à base da capital portuguesa), na condição de o Governo
de Costa exigir à TAP “até final de fevereiro” os slots que não utiliza – frisando que estes podem ser
beneficiados não só pela Ryanair como por “outras companhias”.

Segundo a Ryanair, o “bloqueio” de slots por parte da TAP em Lisboa significa “uma perda potencial de
mais de 250 milhões de dólares para o turismo no país”.

Mas a aposta da transportadora low cost mantém-se forte em Lisboa, onde anunciou tarifas
promocionais a partir de 19,99 euros nos seus voos para o verão de 2022.
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Michael O’Leary também frisou na conferência de imprensa em Lisboa que a Ryanair está disposta a
investir até 500 milhões de euros no novo aeroporto do Montijo. “Parem de adiar esta decisão, o
aeroporto tem de ser feito já”, apelou o responsável da companhia low cost.
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17/02/2022

TIPO • EPAPER
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Ryanair pede ao governo que “force” TAP a libertar slots neste
verão
CEO da Ryanair volta a acusar T AP de acumular faixas não utilizadas no aeroporto de
Lisboa e diz que pode ter de cancelar 20 rotas.

 

19/54



20/54



NOTÍCIAS AO MINUTO
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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AVE: € 0

REACH: -1

Hong Kong vai ter 10 mil quartos de hotel para isolamento Covid-
19
Além desta medida, foi ainda anunciada a obrigatoriedade de realização de testes Covid a
partir de março.

O governo da cidade de Hong Kong planeia disponibilizar 10 mil quartos de hotel para infetados que
contraíram Covid-19, tendo em conta a subida no número de casos registada nos últimos dias.

Além desta medida, foi ainda anunciada a obrigatoriedade de realização de testes Covid a partir de
março.

Nesta cidade as infeções diárias aumentaram mais de 40 vezes desde o início de fevereiro e as
autoridades fecharam escolas, ginásios, cinemas e a maioria dos locais públicos. O teletrabalho passou,
também, a ser de novo uma realidade em Hong Kong.

Além do isolamento em quartos de hotel, o governo planeia testar um milhão de pessoas por dia a partir
de março, secundo a agência Reuters, e quem não o fizer terá que pagar uma multa equivalente a cerca
de 1.100 euros.

Estas medidas fazem parte do sistema 'covid zero' implementado pela China continental para eliminar
todos os surtos. Trata-se de um sistema que implementa um pacote de restrições severas até eliminar a
maioria dos casos.

Recorde-se que Hong Kong registou cerca de 30 mil infeções e 230 mortes desde o início da pandemia,
muito menos do que outras grandes cidades de tamanho semelhante.

No entanto, especialistas médicos alertam que os casos diários podem aumentar para 28.000 até ao
final de março, tendo em conta a baixa vacinação de idosos.
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Há 3.500 alojamentos locais inativos em Lisboa
A ALEP diz ser 'um mito' que o AL em Lisboa esteja dominado por grandes fundos e
empresas, já que 'o setor continua a ser composto essencialmente por particulares e
micro empreendedores'.

O alojamento local em Lisboa teve quebras de faturação entre 55% e 60% em 2021, segundo a
associação do setor, que garante haver 3.500 alojamentos inativos e alerta para o efeito
"contraproducente" dos anúncios de suspensão de licenças.

"Lisboa, junto com o Porto, foi dos destinos mais afetados com a crise, com quebras de faturação entre
75%-80% em 2020 e 55%-60% em 2021", lê-se num documento da associação ALEP - Alojamento
Local em Portugal, a que a Lusa teve hoje acesso, com o título "Alojamento Local em Lisboa em período
de pandemia", elaborado em janeiro deste ano e entregue na segunda-feira na Assembleia Municipal de
Lisboa (AML).

Os deputados municipais estão a apreciar uma proposta aprovada pela oposição no executivo da câmara
que prevê a suspensão imediata de novos alojamentos locais em toda a cidade, enquanto decorrer a
revisão do regulamento municipal do setor.

