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Famílias inglesas de regresso ao Algarve nas férias escolares:
“Viemos à procura de sol, ficámos outra vez livres para viajar” -
Expresso
A semana de pausa de aulas no Reino Unido está a ter impacto nos hotéis, que preveem
até à Páscoa e ao verão resultados acima de 2019. O  aeroporto de Faro voltou a ter mais
de 100 voos por dia, com as companhias a disputarem ‘slots’ em níveis pré-covid. Para o
turismo, vai ser o ano de recuperação da pandemia, mas a situação pode alterar-se com
os impactos da guerra na Ucrânia

É a primeira vez que viajam para fora do Reino Unido desde a pandemia de covid-19. Richard e Silvia
Freeman vingam-se agora a passar uma semana inteira no Algarve com a filha, Layla, aproveitando o
período de férias em todas as escolas britânicas, de 21 a 25 de fevereiro.

“É tão bom poder estar aqui, andar pela praia ou ficar à beira da piscina. O tempo está fantástico,
estamos a descansar, não precisamos de ir a mais lado nenhum”, declara o consultor informático que
vive na região de Midlands, onde diz estar “um tempo horrível, com tempestades”.

Para a família britânica, esta primeira saída de férias tem o sabor a ‘libertação’. “Não fomos a lado
nenhum no ano passado, estivemos 18 meses em confinamento, nem podíamos sair de casa”, faz notar
Richard Freeman, lembrando alturas em que “só uma pessoa podia ir às compras”. “A polícia podia-nos
apanhar e as multas eram pesadas.”

“Foi muito duro ter de ficar em casa o dia todo, afetou até a nossa saúde mental”, refere Silvia, que por
trabalhar na rede britânica de transportes é considerada ‘trabalhadora essencial’, e daí a filha ter
regressado presencialmente à escola em setembro. “Mas ao voltar às aulas queixou-se que não tinha
amigos, e nem queria sair de casa.”

Coincidindo com as férias de ‘half-term’, houve um recente ‘virar de jogo’ no Reino Unido que acabou
com as restrições para viajar, e também Portugal deixou de exigir teste covid à chegada. “Sentimo-nos
mais livres agora. Precisamos de voltar ao normal o mais cedo possível”, sustenta Richard Freeman.

Também Nicola Hirchliffe veio passar uma semana ao Algarve com os filhos, Benjamin e Joseph,
aproveitando a paragem escolar e o facto de já não haver restrições.

“Reservámos em ‘last minute’, vimos que o tempo estava muito bom no Algarve e não hesitámos, já
não tinhamos férias desde agosto”, refere a britânica que vive em Halifax.

Os adolescentes, de 14 e 17 anos, estão pela primeira vez em Portugal e dizem-se “excitados” por
poderem ir à praia, à piscina ou ao ginásio do hotel Pestana, no Alvor. “Estamos realmente muito felizes,
a relaxar. É tudo ótimo aqui: o tempo, a comida ou as pessoas. Andamos pela vila, vamos a
restaurantes locais comer peixe fresco, são mesmo as férias que precisávamos.”

A perspetiva de Nicola Hirchliffe é voltar a fazer férias com os filhos ao ritmo habitual: cerca de cinco
viagens por ano. “Fiquei muito contente quando o Reino Unido anunciou o levantar das restrições”, diz a
trabalhadora da escola para alunos com necessidades especiais em West Yorkshire.

Nesta recente viagem ao Algarve, “não nos pediram comprovativos de nada, apesar de eu ter a terceira
vacina tomada, os rapazes duas doses, e de termos preenchido os formulários”. Defende ser tempo de
voltar à normalidade e, em relação à covid-19, diz: “temos de viver com isso”. Mas vê com agrado a
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preocupação do hotel no Alvor em recordar aos clientes que é preciso usar máscara. “Sentimo-nos mais
seguros assim.”

Vindos de Dublin, na Irlanda, Andreas e Chezl Pedersen e as filhas Annika e Amelia, de 10 e 12 anos,
também rumaram ao Algarve numa decisão de última hora.

“Viemos ao sul de Portugal à procura de sol. Olhámos o mapa, queríamos estar na Europa, mas num
sítio com bom tempo”, contam, à semelhança dos restantes turistas do centro e norte da Europa.

