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Turismo acelera em janeiro com quase o triplo dos hóspedes e
dormidas
O setor do alojamento turístico registou 853.200 hóspedes e dois milhões de dormidas em
janeiro, o que corresponde a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, em
termos homólogos, segundo dados do INE, hoje divulgados.

Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), o crescimento observado em janeiro foi superior ao que tinha sido registado em dezembro, mês
em que o número de hóspedes em Portugal subiu 148,9% e o de dormidas aumentou 169,7%.

No entanto, os níveis atingidos no primeiro mês deste ano foram inferiores aos observados em janeiro
de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8%
nas dormidas.

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 857.700 dormidas (+104,5%) e os mercados
externos totalizaram 1,1 milhões (+308,7%).

Comparativamente a janeiro de 2020, observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-
20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

A totalidade dos principais mercados emissores registou aumentos em janeiro, tendo representado
84,7% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês.

O mercado britânico representou, em janeiro, 14,6% do total de dormidas de não residentes, seguindo-
se os mercados alemão (13,4%) e brasileiro (9,4%).

Em janeiro, 41% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes, face a 37% em dezembro.
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Alívio das restrições abre uma nova era para o turismo em
Portugal
Depois de dois anos de fechos, limitações e perdas, o alívio das restrições por covid em
Portugal abre uma nova era para o turismo, que em alguns casos espera inclusivamente
recuperar a normalidade pré-pandemia.

Depois de dois anos de fechos, limitações e perdas, o alívio das restrições por covid em Portugal abre
uma nova era para o turismo, que em alguns casos espera inclusivamente recuperar a normalidade pré-
pandemia.

Portugal acaba de eliminar os limites de lotação, a exigência do certificado digital para estabelecimentos
como a restauração e o teste negativo obrigatório para entrar no país que era também exigido a
vacinados.

 

Este alívio põe o turismo português, que antes da pandemia chegou a representar 15% do PIB, no
caminho da recuperação depois de quase dois anos de restrições que representaram um forte golpe.

 

Embora em 2021 as dormidas já tenham subido 45% a respeito de 2020, ficaram ainda em quase
metade do valor pré-pandemia, pelo que o fim das medidas de combate à covid foi recebido com
satisfação pelo setor.

 

E os seus efeitos já se começam a notar nos principais destinos.

 

MAIS RESERVAS NO ALGARVE
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O levantamento das restrições, tanto em Portugal como na Europa, "está a gerar mais confiança e mais
viagens e reservas por parte dos turistas", assegura à Agência EFE o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes, que destaca sobretudo os visitantes britânicos.

 

No Reino Unido, principal mercado emissor para Portugal, com cerca de um terço dos turistas
estrangeiros recebidos pelo país, há férias escolares nesta semana, e muitas famílias decidiram passá-las
no sul de Portugal.

 

"No passado fim de semana o aeroporto de Faro registou mais de 100 voos diários, o que é um sinal
muito claro", assinala Fernandes, que também aponta para outro foco de aumento de reservas, o golfe,
que começa a sua época alta.

 

Espera-se a normalidade para o verão. "A expectativa é que a procura nacional se junte com a
internacional e se realize em condições normais, até com uma procura elevada", confirma.

 

LISBOA AGUARDA OS CONGRESSOS

 

Em Lisboa também se confia na recuperação, embora alguns setores  demorarão mais em regressar aos
níveis pré-pandemia, como o turismo de congressos, segundo é avançado pelas autoridades regionais.

 

A capital voltará a receber a principal feira do setor, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que não se realiza
desde 2019, prevista para março.

 

O regresso dos visitantes estrangeiros à capital é evidente até em pleno fevereiro, com boa afluência nos
principais lugares turísticos, como a zona de Belém.

 

Outros destinos que ganharam força nos últimos anos, como o Alentejo, também têm perspetivas
positivas.

 

"Com o alívio das restrições (...) é muito possível que tenhamos um 2022 com valores já muito
próximos de 2019", afirma à EFE o presidente do Turismo do Alentejo, Vítor Silva.

 

Estas previsões são já propostas para a Semana Santa, quando se espera "um número muito
significativo de visitantes do estrangeiro, principalmente espanhóis".

 

A RESTAURAÇÃO SOFRE NO NORTE

 

A recuperação está a ser mais lenta no norte do país, pelo menos para a restauração.

 

"A situação é mais difícil, os restaurantes ainda não sentem esta retomada com tanta intensidade. Há
turistas mas ainda num número insuficiente", diz à EFE o presidente da Associação Nacional de
Restaurantes (Pro.var), Daniel Serra.

 

Esta entidade alerta de que há muitas empresas com dificuldades e que são necessários mais apoios
para evitar outros encerramentos.
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"A gastronomia tradicional portuguesa está a perder, basta ver Lisboa e Porto para comprovar que
muitas ruas onde existiam restaurantes portugueses estão a desaparecer e estão a ser substituídos por
outro tipo, de outros países e culturas e por grandes cadeias", explica Serra.