No documento, a ALEP diz que dos 19.651 alojamentos locais (AL) em Lisboa identificados no Registo
Nacional de Alojamento local (RNAL), "acima de 3.500 não estão ativos", uma vez que durante a
pandemia cerca de 2.000 propriedades deixaram de ser anunciadas nas plataformas e surgiram 1.500
"registos fantasmas" criados pela forma como são feitos anúncios das suspensões de novas licenças.

Segundo a associação, em 2020 e 2021 houve "um número similar" de novos registos e
cancelamentos, num "crescimento quase nulo" e "renovação saudável, já que foram substituídos
registos nas zonas históricas, com maior concentração, por novos registos em zonas fora das áreas
turísticas", respondendo a novos segmentos de mercado que até à pandemia de covid-19 não
encontravam resposta para as suas necessidades.
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São, diz a ALEP, alojamentos para arrendamento de média duração, entre um a nove meses, para, por
exemplo, estudantes, familiares e doentes em tratamentos em hospitais, pessoas com casas em obras
ou nómadas digitais.

"O AL não está limitado apenas aos turistas", lê-se no documento, que sublinha que o registo de novos
alojamentos fora das zonas de contenção (no centro da cidade, onde já é proibido novos apartamentos
deste tipo, para o turismo) "foi inexpressivo", sobretudo quando comparado com os milhares de casas
vazias nos mesmos bairros, ou seja, que não são usadas para habitação permanente.

A única exceção foi a freguesia da Estrela, onde nos últimos dois anos surgiram mais 115 alojamentos
locais, mas a ALEP lembra que esta é uma área que "já estava a ser acompanhada" no âmbito do
regulamento municipal e que, "apesar de não ter tido um grande crescimento, já estava nos limites de
concentração definidos para as áreas de contenção".

"A possível suspensão destas áreas não turísticas vai afetar justamente a oferta destes segmentos
necessários à cidade e que antes não encontravam solução de alojamento temporário", lê-se no
documento entregue na AML.

Segundo os dados da associação, em 2020, o número de novos registos de AL desceu pela primeira vez
e o mesmo teria acontecido em 2021 se não tivesse havido anúncios de intenção de suspensão de
novas licenças em toda a cidade, por parte do PS, durante a campanha das eleições autárquicas, que
provocaram "registos fantasma".

Este "fenómeno" volta a repetir-se já este ano, com o anúncio e "a proposta efetiva" de suspensão de
novos registos aprovada pelo executivo da câmara de Lisboa.

"É preciso repensar este tipo de política, que além de trazer algumas injustiças, como o agravamento
fiscal e intransmissibilidade, geram um comportamento irracional no mercado e que tem o efeito
justamente contrário ao proposto pelas medidas", lê-se no documento da ALEP, que recorre a dados
desde 2016 para mostrar que "todos os picos de registos" de novos AL, "muito acima dos valores reais
de mercado, aconteceram em função de anúncios de suspensão ou restrição de novos registos".

Para a ALEP, "para se evitar medidas contraproducentes e erros em qualquer tomada de decisão" sobre
o alojamento local em Lisboa, "é fundamental proceder à limpeza e atualização dos dados dos registos".

A associação diz ainda ser "um mito" que o AL em Lisboa esteja dominado por grandes fundos e
empresas, já que "o setor continua a ser composto essencialmente por particulares e micro
empreendedores".

Segundo os dados incluídos no documento, há 7.500 titulares de AL em Lisboa, dos quais, 5.000 são
particulares. Das 2.500 empresas, 40% têm apenas uma propriedade e 68% têm até três.

"São projetos de dimensão compatível com uma atividade particular ou familiar", defende a ALEP.

A nível nacional, havia 99.158 AL registados em janeiro deste ano e o setor representa hoje cerca de
40% das dormidas do turismo no país, de 50% em Lisboa e de 60% no Porto, segundo o documento.