A família Pedersen vai ficar a semana toda no Algarve – “queremos ver as grutas, e tudo o que houver
para fazer, o vinho e a comida são muito bons, também vamos ver se podemos andar a cavalo” –
numa espécie de desforra pelo período prolongado em que não puderam sair.

“Foi duro, tanto tempo assim. E ficámos outra vez livres para viajar”, declara Chezl, lembrando a
montanha russa de regras limitadoras durante a pandemia: “Na Irlanda, até 20 de julho, não se podia
sequer viajar para fora sem ser por motivos essenciais”, algo que voltou a apertar no fim do ano com a
variante Ómicron.

São tempos que a família residente na Irlanda quer esquecer, agora que está a gozar férias no Algarve.
Apesar de ser inverno e o tempo ainda não estar favorável a banhos, “sempre molhamos os pés, e
talvez Annika, que é mais corajosa, consiga entrar no mar”.

É a primeira vez que a família residente na Irlanda vem ao Algarve, prometendo que não será a última.
“Quero muito voltar a Portugal para jogar golfe”, adianta Andreas Pedersen, que trabalha em tecnologias
de informação.

Para os hotéis do Algarve, o aumento de britânicos em fevereiro é um primeiro sinal de retoma a sério
de turistas estrangeiros para o resto do ano. O bom tempo em Portugal é uma ajuda extra, quando a
Europa em geral foi assolada por intempéries e tempestades.

“Temos perspetivas muito positivas nos próximos tempos, que se estendem à Páscoa e ao verão, com
números iguais ou superiores a 2019”, adianta Helder Martins, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), lembrando que em janeiro a ocupação média dos
alojamentos já ficou perto do ano pré-pandemia.

Um indicador relevante é o aumento de voos no aeroporto de Faro – que atingiu um pico de mais de
100 voos por dia no fim de semana passado, em que os britânicos entraram em férias escolares – a par
de uma taxa crescente de ocupação nos aviões. A procura de ‘slots’ por parte das companhias aéreas
está a ser “idêntica a 2019”, permitindo boas perspetivas de novas rotas para o Algarve. “A única
questão que se coloca é o voo de Faro para Kiev, devido à situação atual”, nota Helder Martins.

Para a Páscoa e o verão, a expectativa dos hotéis do Algarve é a de continuarem a contar com o
mercado forte de portugueses, e a diferença este ano está no regresso em força dos turistas
estrangeiros, numa espécie de ‘desforra da covid’.

“Não é só o mercado inglês que está a voltar, mas também canadianos ou holandeses, o que nos
permite antecipar ter um ano excelente. Tínhamos a perspetiva de poder ficar acima de 2019, mas não é
ainda garantido, pode tudo alterar-se com situações como a guerra na Ucrânia”, frisa o presidente da
AHETA.

Para já, o crescimento de britânicos em fevereiro e o levantar generalizado de restrições pode ajudar a
esbater a sazonalidade no Algarve, trazendo mais turistas fora da época alta, e numa altura em que as
pessoas estão ansiosas por voltar a viajar, segundo o responsável da associação hoteleira. “Temos
ainda hotéis fechados, mas que estão progressivamente a abrir”, nota, frisando que também o golfe,
cuja temporada vai de março a maio, “está com excelente ocupação”.

Vai ser o ano de recuperação da pandemia? “Sem dúvida”, diz Pedro Lopes, administrador do grupo
Pestana no Algarve. Nos três hotéis que o grupo tem abertos na região (Vila Sol, Alvor Praia e Dom João
II), a que se somam quatro hotéis-apartamento (Alvor Atlântico, Alvor Park, Gramacho e Carvoeiro), as
reservas até abril já estão idênticas ou acima de 2019. E os hotéis que estão temporariamente fechados
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(Vicking, Delfim e Blue) preparam-se para reabrir proximamente.

“Vai ser uma boa Páscoa e um bom verão, teremos o mercado interno e agora também os
estrangeiros, vamos esperar que tudo corra bem”, conclui o responsável do grupo Pestana.
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JORNAL I

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Seca. Algarve reduz rega de espaços verdes e fontes
Em seca extrema, foi a primeira região a ter esta semana uma reunião para avaliar novas
medidas. Autarcas anunciam esta sexta-feira decisões.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Ambientalistas e autarcas querem quotas de água para
agricultura
Reservas no Algarve dão para dois anos de consumo humano
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SUL INFORMAÇÃO

25/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Linces Sismo e Senegal são os mais novos habitantes de
Alcoutim [com fotogaleria]
Depois de várias soltas no Alentejo, dois exemplares de lince-ibérico foram pela primeira
vez libertados no Algarve

Quando as duas crianças do Agrupamento de Escolas de Alcoutim levantaram a porta da gaiola, o Sismo,
um lince-ibérico macho, saiu da forma tranquila, não correu, foi andando calmamente e olhando para as
pessoas que o seguiam (quase) em silêncio, quase todas a registar o momento com máquinas
fotográficas ou telemóveis.