 

REGRESSO DOS FESTIVAIS

 

2022 trará de volta os grandes festivais de música a Portugal, como o Rock in Rio Lisboa, o NOS Alive ou
o Super Bock Super Rock, outro polo de atração de turistas, muitos da vizinha Espanha.

 

"Depois de dois anos podemos finalmente pensar a longo prazo", celebrou em declarações à EFE o
presidente da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), Ricardo Bramão, que considera
que o fim das restrições levará o público a recuperar a confiança.

 

Mas desde a Aporfest não se espera recuperar este ano as perdas dos dois anteriores nem a totalidade
dos visitantes estrangeiros. "Vamos ter público internacional, somos um país seguro e vacinado, mas a
percentagem de estrangeiros não vai ser ainda a de 2019", assinala.

 

Apesar da pandemia, o interesse pelo setor não desceu, e 2022 vai acolher a estreia de festivais, como a
primeira edição do Sónar em Lisboa.

 

Por Paula Fernández

(Link)
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Medidas menos rígidas são aplaudidas pelo setor do turismo
Recomendações da União Europeia são vistas com bons olhos pelo turismo que acredita
numa recuperação
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Alívio das restrições abre uma nova era para o turismo
Depois de dois anos de fechos, limitações e perdas, o alívio das restrições por Covid em
Portugal abre uma nova era para o turismo, que nalguns casos espera inclusivamente
recuperar a normalidade pré-pandemia.

Depois de dois anos de fechos, limitações e perdas, o alívio das restrições por Covid
em Portugal abre uma nova era para o turismo, que nalguns casos espera
inclusivamente recuperar a normalidade pré-pandemia.
Em notícia avançada pela Agência Efe, é referido que Portugal acaba de eliminar os limites de lotação, a
exigência do certificado digital para estabelecimentos como a restauração e o teste negativo obrigatório
para entrar no país que era também exigido a vacinados.

Este alívio põe o turismo português, que antes da pandemia chegou a representar 15% do PIB, no
caminho da recuperação depois de quase dois anos de restrições que representaram um forte
golpe.

Embora em 2021 as dormidas já tenham subido 45% en relação a 2020, segundo a Efe, ficaram ainda
em quase metade do valor pré-pandemia, pelo que o fim das medidas de combate à covid foi recebido
com satisfação pelo setor.

E os seus efeitos já se começam a notar nos principais destinos, diz a Efe.

Mais reservas no Algarve
O levantamento das restrições, tanto em Portugal como na Europa, "está a gerar mais confiança e
mais viagens e reservas por parte dos turistas", assegura à Agência Efe o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes, que destaca sobretudo os visitantes britânicos.

No Reino Unido, principal mercado emissor para Portugal, com cerca de um terço dos turistas
estrangeiros recebidos pelo país, há férias escolares nesta semana, e muitas famílias decidiram passá-las
no sul de Portugal.
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"No passado fim de semana o aeroporto de Faro registou mais de 100 voos diários, o que é um
sinal muito claro", assinala Fernandes, que também aponta para outro foco de aumento de reservas, o
golfe, que começa a sua época alta.

Espera-se a normalidade para o verão. "A expectativa é que a procura nacional se junte com a
internacional e se realize em condições normais, até com uma procura elevada", confirma.

(Link)
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OMT une-se à OMS para pedir o fim das restrições de viagens
A Organização Mundial de T urismo das Nações Unidas (OMT ) e a Organização Mundial da
Saúde (OMS) pediram o levantamento das restrições de viagens porque, de acordo com
as organizações, essas medidas não agregam valor e continuam a contribuir para o
stress económico e social dos países, declara o Breaking News Travel.

A Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (OMT) e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) pediram o levantamento
das restrições de viagens porque, de acordo com as
organizações, essas medidas não agregam valor e continuam a
contribuir para o stress económico e social dos países, declara o
Breaking News Travel.
As duas agências da ONU concordaram em colaborar numa arquitetura global, de confiança, para a
recuperação do setor das viagens.

Nos últimos dias, um número crescente de países ao redor do mundo começou a diminuir as regras para
chegadas internacionais, incluindo a flexibilização das proibições de viagens.

Essas decisões estão de acordo com as últimas recomendações da OMS para uma mobilidade
internacional segura, que destacam a ineficácia das restrições gerais no controlo das transmissões de
vírus.

Em Genebra, os líderes da OMT e da OMS concordaram com a importância de facilitar ou suspender as
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proibições de viagens. As restrições gerais devem ser substituídas por políticas baseadas em risco,
baseadas em evidências e específicas do contexto.

“Guiado pela OMT, o turismo global seguiu os conselhos da OMS desde o início desta crise”, disse o
secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, que sublinhou a necessidade de “continuar a fazê-lo e a
reabrir, com segurança e responsabilidade, e permitir que o turismo cumpra o seu potencial único como
motor de recuperação e crescimento”.

De acordo com o Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS (RSI) sobre a
covid-19, todas as medidas aplicadas aos viajantes internacionais devem ser baseadas em “avaliações
de risco, incluindo testes, isolamento e vacinações”.