"Atualmente, mais de 55.000 famílias no país dependem diretamente do AL", segundo a ALEP, que
sublinha que só 28% das propriedades ficam em Lisboa e no Porto, estando 72% "fora dos grandes
centros", associadas a destinos do interior, de surf e natureza.
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RENASCENÇA ONLINE
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Governo investe um milhão no Caminho Português da Costa para
Santiago de Compostela - Renascença
Este percurso foi certificou no início deste mês pelo Executivo. Um caminho ao longo do
litoral do território português que foi percorrido pelos autarcas dos 10 municípios que o
atravessam.

São 138 km do Caminho da Costa que parte da Sé Porto e atravessa o Minho até Espanha. Foi
certificado no início deste mês e é o terceiro caminho português com esse reconhecimento.

A primeira ação promocional foi realizada esta quarta-feira com a inauguração um pacote de um milhão
de euros para a promoção interna e externa. As palavras "importância histórica e cultural" foram as mais
ouvidas ao longo do dia.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) diz que são esses os "principais atrativos
da região". Luís Pedro Martins afirma que há várias motivações que levam os peregrinos a percorrer os
caminhos, destacando as "religiosas, gastronomia e património".

Do outro lado da fronteira, Nava Castro, diretora do turismo da Galiza reforça a importância da união
entre os dois países e acredita que “mais do que transmitir cultura, o caminho recebe cultura de muitos
povos do mundo”.

A mesma responsável diz sentir-se “muito orgulhosa por conseguirmos unir, ainda mais, estes dois
povos”.

Uma certificação destas "obriga a uma qualificação e investimento no território", conclui Miguel Alves,
presidente da Câmara de Caminha. O autarca reforça a importância do aeroporto do Porto para “atrair
peregrinos de todo o mundo”.

O município de Caminha tem uma forte aposta em melhorar sinalética e apoio a quem caminha. Esta
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certificação do Caminho Português da Costa permite unir “energia boa do passado, o trabalho do
presente e as perspetivas de futuro”, salienta Miguel Alves.

O autarca espera assim "entrar nos roteiros internacionais dos Caminhos de Santiago".

Um caminho que passa por vários municípios, mas é em Valença que os peregrinos passam a ponte em
direção a Tui. Depois de anos mais calmos, devido à pandemia, é esperado agora que o número de
peregrinos volte a aumentar.

O presidente da Câmara de Valença recorda que "em 2019 passariam na cidade cerca de 80mil
peregrinos". Com o alívio das restrições José Manuel Carpinteira espera ultrapassar os 120 mil. "É
preciso por isso melhorar as condições para todos."

No mesmo plano, o diretor da Eurorregião espera receber peregrinos do outro lado do atlântico.
"Estamos à espera de receber irmãos brasileiros e do norte do continente americano", revela Nuno
Almeida.

Este é o terceiro caminho a ser certificado, depois do Caminho Interior, que liga Viseu a Chaves, com
saída para Espanha por Vilarelho da Raia, e do Caminho Central Português, que sai da Sé de Lisboa e
passa por Tomar, Coimbra até entrar no Porto e seguir depois para a região Norte.
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No Algarve, só dois em quarenta campos de golfe são regados
com água proveniente de estações de tratamento de águas
residuais
No Algarve, só dois em quarenta campos de golfe são regados com água proveniente de
estações de tratamento de águas residuais

No Algarve, só dois em quarenta campos de golfe são regados com água proveniente de estações de
tratamento de águas residuais
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BARLAVENTO
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Projeto hoteleiro «ressuscita» em conflito com a futura Reserva
Natural dos Salgados
Ambientalistas estão preocupados com o «ressuscitar» do projeto que pode vir a
ameaçar a criação da futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados
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JORNAL DO ALGARVE
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Algarve Summit chega em março
EVENTO VAI ALAVANCAR NOVA FASE TECNOLÓGICA
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Faro é palco das Jornadas de Cooperação das Indústrias
Culturais e Criativas Ibéricas
Evento acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro no Hotel AP EVA Senses Faro

As Jornadas de Cooperação das Indústrias Culturais e Criativas Ibéricas, que decorrem no âmbito do
Projeto IBERICC Global, vão ter lugar nos dias 21 e 22 de Fevereiro, no Hotel AP EVA Senses Faro, numa
organização da Câmara Municipal de Faro.