O Sismo até parou algumas vezes, mirando os mirones – entre eles os jornalistas. O percurso de menos
de 100 metros entre a gaiola e o grupo de árvores e pedras onde depois se abrigou levou-lhe mais de
três minutos a fazer, a passo.

Depois, foi a vez da fêmea Senegal, mais assustadiça. Mal a porta da gaiola se abriu, saiu a correr e foi
ter com o macho Sismo, no meio das árvores. «Foi à sua vida o mais rápido que conseguiu», explicaria
depois aos jornalistas o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Uma atitude diferente do Sismo, sobre o qual Nuno Banza disse que os próprios veterinários o tinham
caracterizado como «um lince muito mais seguro, muito mais autoconfiante, muito menos medroso».

Sismo e Senegal, linces-ibéricos de cerca de 1 ano de idade, nascidos e criados no Centro de Reprodução
de El Acebuche, no Parque Nacional de Doñana, na Andaluzia (Espanha), tornaram-se esta quinta-feira,
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dia 24 de Fevereiro, os primeiros exemplares da sua espécie, criados em cativeiro, a ser libertados na
natureza no Algarve.

Foi num terreno pedregoso, entre estevas, algumas azinheiras e campo lavrado para pasto de vacas,
que a solta ocorreu, algures entre Giões e Farelos, no concelho de Alcoutim.

A assistir, estava mais de uma centena de pessoas, desde João Paulo Catarino, secretário de Estado da
Conservação da Natureza, a Nuno Banza, presidente do ICNF, Castelão Rodrigues, diretor regional do
ICNF, João Alves, também alto dirigente do ICNF e responsável pelo projeto de reintrodução do lince,
Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim, João Fernandes, presidente da Região de
Turismo do Algarve, Mário Dias, diretor regional Adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, e ainda cerca
de uma dezena de crianças do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, autarcas, membros de diversas
entidades e associações ligadas ao ambiente e conservação da natureza, técnicos do ICNF, da Câmara
de Alcoutim e de outros serviços, professores, guardas de natureza, e os proprietários dos terrenos
onde a solta ocorreu.

Esta reintrodução do lince-ibérico na natureza, que pela primeira vez ocorre no Algarve, «é para nós um
sinal muito importante, sobretudo porque mostra o acerto da estratégia que fomos seguindo, de
introduzir os animais numa área onde existam condições, de suporte de habitat», para que a espécie aí
possa sobreviver, explicou Nuno Banza, presidente do ICNF.

«Não nos podemos esquecer que estamos a reintroduzir uma espécie que já antes ocupou este
território. Só que, fruto da alteração das circunstâncias e do habitat, ela perdeu a capacidade de
sobreviver aqui», acrescentou.

Ora, «essa capacidade de sobreviver está muito suportada na fonte de alimentação», que é sobretudo o
coelho bravo. «E, portanto, ter a possibilidade de alargar esta área de ocorrência do lince é também um
indicador de que o habitat tem agora maior qualidade e mais capacidade de suportar a existência da
espécie. Isto gera uma maior responsabilidade e também uma nova forma de olhar para o território
numa perspetiva em que, se nós conseguirmos encontrar as soluções certas, se conseguirmos fazer as
parcerias locais com os cidadãos, com os agricultores, com os caçadores, com as autarquias locais e
com os habitantes dos locais onde ocorre o lince, podemos criar condições para que, aquilo que, no
passado, fez com que o lince desaparecesse, a caça furtiva ou a destruição do seu habitat, desta vez
não aconteça», acrescentou aquele responsável.

O objetivo do projeto de reintrodução do lince-ibérico, que junta diversas entidades e organizações de
Portugal e Espanha, é que se chegue a uma «estratégia de reequilíbrio do ecossistema», de tal forma que
este deixe de precisar destas reintroduções, gerando uma «comunidade de animais que seja
autossustentável» e «viável do ponto de vista genético».