Além disso, o encargo financeiro de tais medidas não deve recair sobre os próprios viajantes.

“À medida que os países diminuem as restrições de viagens, a saúde deve continuar a ser a principal
prioridade. Ao basear as suas decisões em evidências e numa abordagem baseada em risco adaptada ao
seu contexto específico, os países podem encontrar o equilíbrio certo entre manter as pessoas seguras,
proteger os meios de subsistência e a economia e manter as fronteiras abertas”, disse o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Link)
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Vendas de produtos alimentares para hotelaria deverá crescer
14% em 2022
Depois de um ano de 2020 desfavorável, com quebras perto dos 30%, as vendas de
produtos alimentares para hotelaria cresceu, em 2021. Para 2022, as estimativas
apontam para uma evolução de 14%.

Depois de o volume de negócios dos grossistas de produtos alimentares para o setor da hotelaria (canal
Horeca), em Portugal, ter registado um crescimento de 15,8% em 2021, para os 1.100 milhões de
euros, de acordo com o estudo da Informa D&B, as estimativas da consultora apontam para nova
evolução em 2022, indicando uma tendência positiva de 14%, fruto da recuperação do consumo, da
atividade turística e da hotelaria.

Os valores de 2021 surgem após um ano de 2020 muito desfavorável quando o mercado caíra 29% e,
entre as 37 das principais empresas do setor, 26 registaram quedas nas suas receitas.

Em 2020, operavam no setor português de grossistas de alimentação um total de 9.109 empresas,
tendo o seu número registado um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. Cerca de 25% das
empresas grossistas centram a sua atividade na distribuição de frutas e produtos hortícolas, à frente das
distribuidoras de bebidas, que ocupam o segundo lugar, representando quase 17% do total.

De acordo com a Informa D&B, o setor caracteriza-se pelo seu “elevado grau de atomização (cerca de
90% dos operadores contam com menos de dez empregados)”. Grande parte são empresas familiares
com um âmbito de atuação regional. A zona Norte concentra o maior número de empresas,
representando pouco mais de 30% do total. A zona Centro e a de Lisboa agregavam perto de 26% e de
24% dos operadores, respetivamente.

Por: Publituris

11/58



CNN PORTUGAL

28/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA CNN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A União Europeia vai também fechar todo o espaço aéreo
europeu à Rússia
A União Europeia vai também fechar todo o espaço aéreo europeu à Rússia

A União Europeia vai também fechar todo o espaço aéreo europeu à Rússia
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WEHELPUKRAINE.ORG (um género de “Airbnb” para encontrar
alojamento, medicamentos e ofertas de trabalho para refugiados
ucranianos) - Expresso
Plataforma online global, criada em Portugal, serve de ponto de encontro para quem
precisa de ajuda e para quem quer ajudar, com alojamento, medicamentos e ofertas de
trabalho. Unicórnios portugueses juntaram-se no apoio

Num único local encontra-se quem precisa de ajuda na Ucrânia – ou está em fuga ou tem lá família – e
quem pode fornecer esse apoio, sejam empresas, organizações ou pessoas individuais. A plataforma
digital www.wehelpukraine.org liga a procura de emergência com a oferta solidária, num único espaço e a
nível global.

O projeto arrancou em Portugal no sábado e já tem mais de uma centena de pessoas e organizações a
desenvolver e gerir a plataforma, que funcionará como um “Airbnb” para encontrar – e disponibilizar –
um alojamento, medicamentos e ofertas de trabalho. Está disponível um contact center em inglês,
português e ucraniano para atendimento por telefone, e-mail, mensagens instantâneas, videoconferência
e outros canais de comunicação.

Para além disso, será aqui também que se vão concentrar todas as iniciativas individuais de ajuda que
forem surgindo, desagregadas, na sociedade portuguesa, como o apoio gratuito dado pela Ordem dos
Notários a nível de documentos de viagem, Ordem dos Psicólogos, advogados, etc. Porque a plataforma
quer dar resposta a todo o tipo de carências, desde um quarto para dormir ou um emprego a apoio
financeiro, médico e psicológico, ajuda no pedido de estatuto de refugiado ou aulas da língua falada no
país de acolhimento.

A iniciativa arrancou com uma mensagem de Hugo de Sousa na rede social Linkedin, incapaz de ficar
quieto perante a tragédia que se desenrola na Ucrânia. Figura influente e reconhecida no mundo digital e
da inovação propôs a criação de uma plataforma para receber famílias, em particular crianças e idosos.
“Não podemos ficar confortavelmente nas nossas casas, a atualizar a nossa fotografia do Facebook
com uma bandeira da Ucrânia, enquanto há pessoas a morrer”. Os avós acolheram uma família
austríaca, crianças pequenas, durante a II Guerra Mundial. Ele quer seguir-lhes o exemplo. “Acolherei com
alegria uma família ucraniana na minha terra natal, Portugal”.