Segundo a autarquia da capital algarvia, «estas serão as segundas Jornadas promovidas por este Projeto
e as primeiras em formato presencial, sendo uma oportunidade para as várias empresas de Portugal e
Espanha, que têm vindo a conhecer-se e a cooperar desde 2019, possam desta vez negociar frente a
frente e trocar experiências de viva voz».

O IBERICC Global visa «promover a internacionalização das Indústrias Culturais e Criativas em territórios
transfronteiriços da Espanha e Portugal através da cooperação comercial e da implementação de novos
modelos de colaboração, ferramentas digitais e estratégias para o setor».

O Projeto pretende igualmente «favorecer o estabelecimento de acordos de colaboração e projetos de
coprodução e/ ou distribuição conjunta entre empresas de Portugal e Espanha».

No âmbito deste tipo de projetos de coprodução e colaboração transfronteiriça, foram já atingidos
alguns resultados que serão apresentados nestas Jornadas. É que, salienta a Câmara, «pelo menos uma
empresa portuguesa e uma espanhola apresentaram projetos com maturidade suficiente para ser
comercializados em ambos os países, replicados ou expandidos para outras regiões, nomeadamente
projetos criativos e originais em subsectores como a moda, artesanato ou produção e turismo cultural».
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O Projeto IBERICC Global é cofinanciado pelo Programa Interreg POCTEP em 75% e é promovido em
parceria por oito entidades públicas e privadas dos territórios transfronteiriços de Espanha e Portugal:
Prefeitura da Corunha (Galiza); Andalucía Emprende e Câmara de Comércio de Sevilha (Andaluzia);
Câmara de Comércio de Badajoz (Extremadura) e Fundação Santa María la Real (Castela e Leão);
Município de Faro (Algarve); Centro de Inovação Empresarial CIEBI e Associação Empresarial NERPOR
(Alentejo).

Jornadas de Cooperação das Indústrias Culturais e Criativas Ibéricas 21 e 22 de fevereiro Hotel EVA
Senses – Faro

DIA 21|02 12:30 – Receção de participantes e Sessão de boas Vindas (Presidente da Câmara Municipal
de Faro) 13:00 – Almoço no hotel EVA Senses 14:30 – Apresentação de empresas e projetos de
colaboração

Subsector: Moda e Artesanato 1) A memória das plantas (Faro/Monoli Ortiz + Andaluzia
Emprende/Vilano Estudio- Yolanda Relinque) 2) Vidas (Faro/SIGUES-Sílvia Rodrigues + Andaluzia
Emprende/Vilano Estudio-Yolanda Relinque) 3) Memórias Árabes (Faro/BiocoTradition-Lurdes Silva +
Andaluzia Emprende/Vilano Estudio- Yolanda Relinque)

Subsector: Produção Audiovisual e Gaming 4) Flow + Seventh (Faro + Fundación Santa Maria La Real)
…) Outros projetos/empresas de outros parceiros

16:00 – Coffee Break 16:15 – Os Direitos de Propriedade Intelectual na “Coprodução transfronteiriça”.
(Sofia Vairinhos/UAlg-CRIA) 17:00 – Reuniões B2B + Exposição de produtos e serviços 20:00 – Jantar
no hotel EVA Senses