O Sismo e a Senegal foram criados em cativeiro no Centro de Reprodução de El Acebuche, na vizinha
Andaluzia, e soltos agora algures no concelho de Alcoutim. Isto, apesar de até haver no Algarve, na serra
de Silves, um Centro de Reprodução do Lince-Ibérico, que tem feito um trabalho de muito sucesso.
Então porquê libertar em Portugal animais espanhóis?

Nuno Banza explicou que isso tem a ver com a necessidade de «tentar fazer uma troca genética o mais
abrangente possível», garantindo que «a diversidade genética não volte a criar problemas de
consanguinidade, com todas as doenças associadas».

Aliás, salientou,«a decisão da libertação não é uma decisão regional, nós em Portugal não decidimos
libertar aqui ou os espanhóis decidem libertar lá. Existe uma coisa que se chama Comité de Cria em
Cativeiro, um conselho científico», que, «em função daquilo que é a maior vantagem para todos, decide
onde libertá-los». Para mais, «os linces não conhecem as fronteiras».

Sete anos depois do início do processo de reintrodução, são agora referenciados um pouco mais de 200
exemplares em liberdade distribuídos por um vasto território que se estende entre os concelhos de
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Serpa, no Alentejo, e de Tavira, no Algarve.

Segundo o ICNF, um dos aspetos mais relevantes de 2021 foi a consolidação da população em território
algarvio, que já contava com cerca de 20 exemplares e que agora soma mais dois: Sismo e Senegal.
Durante o ano passado, das 70 crias de lince nascidas em liberdade em Portugal, nove nasceram no
Algarve, onde há «ainda um amplo território que poderá vir a ser ocupado pela espécie».

O secretário de Estado João Paulo Catarino, questionado sobre se é a natureza a responsável pelo
sucesso destas reintroduções, respondeu: «É a natureza…com muita técnica», graças à cooperação
transfronteiriça entre Portugal e Espanha, que deu lugar à «união na investigação». Tudo isso,
acrescentou o governante, fez com que «uma espécie que estava praticamente extinta» esteja agora
«salva».

João Portugal Ramos, proprietário de um dos territórios, uma zona de caça, onde inicialmente foi
reintroduzido o lince no Alentejo, também presente nesta primeira solta em terras algarvias, fez questão
de dizer que «sem a caça, essa atividade milenar, nada disto era possível».

Tendo em conta que 80% da dieta do lince é o coelho bravo, há quem tema que a libertação dos felinos
possa afetar ainda mais as populações de coelhos, já de si escassas, sobretudo devido a doenças.

Mas não é bem assim, pelo menos segundo o presidente do ICNF, que explicou que «aquilo que
procuramos é ter uma comunidade de linces saudável e sustentável, que possa ir sendo alargada e que
desempenhe a sua verdadeira função: o lince caça os coelhos mais frágeis, os mais doentes, acaba por
ter uma função de regulação na cadeia alimentar, de regulação ecológica do sistema. E, portanto, não
esperamos que disto resulte nenhum outro aspeto que não o reequilíbrio, fazendo de novo justiça ao
habitat e revertendo uma perturbação que foi introduzida sobretudo pelo homem».

João Portugal Ramos, enquanto gestor de zonas de caça, admite que a reintrodução do lince pode ser
«uma despesa», mas garante: «estamos conscientes que faz parte, faz parte da nossa atividade, temos
que criar mais caça e nós sentimo-nos confortáveis porque estamos a fazer alguma coisa. Não é só
caçar, estamos a promover uma zona, estamos a promover a biodiversidade, estamos a promover um
animal que estava em vias de extinção e isso dá-nos especial gozo».

Tânia Pereira, gestora de duas zonas de caça num total de 5600 hectares «divididos entre o Algarve e o
Alentejo, com o rio Vascão pelo meio», é a dona do terreno onde o Sismo e a Senegal foram libertados
esta quinta-feira. Mas garante que estes são apenas os «linces oficiais», porque a espécie já por lá anda
há algum tempo.

«Não fomos nós que escolhemos os linces, foram os linces que nos escolheram a nós, já cá estavam no
terreno antes desta solta. Estes, para nós, são os linces oficiais, os não oficiais já existem no terreno»,
acrescentou.

Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim, estava contente com a escolha do seu concelho
para esta primeira libertação, no Algarve, de animais criados em cativeiro: «é um contributo que
estamos a dar para a biodiversidade, para o equilíbrio da natureza, fundamentais para a valorização do
próprio território».

Tendo em conta o contributo que os proprietários, os gestores das zonas de caça, os agricultores e
produtores florestais e a restante população estão a dar para a reintrodução do lince-ibérico, o autarca
alcoutenejo defendeu, em declarações ao Sul Informação, que o Ministério do Ambiente ou o ICNF
devem criar «contrapartidas» e «medidas de apoio», para o «repovoamento das espécies que são, no
fundo, a base da alimentação do lince, no caso, o coelho bravo».

Todas estas são considerações sérias sobre o presente e o futuro de uma espécie que se poderá tornar
emblemática dos territórios do interior alentejano e algarvio, servindo até de chamariz para turistas,
sejam eles caçadores ou amantes da natureza.

Mas, na tarde enevoada desta quinta-feira, a libertação do casal de linces encheu de alegria o grupo de
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crianças de Alcoutim que assistiu à operação.

A ajudar a levantar as portinholas das caixas, tapadas por panos pretos para manter a tranquilidade dos
animais, estiveram quatro crianças – primeiro o Simão e uma menina cujo nome a repórter não
conseguiu saber, depois o Lourenço e a Mariana.

Após a libertação, um dos jovens alunos, que se tinha até mantido a uma distância razoável das caixas,
queixava-se de comichão e dizia: «se calhar foram os linces que me passaram piolhos…» E logo um
coleguinha lhe respondeu: «tu é que se calhar és alérgico aos linces». Seguiu-se gargalhada geral dos
adultos.

O pequeno Lourenço, de seis anos, não quis falar muito com os jornalistas, mas, instado a comentar o
que vira, disse: «eu vi os linces…mas eles são muito rápidos!»

Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação

No futuro, quando as reintroduções de linces na natureza já não forem necessárias, porque se criaram
populações estáveis daquele que chegou a ser o felino mais ameaçado do mundo, os Centros de
Reprodução deverão ser mais Centros de Recuperação para a espécie. Esta é a perspetiva do presidente
do ICNF.

Mas ainda faltam muitos anos de trabalho para se chegar a esse ponto ideal. Nuno Banza realça, porém,
as boas notícias em relação ao projeto: «neste momento, o número de crias que tem nascido no meio
natural é muito significativo face àquilo que eram as expectativas iniciais. Nós registamos à volta de 70
crias nascidas em 2021. E é preciso notar que estes são os nascimentos que nós contámos, portanto,
pode acontecer que haja outras fêmeas que se tenham reproduzido e que tenham tido crias e que nós
não tenhamos apanhado nem na fotoarmadilhagem, nem na telemetria, nem nos trabalhos de
monitorização».

Aquele responsável adiantou que está a ser feita «recolha de informação genética quer em Portugal, quer
em Espanha, para perceber a evolução do perfil genético e da forma como eles se cruzam e como
conseguem diversificar esse património genético».

Em 2002, havia pouco mais de uma centena de linces em liberdade em toda a Península Ibérica. E a
espécie, à beira da extinção, era considerada o felino mais ameaçado do Mundo. Atualmente, há mais de
1100, dos quais 209 em Portugal. São números que espelham bem o sucesso do projeto
transfronteiriço.

Segundos os estudos conjuntos desenvolvidos entre Portugal e Espanha, a situação do lince-ibérico
deverá tornar-se estabilizada, «previsivelmente entre 2035 e 2040», revela o ICNF. É nessa altura que
se estima que possam existir «700 a 750 fêmeas territoriais reprodutoras» na Península Ibérica,
«reduzindo significativamente o risco de extinção da espécie».

«A reintrodução de uma espécie é um processo de médio e longo prazo, em que o reforço genético das
populações deve ser garantido até que sejam autossustentáveis», salienta o ICNF num documento de
síntese.