Disponibilizou-se para trabalhar “48h non stop” para pôr a iniciativa de pé e convidou quem quisesse a
juntar-se a ele: “Se queres ajudar manda uma mensagem”.

O apelo do managing partner da Kaizen, que vive entre Londres e Lisboa, navegou rápido pelo universo
das novas tecnologias e as ajudas dispararam minutos depois, e ainda não pararam. “Estamos a
trabalhar neste momento no Beato, em Lisboa, e as pessoas aparecem cá, batem à porta e ficam para
ajudar, principalmente programadores e designers. E de todas as nacionalidades. Há pessoas da
Alemanha, da República Checa, é como umas Nações Unidas digitais. Temos a OutSystems connosco, a
Talkdesk, a Teleperformance, o Governo também já demonstrou o seu apoio…”, elenca Hugo de Sousa,
na certeza de que a lista fica desatualizada a cada minuto. “Em breve publicaremos os apoios que temos
tido, não todos porque há quem queira ajudar de forma anónima”.
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Como é que a guerra na Ucrânia poderá afetar a recuperação do
turismo na UE?
Espera-se que as atuais tensões entre a Ucrânia e a Rússia afetem, não só, o setor do
turismo no país, que já tinha começado a ver tendências positivas antes da pandemia,
mas também o turismo em toda a União Europeia, especialmente na Polónia, Romênia e
Bulgária, relata o Schengen Visa Info.

Espera-se que as atuais tensões entre a Ucrânia e a Rússia
afetem, não só, o setor do turismo no país, que já tinha
começado a ver tendências positivas antes da pandemia, mas
também o turismo em toda a União Europeia, especialmente na
Polónia, Romênia e Bulgária, relata o Schengen Visa Info.
Recorde-se de que, no início desta semana, várias companhias aéreas, como a Air France e a Lufthansa,
suspenderam os voos para a capital ucraniana – Kiev e Odesa. Porém, na segunda-feira, dia 21, a
Ucrânia insistiu que era seguro voar para o país.

De acordo com o banco de dados de procura e fluxos de turismo da Global Data, a Ucrânia apresentou
um aumento significativo no turismo recetivo nos primeiros cinco anos do período pré-pandemia (2014-
2019), atingindo 2,5 milhões de visitantes em 2019. Esse número caiu 71% em 2020, quando a
pandemia atingiu o mundo e afetou profundamente o setor do turismo.
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No entanto, o turismo da Ucrânia começou a mostrar os seus primeiros sinais de recuperação, em
2021, ao atingir 1,2 milhão de viajantes.

Esta quinta-feira, dia 24, as autoridades ucranianas fecharam o espaço aéreo do país devido ao risco
para o tráfego aéreo civil, após o início da operação militar da Rússia na região de Donbass.

Embora a tensão geopolítica afete o turismo, espera-se que a indústria recupere à medida que o país se
torne mais estável, como aconteceu anteriormente com a Turquia, em 2016. Dados globais mostram
ainda que, devido às tensões políticas, a indústria do turismo pode descer entre 28% e 18%.

Se a Ucrânia declarar estado de emergência, vai existir um grande número de refugiados, que procuram
proteção internacional, a migrar para outros países da Europa Oriental, de acordo com o Schengen Visa
Info. Especialistas estimam que cerca de cinco milhões de pessoas podem abandonar o país.

Anteriormente, o vice-ministro do interior da Polónia, Maciej Wasik, disse que o país precisa de estar
preparado para receber cerca de um milhão de refugiados. A Polónia é o lar de mais de dois milhões de
ucranianos, a maioria vive no país da Europa Central por motivos de trabalho.

Como é que a guerra pode atrasar a recuperação do turismo?
Um dos impactos no setor do turismo foi o aumento no preços do petróleo, que aumentou de 63
dólares (56,5€) por barril, em 2021, para 100 dólares (90€), na manhã de quinta-feira, 24 de fevereiro,
de acordo com o TTG Media.

As transportadoras aéreas já estabeleceram planos de contingência para evitar a Ucrânia, com mapas de
radar que mostram poucos voos operando dentro de seus limites.

Qualquer encerramento do vasto espaço aéreo da Rússia terá sérias consequências para voos da Europa
para a Ásia, principalmente para o Japão, segundo o TTG Media. O custo do aumento do consumo de
combustível à medida que as companhias aéreas fazem rotas mais longas será repassado aos
consumidores porque, principalmente pós-pandemia, as companhias aéreas não têm condições para
absorver despesas gerais adicionais.

(Link)

15/58

https://tnews.pt/espaco-aereo-da-ucrania-fechado-ao-trafego-aereo-comercial/
https://www.ttgmedia.com/news/ukraine-what-russias-invasion-means-for-travel-32938
https://tnews.pt/como-e-que-a-guerra-na-ucrania-podera-afetar-a-recuperacao-do-turismo-na-ue/


EXPRESSO

28/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Algarve preparava primeira grande operação para trazer turistas
da Ucrânia no verão, que acabou suspensa - Expresso
Os voos previstos entre Kiev e Faro, em julho, agosto e setembro, do operador turístico
ucraniano Sky Up, já não se vão poder concretizar devido ao atual cenário de guerra

O Algarve previa avançar no próximo verão com a primeira grande operação para trazer turistas da
Ucrânia, ação que acabou por ficar descartada devido à situação de guerra vivida neste país, onde o
espaço aéreo está fechado e os voos civis foram cancelados.