DIA 22|02 9:00 – Apresentação de empresas e projetos de colaboração Subsector: Produção e Turismo
Cultural 5) Cidades Alimentadas – Faro (Faro_Tertùlia Algarvia + Cámara Comercio de Sevilla_La Plasita)
6) Look-Al + Cultur Viajes – Um tour cultural transfronteiriço (Faro + Fundación Santa Maria La Real) (…)
Outros projetos/empresas de outros parceiros 10:30 – A experiência da Internacionalização. (Juan
Correia/ALGARDATA) 11:00 – As ICC na Estratégia Regional de Especialização Inteligente. (Aquiles
Marreiros/CCDRAlg) 11:30 – Coffee Break 11:45 – Reuniões B2B + Exposição de produtos e serviços
13:00 – Almoço 14:30 – Visita cultural ao Centro Histórico de Faro

Notas: – Disponibilidade de mesas para exposição de produtos e serviços – Disponibilidade de mesas
para reuniões B2B
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BARLAVENTO

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve estreia cimeira de inovação e tecnologia para atrair
investimento
Faro e Loulé acolhem primeira edição do «Algarve Tech Hub Summit»
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JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Ilhas artificiais serão abrigos para aves ameaçadas
Enunciando que já é notória a melhoria no ambiente, desde que a Estação de T ratamento
de Águas Residuais (ET AR) de Faro – O lhão entrou em funcionamento no final de 2018, o
ambientalista salientou que a Ria Formosa “é um dos sítios mais emblemáticos para a vida
de aves aquáticas do Algarve e até mesmo do País”.
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ALGARVE PRIMEIRO

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 2310

REACH: -1

Documentário "A Vida Laranja do Algarve" premiado em festivais
internacionais (C/Vídeo)
"A Vida Laranja do Algarve" conta a história de um movimento crescente de agricultores
biológicos que promove uma solução viável e sustentável que poderá, em última análise,
posicionar o Algarve como uma das principais áreas de produção de laranja biológica na
Europa.

(Clique para ver o vídeo)

 

"A Vida Laranja do Algarve" conta a história de um movimento crescente de agricultores biológicos que
promove uma solução viável e sustentável que poderá, em última análise, posicionar o Algarve como
uma das principais áreas de produção de laranja biológica na Europa.

 

A curta-metragem ganhou vários prémios e seleções de prestígio para festivais de cinema em todo o
mundo. O filme já teve reconhecimento de festivais de cinema em Los Angeles, São Francisco, Los
Angeles, Escócia e Inglaterra, inclusive, ganhou um prémio de mérito no Impact Docs Award.

 

"No Algarve encontra-se uma laranja surpreendentemente doce e suculenta, considerada uma das
melhores do mundo. Mas a produção é atormentada pelo comércio, pela monocultura e pelo uso de
pesticidas. Isso representa um perigo imediato para toda a vida ao seu redor. Atualmente, apenas cerca
de 1% de todas as laranjas do Algarve são orgânicas. O Algarve fica para trás em relação às regiões do
norte de Portugal, onde as vinhas e os produtores de azeitonas estão em rápida transição para a
agricultura biológica", explica Sebastiaan Opschoor.

 

Na opinião do realizador, "Esperamos que com este filme possamos inspirar outros agricultores
orgânicos a mudar para a agricultura orgânica. Eles não precisam fazer uma reviravolta completa, mas
se cada agricultor dedicar 10 a 25% de suas terras à agricultura orgânica, isso significará uma grande
vitória. É também importante que os consumidores peçam laranjas biológicas nas lojas e nos mercados
semanais de Portugal. Se houver procura, a oferta virá."

 

A curta-metragem é um projeto comunitário, pago do próprio bolso e produzido por Matteo Rovetti da
Algarve Food Experience e da Pash Marketing Agency. A pós-produção foi feita por Pim Gelevert na
Holanda.

 

Em Portugal, "A Vida Laranja do Algarve" vai ser exibido no Canal Cultura, o canal de televisão em
streaming que estará disponível online a partir de março deste ano.