E conclui: «a perspetiva futura é de não só conseguir uma total recuperação do papel das espécies nos
ecossistemas mediterrâncios, mas também de valorizar os territórios do interior onde as populações de
lince se reproduzem, constituindo um símbolo das atividades que aí se realizam e um elemento
diferenciador e de dinâmica para quem lá vive».
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ALGARVE VIVO

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“A pandemia não afetou o destino Algarve”
A inda há muita gente que quando escolhe o destino de férias põe em primeiro lugar o
preço”, reconhece, à ‘Algarve Vivo, o recém-eleito líder da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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EXPRESSO

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aeroporto - Independência do júri do concurso gera polémica
Júri do concurso para a Avaliação Ambiental Estratégica é do IMT  e presidente foi
nomeada em agosto pelo Governo
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CORREIO DA MANHÃ

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

Militares lusos prontos a defender fronteiras
Forças Armadas portuguesas têm contingente dos três ramos preparado para partir na
próxima segunda-feira
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JORNAL ECONÓMICO

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS &

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: 10000

Vila Galé arranca com quatro novos hotéis após receitas de 59
milhões em 2021
Apesar de ter sido um ano melhor do que 2020, em 2021, as receitas hoteleiras do grupo
Vila Galé em Portugal ficaram ainda cerca de 50% abaixo das registadas em 2019,
totalizando 59 milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

BREVES
FISCO RECRUTA 180 INSPETORES | GREVE AVANÇA NA PORTWAY

20/30



OPÇÃO TURISMO

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vila Galé Estoril ‘transforma-se’ em hotel temático dedicado aos
Sixties
O grupo Vila Galé renovou e ‘transformou’ o Vila Galé Estoril não só num hotel temático,
com nova decoração e sinalética dedicada aos Sixties, onde cada quarto terá uma
homenagem a um cantor dos anos 60 e o acesso a um QR Code proporcionará o acesso à
letra e música, como também passou a considera-lo como um hotel recomendado para
adultos.

O grupo Vila Galé renovou e ‘transformou’ o Vila Galé Estoril não só num hotel temático, com nova
decoração e sinalética dedicada aos Sixties, onde cada quarto terá uma homenagem a um cantor dos
anos 60 e o acesso a um QR Code proporcionará o acesso à letra e música, como também passou a
considera-lo como um hotel recomendado para adultos.

Outra novidade, será o estar disponível o regime de ‘Tudo Incluído’, além dos restantes regimes, como
sejam o alojamento com pequeno-almoço ou meia-pensão, de  Abril a Setembro.

Para tal, surgiu mais um restaurante, o Inevitável, com aproximadamente 30 lugares, aumentando as
opções gastronómicas nesta unidade, onde já funcionava uma pizzaria Massa Fina e um restaurante
com buffet.

O novo espaço estará aberto ao público e terá uma carta com gastronomia de inspiração mediterrânica
à base de mariscos sem olvidar as sobremesas.

Haverá também nova oferta de animação como aulas de ginástica e outras actividades desportivas,
workshops ou música ao vivo, entre outras propostas culturais.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Açores. Associação de Turismo não foi "tida nem achada" nas
rotas da SATA
O presidente da Associação de T urismo dos Açores (AT A), Carlos Morais, afirmou hoje
que a associação não foi "tida nem achada" nas rotas da transportadora regional SATA.

Falando na comissão de Economia da Assembleia Regional, Carlos Morais afirmou que, "se calhar", a
companhia aérea açoriana devia ter consultado a ATA antes da definição das rotas áreas.

"Não fomos tidos, nem ouvidos, nem achados sobre as rotas que a SATA resolveu lançar", afirmou.

Hoje, na mesma comissão, o presidente do conselho de administração da SATA, Luís Rodrigues, acusou
a ATA de tratar a companhia aérea açoriana de forma diferente de outras companhias.

"Não quero ser mal interpretado, mas a SATA só veio procurar a ATA depois de ter definido quais as
rotas é que ia fazer e [sem saber se] haveria dinheiro para a promoção dessas rotas", retorquiu Carlos
Morais.

Lembrando que a companhia açoriana lançou rotas no mês de fevereiro, o presidente da ATA destacou
que o orçamento da associação é "aprovado em novembro ou em outubro".

"Ainda por cima", destacou Carlos Morais, naquela altura a associação tinha "uma série de operações já
colocadas", tendo, inclusive, sido solicitado ao Governo Regional "um reforço da verba para a promoção
do turismo" da região.

A audição do líder da ATA foi requerida a propósito do projeto do PSD, CDS-PP e do PPM, que visa um
"reforço das ligações aéreas internacionais para a ilha Terceira".