“Estávamos a começar a explorar as primeiras ligações para o verão, tínhamos a proposta de um
operador turístico da Ucrânia, que estavamos a analisar”, adianta João Fernandes, presidente da Região
de Turismo do Algarve (RTA).

A proposta que estava à mesa no Turismo do Algarve incluia voos entre Faro e Kiev, nos meses de julho,
agosto e setembro, do operador ucraniano Sky Up.

A proposta da operação turística de Kiev para Faro nos três meses de pico de verão não foi totalmente
posta de lado, “e seria muito bom que ainda se pudesse vir a concretizar, era sinal que a Ucrânia estava
em paz”, faz notar o responsável da região de turismo.

Era a primeira vez que a região preparava uma operação turística de escala tendo como alvo o mercado
da Ucrânia. “Mas temos uma comunidade de ucranianos residentes cá, e que também procuram o
Algarve para turismo”, faz notar João Fernandes.

Sobre os efeitos nos hotéis da região face à guerra que se vive na Ucrânia, com consequências ainda
imprevisíveis para toda a Europa, o presidente da Região de Turismo do Algarve diz não se sentirem
ainda cancelamentos significativos de reservas, mas prolongando-se a situação de conflito “haverá
seguramente, não sabemos é qual o impacto que pode ter”.

Recorde-se que o Algarve tinha fortes perspetivas de recuperação para a época alta em 2019, em que
os países de forma generalizada, e sobretudo na Europa, estão a levantar restrições às viagens
associadas à pandemia de covid-19.

Já na Madeira, previam-se até outubro voos diretos ligando o Funchal e Kiev e Moscovo, numa operação
destinada a trazer à região 14 mil turistas, que acabou por ficar em xeque.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, garantiu estar a fazer todos os
esforços, junto de embaixadas e consulados, para dar solução aos cerca de 200 turistas ucranianos e
russos que estão na região e deveriam regressar no próximo sábado, e que até se encontram com as
contas bancárias retidas.
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“O Turismo do Algarve vai começar a promover o turismo
industrial”
Ao acreditar que a BT L “irá simbolizar a previsão de retoma que acreditamos ser possível
a partir de março”, o presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, salienta ainda
que “As pessoas nunca deixaram de querer viajar e isso é evidente sempre que são
reduzidas as medidas restritivas de circulação”.

Admitindo que são “claros sinais da recuperação, ainda que gradual”, João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve, espera que, a partir de março” se registem “valores muito próximos de 2019, o
melhor ano de sempre”. Para já, a BTL será um ponto para “conhecer a vasta oferta” que a região
possui em produtos que complementam a oferta de Sol e Mar. Exemplo disso mesmo é o começo da
promoção do Turismo Industrial, ao integrar o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo
Industrial, coordenado pelo Turismo de Portugal, com o objetivo de “estruturar e promover a oferta
turística do país associada à indústria viva e ao património industrial”.

Que expectativas possui relativamente à BTL 2022 a menos de um mês do início do evento e
depois da não realização em 2020 e 2021?
Sendo um evento de referência no setor e depois de dois anos de suspensão, a expectativa é que a BTL
2022 seja o palco da promoção dos destinos e do debate dos desafios do Turismo nos próximos anos.
As estratégias foram adaptadas, o perfil do turista sofreu alterações e a dinâmica dos mercados está
diferente, pelo que é de extrema relevância que este evento sirva para partilhar análises e opiniões que
permitam, em conjunto, uma retoma sustentável do Turismo a todos os níveis, nomeadamente no que
ao recrutamento qualificado diz respeito.

O que poderemos esperar da participação do Turismo do Algarve nesta BTL 2022?
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A participação do Turismo do Algarve na BTL far-se-á com a estreia de um novo stand, ainda mais
apelativo e inovador, que visa a promoção da confiança da marca Algarve e a notoriedade do principal
destino turístico do país, numa escala internacional. Este ano apostamos na tecnologia e vamos ter
mesa interativa que apresenta a oferta de cada um dos concelhos da região, bem como um dispositivo
com efeitos holográficos que tornam o ambiente mais acolhedor.

Será um ponto de encontro para os profissionais do setor, mas também um espaço onde o público em
geral pode ficar a conhecer a vasta oferta que temos em produtos que complementam a oferta de Sol e
Mar, nomeadamente turismo de natureza (turismo ativo), turismo de gastronomia e vinhos, turismo
náutico e turismo criativo, através do projeto Algarve Craft & Food.

Será ainda apresentada uma novidade: o Turismo do Algarve vai começar a promover o turismo
industrial, ao integrar o Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, coordenado pelo
Turismo de Portugal, com o objetivo de estruturar e promover a oferta turística do país associada à
indústria viva e ao património industrial.