 

(Link)
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https://youtu.be/-m4ZFO7Slaw
https://www.algarveprimeiro.com/d/documentario-a-vida-laranja-do-algarve-premiado-em-festivais-internacionais-c-video/43126-85


JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Citricultura algarvia será debatida na Conferência Laranja XXI em
Silves
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência
Laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às
14:30
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JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Mercado Local recebe exposição sobre o camaleão
O Mercado Local de Castro Marim tem patente até ao dia 30 de abril uma nova exposição
itinerante intitulada “Conhecer o Camaleão”, que dá a conhecer as características desta
espécie que em Portugal apenas existe no Algarve, anunciou a autarquia.
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JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Estação Náutica de Faro marca presença na FIL
O município de Faro, enquanto entidade coordenadora da Estação Náutica de Faro, vai
participar na Nauticampo, o Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto
Aventura, Caravanismo e Piscinas 2022, que decorre entre os dias 16 e 20 de fevereiro
na Feira Internacional de Lisboa (FIL), anunciou a autarquia.
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BARLAVENTO

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Rota do Petisco vence Prémio Nacional de Turismo
O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de
Turismo, na categoria «Turismo Gastronómico».
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JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

João Rodrigues fora da Volta ao Algarve
O algarvio João Rodrigues (W52-FC Porto) vai falhar a Volta ao Algarve em bicicleta, que
venceu em 2021, uma vez que testou positivo à covid-19 com sintomas que afetaram a
forma.
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RTP 3

17/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 35322

REACH: -1

O ciclista Fabio Jakobsen é o primeiro camisola amarela da Volta
ao Algarve
O ciclista Fabio Jakobsen é o primeiro camisola amarela da Volta ao Algarve

O ciclista Fabio Jakobsen é o primeiro camisola amarela da Volta ao Algarve
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A BOLA

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • MAIS DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5400

REACH: 24000

«Algarve é perfeito para iniciar a época»
No arranque da Volta ao Algarve-2022 triplete de Fábio Jakobsen em Lagos
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O JOGO

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3020

REACH: 11600

Jakobsen é o rei de Lagos
Neerlandês não perdoa ao sprint, mas beneficiou de um lançamento perfeito da Quick-
Step numa primeira etapa da Volta ao Algarve em que as quedas desfizeram o pelotão
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O JOGO

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • OBSERVATÓRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3020

REACH: 11600

“Que Bernal volte a ser o mesmo”
Ivo Oliveira esteve oito meses parado devido a uma fratura no fémur e ganha ritmo na
Volta ao Algarve
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PORTO CANAL

17/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 37840

REACH: -1

A volta ao Algarve, Fábio Jacobsen venceu ao sprint a primeira
etapa, ficou marcada por várias queda
A volta ao Algarve, Fábio Jacobsen venceu ao sprint a primeira etapa, ficou marcada por
várias queda

A volta ao Algarve, Fábio Jacobsen venceu ao sprint a primeira etapa, ficou marcada por várias queda
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RTP 1

17/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Volta ao Algarve. Alto da Fóia testa os favoritos ao triunfo final
Os candidatos à vitória na 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta têm esta quinta-feira o seu
primeiro teste, na segunda etapa, que vai ligar Albufeira ao alto da Fóia, com o
neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) a partir de amarelo.

O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará
uma viagem de 182,4 quilómetros, com partida de Albufeira, que deverá destronar o "sprinter"
neerlandês, que lidera a geral com o mesmo tempo do segundo e terceiros classificados, o francês Bryan
Coquard (Cofidis) e o norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux),
respetivamente. O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12h50 e que
inclui três contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a
liderança da geral, com o líder da juventude, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), e o
"vice" do ano passado, o britânico Ethan Hayter (INEOS), a serem os dois grandes candidatos a vestir de
amarelo. Depois de uma primeira fase tranquila, com passagem na meta volante de Salir (quilómetro
44,4), o pelotão vê a estrada inclinar-se, com a terceira categoria da Pomba a estar situada aos 109,7
quilómetros. Ao primeiro teste montanhoso, segue-se a meta volante de Rasmalho (148,8), que
antecede nova dificuldade, a Picota, uma contagem de segunda categoria de 9,3 quilómetros, com
inclinação média de 5,5%, e que dista 7,4 quilómetros do sopé da Fóia. Para alcançarem o ponto mais
alto do Algarve, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria coincidente com
a meta, os ciclistas vão ter pela frente 7,1 quilómetros de escalada com uma pendente média de 6,8%,
naquela que será a primeira oportunidade para os candidatos à camisola amarela se mostrarem, com a
chegada a estar prevista para as 17h33. Os pretendentes ao triunfo final não deverão descurar o facto
de, em edições anteriores, o vencedor desta etapa ter coincidido com o vencedor final, como aconteceu
com Michal Kwiatkowski, em 2018, Tadej Pogacar, em 2019, e Remco Evenepoel, em 2020. A 48.ª
Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira em Lagos e termina no domingo, no alto do Malhão, que irá
consagrar o sucessor do português João Rodrigues (W52-FC Porto), ausente por estar a recuperar da
covid-19.
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RECORD