Carlos Morais defendeu que o projeto em causa "poderia ser reformulado ou ser mais abrangente".
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"Nós promovemos todos os aeroportos. As conversas com as companhias são promovidas em todos
os aeroportos", afirmou.

O presidente da ATA considerou necessário existir "sempre uma porta de entrada no maior" mercado da
região, referindo-se a Ponta Delgada, em São Miguel, para depois "fazer dispersar" os turistas por outras
ilhas.

Carlos Morais considerou "positivo" o trabalho da ATA nos últimos três anos, destacando a "importância
grande" do turismo na economia regional, apesar da pandemia da covid-19.

"Não podemos agradar a gregos e a troianos. Não podem estar as nove parcelas satisfeitas com o
trabalho desenvolvido. Mas uma coisa é certa: todas elas subiram em termos de desenvolvimento
turístico, mesmo com a questão da pandemia", afirmou.

Hoje, o presidente do conselho de administração da SATA disse que a companhia aérea solicitou apoios à
ATA para operações que se vão realizar neste verão e que recebeu, numa fase inicial, resposta
afirmativa, mas depois esse apoio foi recusado.

"Infelizmente fomos surpreendidos há uns dias com: Afinal não há orçamento, não vos podemos apoiar.
Mas há dinheiro para os outros. Isso é que é difícil de entender", revelou.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

SATA diz que não vale a pena reforçar voos para os Açores sem
promoção
O presidente do conselho de administração da companhia aérea SAT A, Luís Rodrigues,
alertou hoje para a necessidade de se apostar na promoção turística dos Açores,
alegando que não basta aumentar o número de voos para as ilhas.

"Enquanto não fizermos o esforço de promover o destino e de o organizar para que as pessoas vão lá e
tenham uma boa experiência, não vale a pena enfiar aviões a toda a hora porque os aviões vão vazios",
afirmou, numa audição na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores.

Luís Rodrigues foi ouvido a propósito de um projeto de resolução apresentado por PSD, CDS-PP e PPM
(partidos que integram a coligação de governo), que recomenda ao executivo açoriano que promova o
aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, "enquanto porta de entrada de fluxos turísticos nos Açores, sejam
nacionais ou internacionais".

Recomenda ainda que o Governo Regional diligencie, "em estreita articulação" com a ATA e com a CCAH
"campanhas de promoção turística que potenciem e incentivem a captação de ligações aéreas
internacionais para a ilha Terceira".

Para o presidente da SATA, mais do que apostar na promoção do aeroporto, é preciso apostar na
promoção do destino.

"Não posso obrigar as pessoas a irem para a ilha Terceira se elas não quiserem e se não conhecerem a
ilha. Fora daqui, ninguém ouviu falar na ilha Terceira", avançou, em resposta ao deputado do PSD Rui
Espínola.

Segundo Luís Rodrigues, em 2019, a taxa de ocupação da SATA nas ligações para a ilha Terceira "foi de
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67,7%", tendo havido "cerca de 20 mil lugares vazios".

Questionado sobre as rotas da ilha Terceira para Nova Iorque, Oakland (Estados Unidos) e Montreal
(Canadá), asseguradas pela SATA, o administrador da companhia garantiu que todas têm "viabilidade
económica" e uma margem de contribuição total de "430 mil euros".

Luís Rodrigues alegou que foi possível alcançar estes valores, porque a SATA melhorou a sua capacidade
de venda, encontrou parceiros que "garantem um valor significativo da ocupação" e reduziu os custos da
operação.

"Fizemos um trabalho profundo de análise económico-financeira de cada uma delas e de mercado",
frisou, acrescentando que o processo de reestruturação da companhia não permitia que essas rotas
fossem realizadas de outra forma.

Para o presidente da SATA, "comprar" ligações áreas é uma solução "rápida, mas cara" e "pouco eficaz",
porque cria uma "elevada dependência" e "atrai turistas de menor valor".

Por isso, apelou a que as associações de turismo e o Governo Regional trabalhem em conjunto, e em
parceria com o Turismo de Portugal, "na organização e promoção do destino".

Quando o destino começar a ser conhecido, será mais fácil, segundo Luís Rodrigues, estender as
operações "para fora da época alta".