A estratégia do Turismo do Algarve terá como alvo o mercado interno ou externo? Que
importância possui, neste aspeto, o programa dos “Hosted Buyers”?
Considerando a importância e a oportunidade da promoção no mercado interno nesta feira, estaremos
mais focados em Portugal. Não obstante, é claro que a presença de compradores estrangeiros é sempre
muito positiva, pois permite aumentar a rede de contactos e a comercialização do destino Algarve
noutros países e, nesse sentido, o programa “Hosted Buyers” tem um contributo relevante.

Entretanto, a ITB já cancelou o evento presencial, que se deveria realizar uma semana antes da
BTL, a FITUR acaba de ter uma edição que superou, segundo os presentes, as expectativas, a
BIT de Milão também foi adiada. Como se gere esta expectativa e dúvida relativamente a
medidas e restrições que poderão ser colocadas a qualquer hora e dificultar ou até impossibilitar
a participação?
A pandemia ensinou-nos a estar ainda mais preparados para a imprevisibilidade associada a fatores
externos, com forte impacto na atividade e impossíveis de controlar. De qualquer das formas, tudo indica
que há condições sanitárias para a realização da BTL e que as medidas e restrições em vigor não serão
impeditivas de superar as expectativas em termos de iniciativas e de número de participantes.

Este poderá ser o evento da retoma para o setor do turismo ou ainda existem demasiadas
dúvidas e incertezas?
Acredito que a realização deste evento irá simbolizar a previsão de retoma que acreditamos ser possível
a partir de março.

As pessoas nunca deixaram de querer viajar e isso é evidente sempre que são reduzidas as medidas
restritivas de circulação. Neste momento, já estamos com bons níveis de reservas para os próximos
meses, muito próximos dos de 2019, ano em que se registaram os melhores resultados de sempre. O
Algarve está entre as principais escolhas dos portugueses e dos mercados externos da Europa e isso é
notório quando verificamos o crescimento das taxas de ocupação.

Falando agora especificamente do Turismo do Algarve, como correu o ano de 2021 e que
expectativas possuem, aos dias de hoje, relativamente a 2022?
Segundo os dados preliminares do INE, e se compararmos 2019 (ano pré-pandémico) com 2021, a
queda dos proveitos do alojamento turístico situou-se em torno dos 40%, quando em 2020 havia sido
superior a 60%. Marcado por um primeiro quadrimestre de fortes restrições e pelo efeito acumulado do
impacto da pandemia, 2021 foi um ano especialmente exigente para empresas e trabalhadores. No
entanto, de julho a novembro podemos assistir a uma retoma, numa primeira fase marcada pelo
mercado interno e depois também pela procura de europeus, que apenas foi interrompida já no mês de
dezembro pela quinta vaga. Este ano, já sentimos claros sinais da recuperação, ainda que gradual, e
esperamos que a partir de março se registem valores muito próximos de 2019, o melhor ano de
sempre.

A pandemia trouxe desafios acrescidos ao setor obrigando-o a reinventar-se em matéria de segurança,
sustentabilidade e transformação digital, o que a meu ver é o lado mais positivo desde período tão difícil.

Além da BTL 2022, que outras ações irão desenvolver para este ano de 2022 e que mercados
terão como alvo?
São várias as áreas de atuação que temos para este ano. Referindo apenas algumas que se destinam a
Portugal e Espanha, há um claro foco na área da sustentabilidade, gastronomia e vinhos, cultura e
natureza. Falo, por exemplo, da participação no roadshow Publituris, da realização de ações
promocionais da gastronomia e artesanato em Espanha, no âmbito dos projetos Craft & Food e Algarve
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Premium, da organização de visitas com imprensa, bloggers e operadores e agentes do setor ou até
mesmo da aposta na iniciativa Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de Turismo de Natureza e o
Algarve Nature Fest num evento comum que responde às necessidades dos stakeholders e que
promove, em simultâneo, o património e as atividades ao ar livre da região.

Se tivesse de fazer um pedido à organização da BTL 2022, qual seria?
Acredito que a BTL tem um potencial enorme na promoção destinada ao público em geral, pelo que
gostaria que houvesse um reforço da dinâmica de comercialização dos destinos e dos produtos turísticos
portugueses junto do visitante/consumidor.

No final do evento, que balanço gostaria de conseguir fazer?
Seria muito interessante verificar que o setor está, como acredito, com a capacidade e a energia para
abraçar os novos desafios e que os turistas acompanham esta dinâmica. No que ao Algarve diz respeito,
espero ser possível despertar o interesse de um elevado número de participantes, com as atividades que
os visitantes podem desfrutar no nosso stand.

(Link)
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TEMPO AMENO E ALÍVIO DAS RESTRIÇÕES ATRAEM TURISTAS
Algumas unidades hoteleiras estão quase cheias e outras com uma ocupação razoável
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Carnaval: RTA diz que há procura turística mesmo sem desfiles
O presidente da Região de T urismo do Algarve, João Fernandes, está confiante na
semana do carnaval que se aproxima prevendo um aumento da procura turística no
distrito de Faro.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, está confiante na semana do carnaval
que se aproxima prevendo um aumento da procura turística no distrito de Faro. 