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1680

REACH: 19438

Lagos é talismã
Fabio Jakobsen vence pela 3.ª vez na cidade que ontem recebeu o final da primeira etapa
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JORNAL DO ALGARVE

17/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Cidade pombalina recebe etapa passados treze anos com
homenagens a Neto Gomes e Rogério Domingos
A 48.ª Volta ao Algarve iniciou-se ontem, dia16 e vai estar na estrada até 20 de fevereiro
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BARLAVENTO

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Volta ao Algarve no centro das atenções do mundo do ciclismo
O mundo do ciclismo, nacional e internacional, estará de olhos postos na 48.ª edição da
Volta ao Algarve, de 16 e 20 de fevereiro.

O mundo do ciclismo, nacional e internacional, estará de olhos
postos na 48.ª edição da Volta ao Algarve, de 16 e 20 de
fevereiro.
O mundo do ciclismo, nacional e internacional, estará de olhos postos na 48.ª edição da Volta ao
Algarve, uma das corridas do circuito UCI ProSeries com melhor qualidade de participantes e que irá
disputar-se entre 16 e 20 de fevereiro, ao longo de cinco etapas, segundo informa a Federação
Portuguesa de Ciclismo.

Após um ano em que as contingências da pandemia a atirou para maio, a Volta ao Algarve regressa à
data tradicional e congrega, novamente, um pelotão de luxo. Estão inscritas 25 equipas: dez
WorldTeams, cinco ProTeams e as dez formações continentais portuguesas.

A lista de pré-inscritos, que só passará a definitiva hoje à tarde, tem sofrido alterações de última hora.
Uma das quais a ausência do vencedor de 2021, João Rodrigues (W52-FC Porto).

Estarão, no entanto, presentes os corredores que acompanharam o algarvio no pódio do ano passado,
Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), mas também os
vencedores das edições de 2020, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), 2015 e 2016,
Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), entre muitos outros ilustres.

Numa corrida que se adivinha extremamente competitiva, há vários corredores que já conquistaram
triunfos em provas UCI na presente temporada, sinal de que chegam em boa condição. É o caso dos
recentes campeões da Colômbia de fundo, Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), e de contrarrelógio, Daniel
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Martinez (INEOS Grenadiers), mas também Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Bryan
Coquard (Cofidis), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Brandon McNulty (UAE
Team Emirates).

A lista de estrelas internacionais com capacidade de lutar pela geral conta ainda com o bicampeão da
Europa de contrarrelógio, Stefan Küng (Groupama-FDJ), e o colega de equipa David Gaudu, Joseph
Dombrowski (Astana Qazaqstan Team), Ion Izaguirre (Cofidis), Tobias Foss (Jumbo-Visma) ou Warren
Barguil (Team Arkéa-Samsic). Além dos sprinters que já ganharam em 2022, merecem atenção Jordi
Meeus (Bora-hansgrohe), Tim Merlier (Alpecin Fenix) e Hugo Hofstetter (Team Arkéa-Samsic).

O pelotão é ainda enriquecido por campeões em título em categoria absoluta em disciplinas fora da
estrada.