"Se a SATA fosse uma companhia 100% privada", o administrador admitiu que as ligações do exterior
pudessem estar concentradas numa única porta de entrada no arquipélago, mas sendo detida pela
Região Autónoma dos Açores considerou "perfeitamente legítimo e saudável" que haja uma "distribuição
do tráfego pelas outras ilhas diretamente pela Azores Airlines".

"Enquanto o Governo Regional for acionista no todo ou em parte da Azores Airlines deve procurar
sempre que essa distribuição seja feita, em vez de concentrar-se numa única plataforma giratória",
defendeu, alegando que a SATA Air Açores, que assegura as ligações interilhas, "não teria capacidade
para processar o tráfego".
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ALGARVE VIVO

24/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • GASTRONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

‘Rota do Petisco’ vence prémio nacional
A ‘Rota do Petisco’ venceu o Prémio Nacional de T urismo, na categoria ‘T urismo
Gastronómico’.
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AMBITUR

24/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Vila Galé: “O fluxo de reservas está a aumentar todas as
semanas” | Ambitur
Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, garante que “a pandemia não
tirou a vontade de viajar” e que, com a estabilização das regras de viagens e as
companhias aéreas a reporem a sua oferta no mercado, “as perspetivas começam a ser
mais positivas”. Em conferência de imprensa ontem, no Vila Galé Estoril, o empresário
admitiu que o mês de março “vai ser francamente melhor” e que muitos hotéis já
apresentam taxas de ocupação para o mês de abril acima dos 60%.

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, garante que “a pandemia não tirou a vontade de
viajar” e que, com a estabilização das regras de viagens e as companhias aéreas a reporem a sua oferta
no mercado, “as perspetivas começam a ser mais positivas”. Em conferência de imprensa ontem, no Vila
Galé Estoril, o empresário admitiu que o mês de março “vai ser francamente melhor” e que muitos
hotéis já apresentam taxas de ocupação para o mês de abril acima dos 60%.

Em jeito de balanço, o responsável recorda que 2021 ainda foi “um ano bastante difícil”, mas melhor do
que 2020. As receitas do grupo hoteleiro, em Portugal, situaram-se nos 59 milhões de euros, entre 48%
a 50% inferiores aos níveis pré-pandémicos. Mas já foi possível alguma recuperação face a 2020,
quando a quebra nas receitas se situou nos 70%. A verdade é que, se há dois anos, foi o mercado
nacional a sustentar essencialmente o negócio turístico, o ano passado já se verificou alguma retoma
dos mercados internacionais, admite Gonçalo Rebelo de Almeida, na sua maioria europeus, e sobretudo
nos meses de agosto, setembro, outubro e parte de novembro.

Se em anos considerados “normais”, a proporção entre turistas estrangeiros e turistas nacionais seria de
65% e 35%, respetivamente, em 2021 verificou-se o contrário, com 65% dos turistas nacionais
responsáveis pela ocupação dos hotéis.

Já no Brasil, as receitas o ano passado atingiram os 325 milhões de reais, um valor 15% abaixo do
período antes da pandemia, sendo que em 2020 a queda fora de 50%. Na realidade, estes decréscimos
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nunca foram tão acentuados como em Portugal e o mercado brasileiro recuperou mais rápido, explica o
gestor, se bem que reconhece que as cidades não recuperaram tão bem como os resorts.

Neste momento, Gonçalo Rebelo de Almeida diz que desde a segunda semana de janeiro se verificam
“os fluxos de reservas a aumentar todas as semanas”. Isto sobretudo da parte do mercado inglês, o
primeiro a reagir, mas também da Holanda, Escandinávia, França e Alemanha. Fora da Europa, a retoma
é mais lenta.

Contudo, as previsões para este ano ainda são cautelosas, com o administrador da Vila Galé a apontar
para que as receitas ainda se situem, em 2022, entre 10% a 15% abaixo de 2019, até porque nem
todos os segmentos retomam ao mesmo ritmo. Adianta ainda que, este ano o mercado internacional
deverá crescer, passando a proporção a ser de 60% para estrangeiros e de 40% para turistas nacionais.
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EVASÕES

25/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 39

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 6320

REACH: -1

VIAGEM AO PASSADO MODERNISTA
FARO No centenário do nascimento do arquiteto modernista Manuel Gomes da Costa, a
cidade ganhou o T he Modernist. Este alojamento com seis apartamentos é uma ode à
arquitetura, da autoria de um casal francês radicado no sul
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