“Neste momento nós estamos a assistir, com a queda das restrições e o declínio da última vaga
pandémica, a um aumento da procura turística para o Carnaval. A habitual ponte de terça-feira com fim
de semana alargado num período em que vamos ter bom tempo, teremos certamente uma procura
daqueles que beneficiam dessa possibilidade, nomeadamente o mercado nacional”, considera. 

O responsável acredita que não haverá menos turistas na região devido ao cancelamento dos desfiles de
carnaval, uma vez que “os fatores da retoma, a possibilidade do bom tempo e uma estadia prolongada
são superiores em termos de atratividade”. 

“O carnaval é um elemento que enriquece a estadia de quem nos visita e que também é muito procurado
por residentes que se deslocam entre concelhos para ver as festividades. Mas é a realidade que vivemos,
mas não acredito que vá reduzir a procura de pessoas vindas de outras regiões”, acrescenta ao JA. 

Para João Fernandes, o cancelamento dos tradicionais desfiles de carnaval “foi uma tomada de posição
ainda numa fase em que a incerteza sobre qual seria o ponto da situação neste momento apontava
nesse sentido e, portanto, foi preventiva, mas o certo é que estamos numa fase de recuperação clara”. 

“Nós vivemos num contexto específico, portanto houve precaução, mas pelo facto das tradições serem
interrompidas por um ano não significa que tenham descontinuidade. É uma realidade que se retoma tão
rápido quanto possível e o facto das câmaras não optarem por grandes aglomerados e facilitarem outras
iniciativas mais espontâneas e de menor dimensão é também um sinal claro de um regresso rápido”,
refere ao JA. 
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Em relação aos turistas estrangeiros, João Fernandes revela que “costuma haver procura” nesta época,
“mas a motivação primária não é o carnaval. É muito mais marcada neste período pelo golfe e pela
pausa letiva dos britânicos”. 

O desfile “faz muita falta” 
Para Florentina Mendes, de 55 anos e proprietária da pastelaria “Amendoal”, em Loulé, o tradicional
desfile de carnaval “faz muita falta”. 

“Já é o segundo ano sem desfile de carnaval e isso tem um impacto muito grande. Seria uma semana
em que teríamos dias muito fortes e agora passaram a ser dias normais”, refere ao JA. 

A empresária acrescenta ainda que durante os dias de carnaval a pastelaria “trabalhava muito bem”, mas
que atualmente “está mesmo fraquíssimo”. 

Em relação aos turistas que possam vir durante a semana do carnaval, Florentina Mendes confessa “não
ter esperança”, apesar de o negócio “estar um bocadinho melhor”. 

Regresso dos bailes a Moncarapacho  
O mais antigo carnaval do Algarve, em Moncarapacho, não terá o tradicional desfile, mas será palco de
dois bailes que vão decorrer na Praça da República, nos dias 27 de fevereiro e 1 de março, a partir das
15:30.  

No domingo, o baile terá música de Ruben Filipe, enquanto na terça-feira será a vez dos Duo Reflexo,
sempre com o tema “Regresso ao futuro”.  

Ao JA, o presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, indicou que estes
dois bailes vão realizar-se “só para assinalar a data”, uma vez que a realização de desfile “nunca esteve
em cima da mesa” devido à pandemia de covid-19.  

“O desfile não vai acontecer porque temos de começar a tratar de tudo uns meses anos e não o
fizémos, pois não sabíamos a evolução da pandemia. Os carros têm de ser arranjados pois há dois anos
que estão estacionados”, acrescenta.  

No entanto, “se as coisas correrem bem”, Moncarapacho vai receber o carnaval de verão no primeiro
sábado de agosto, que “será um regresso em grande”.  

O autarca referiu ainda ao JA a sua freguesia tinha habitualmente “toda uma dinâmica à volta do
carnaval”, que contribuia para a economia local e que nos últimos dois anos tem sido afetada.  

“Tudo o que está relacionado com o carnaval era dinamizado, desde as drogarias que vendem o material
até aos restaurantes que recebem as pessoas”, disse. 

(…)

Gonçalo Dourado

(Link)
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Carnaval volta tímido mas já há motivos para sorrir
O alívio das restrições que permite que muitos carnavais pelo país se realizem dá algum
alento ao turismo nacional. E apesar de as perspetivas para este ano serem boas, as
consequências que podem chegar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia causam alguma
preocupação. Ainda assim, espera-se que o ano seja melhor que os dois anteriores.
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Carnaval. Algarve com enchente em fim de semana alargado
«O levantamento de restrições permite-nos celebrar o Carnaval de uma forma diferente,
aproximando-nos já da normalidade por que todos esperámos».