É o caso do britânico Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), campeão olímpico de XCO (BTT) e campeão
mundial de ciclocrosse, mas também do português Rui Oliveira (UAE Team Emirates), atual campeão
europeu de elite em Scratch (ciclismo de pista).

O gaiense será um dos quatro portugueses que representam equipas estrangeiras que competirão no
Algarve. Os outros são Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e André
Carvalho (Cofidis).

Um pelotão com esta qualidade será um desafio mas também uma motivação para as dez equipas
continentais portuguesas, que correrão com as melhores armas ao dispor no início da temporada, de
modo a também serem protagonistas num evento com forte mediatismo nacional e internacional.

A Volta ao Algarve será transmitida em direto na CMTV e na Eurosport 2, entre as 16h00 e as 17h00,
terá emissão em mais de 190 países (via Eurosport e plataforma GCN) e será acompanhada no terreno
por mais de 80 profissionais da comunicação social.

Etapas
16 de fevereiro: Portimão (12h15) – Lagos (17h10), 199,1 km
17 de fevereiro: Albufeira (12h50) – Fóia (17h20), 182,4 km
18 de fevereiro: Almodôvar (12h05) – Faro (17h15), 211,4 km
19 de fevereiro: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km Contrarrelógio. Primeiro ciclista parte de Vila Real
de Santo António às 14h00. O último (camisola amarela) chega a Tavira às 17h30.
20 de fevereiro: Lagoa (13h00) – Alto do Malhão (17h15), 173 km

Mais eventos oficiais
20 de fevereiro: Maratona BTT Vila de Darque, Viana do Castelo
20 de fevereiro: I Prova da Taça da Madeira de Enduro, Santa Cruz

(Link)
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https://barlavento.sapo.pt/destaque/volta-ao-algarve-no-centro-das-atencoes-do-mundo-do-ciclismo


RTP 1

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Volta ao Algarve. Primeira etapa para os "sprinters"
A 48.ª Volta ao Algarve procura, entre esta quarta-feira e domingo, o sucessor do
português João Rodrigues, ausente por estar a recuperar da covid-19, com o "vice" de
2021, o ciclista britânico Ethan Hayter, a envergar o número um.

A ausência do ciclista da W52-FC Porto pouco muda o elenco de favoritos ao triunfo na "Algarvia", com
o bloco da INEOS, com Hayter, o colombiano Daniel Martínez e um dos antigos campeões presente, o
galês Geraint Thomas (vencedor do Tour2018), a ser o mais sério candidato à amarela final. A rivalizar
com a formação britânica só mesmo a Quick-Step Alpha Vinyl do outro vencedor inscrito, a estrela belga
Remco Evenepoel, e também do dinamarquês Kasper Asgreen, terceiro no ano passado, com Tobias
Foss (Jumbo-Visma), Stefan Küng e David Gaudu (Groupama-FDJ), Brandon McNulty (UAE Emirates),
Warren Barguil (Arkéa Samsic), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) e Ion Izagirre (Cofidis) a serem os
outros candidatos ao triunfo final. Antes de os homens da geral entrarem em cena, a primeira etapa vai
hoje oferecer o protagonismo aos "sprinters", nomeadamente o neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step
Alpha Vinyl), vencedor da classificação por pontos da última Vuelta, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix).
Os 167 ciclistas, de 25 equipas, 10 das quais no WorldTour, terão 199,1 quilómetros para percorrer, a
partir de Portimão, onde a partida simbólica será dada às 12h15. Em São Bartolomeu de Messines, ao
quilómetro 54,6, está instalada a primeira meta volante do dia, que é antecedida pela contagem de
quarta categoria de Aldeia de Matos (39,1), com a segunda montanha do dia, a terceira categoria de
Nave, a ser transposta aos 97,8 quilómetros. Seguem-se os "sprints" intermédios de Aljezur (128,3) e
de Vila do Bispo (162,7), antes de o pelotão rumar à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, com a
chegada prevista para as 17h23.
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