Em fim de semana de Carnaval, o Algarve espera casa cheia e desde ontem ao final da tarde registaram-
se filas de trânsito de norte para sul do país. Como avançou ao Nascer do SOL o presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA), «com o anúncio do Governo de tolerância de ponto, permitindo que muitos
residentes em Portugal possam prolongar o fim de semana, esperamos uma casa cheia».

João Fernandes lembra que esta época «sempre foi uma altura de forte procura turística na região,
sobretudo marcada pela preferência dos turistas nacionais, mas também de outras paragens, em
especial de Espanha». E, apesar de o Carnaval na região não se realizar a 100% este ano, destaca as
atividades em Loulé e Castro Marim. «O levantamento de restrições permite-nos celebrar o Carnaval de
uma forma diferente, aproximando-nos já da normalidade por que todos esperámos».
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Algarve espera casa cheia no Carnaval
«O levantamento de restrições permite-nos celebrar o Carnaval de uma forma diferente,
aproximando-nos já da normalidade por que todos esperámos».

Em fim de semana de Carnaval, o Algarve espera casa cheia e desde ontem ao final da tarde registaram-
se filas de trânsito de norte para sul do país. Como avançou ao Nascer do SOL o presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA), «com o anúncio do Governo de tolerância de ponto, permitindo que muitos
residentes em Portugal possam prolongar o fim de semana, esperamos uma casa cheia».

João Fernandes lembra que esta época «sempre foi uma altura de forte procura turística na região,
sobretudo marcada pela preferência dos turistas nacionais, mas também de outras paragens, em
especial de Espanha». E, apesar de o Carnaval na região não se realizar a 100% este ano, destaca as
atividades em Loulé e Castro Marim. «O levantamento de restrições permite-nos celebrar o Carnaval de
uma forma diferente, aproximando-nos já da normalidade por que todos esperámos».
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Carnaval com programação alternativa acena aos foliões
algarvios
Pelo segundo ano consecutivo, a região algarvia não vai ser palco dos tradicionais desfiles
de carnaval devido à pandemia de covid-19, mas vários concelhos vão assinalar a data
com programações alternativas

Pelo segundo ano consecutivo, a região algarvia não vai ser palco dos tradicionais desfiles de carnaval
devido à pandemia de covid-19, mas vários concelhos vão assinalar a data com programações
alternativas. Carros alegóricos estacionados, carnaval sobre rodas e bailes online e presenciais são
algumas das iniciativas que pretendem não deixar esquecida esta tradição

Apesar da situação epidemiológica relativa à pandemia de covid-19 na região e no País apresentar
melhorias, os tradicionais desfiles de Carnaval que aconteciam habitualmente pela região algarvia já
tinham sido cancelados no início do ano, por prevenção.
No entanto, em Loulé, a cidade mais carnavalesca do Algarve, a data não vai ser esquecida, com uma
programação alternativa que vai decorrer entre os dias 24 de fevereiro (hoje, quinta-feira) e 3 de março.
Com o tema “Carnaval de Loulé a fugir do bicho”, esta iniciativa tem como objetivo a criação de alguma
dinâmica na cidade nas áreas do comércio e no espírito folião da comunidade.

Tal como aconteceu no ano passado, a Avenida José da Costa Mealha vai receber dois carros alegóricos
que estarão em exposição, para que todos possam observar o trabalho artístico ali empreendido pela
Oficina do Carnaval de Loulé.
Um desses carros terá como protagonista o vice-almirante Gouveia e Melo (em formato de “boneco”,
claro), a bordo do navio Escola Sagres, com uma pitada de sátira política misturada com uma
homenagem ao principal herói do combate à covid-19 em Portugal.
O Largo Afonso Afonso III também vai receber um carro alegórico, enquanto que na Cerca do Convento
e no Largo de S. Francisco vão ser criados elementos decorativos alusivos ao carnaval.
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Baile de Carnaval online e de autocarro
Na segunda-feira, dia 28, pelas 21:30, vai decorrer o tradicional Baile de Carnaval, que pelo segundo ano
consecutivo será feito em modo online, transmitido em direto do Auditório do Solar da Música Nova para
a página de Facebook e de Youtube da autarquia.
A partir de casa, os foliões poderão dançar ao som do grupo Fora D’Horas, num baile dedicado a
Feliciano Guadalupe, um músico que ao longo dos anos participou de forma intensa nas festividades
carnavalescas e que faleceu recentemente.
No domingo, dia 27 de fevereiro, e na terça-feira, 1 de março, os foliões poderão participar na iniciativa
“Carnaval a Passear”, com um autocarro, música e um grupo de animação a percorrer as principais ruas
da cidade.
Para dinamizar o comércio, a Câmara Municipal de Loulé está a produzir um catálogo e vai atribuir um
voucher por cada 10 euros de compras realizadas que, depois de devidamente preenchidos, podem
habilitar a um sorteio em vales de compras. O sorteio está agendado para o dia 24 de março.
Os comerciantes foram ainda desafiados a decorar as montras dos seus estabelecimentos com
elementos relacionados com o carnaval, com o apoio do espólio de fatos e adereços do município.
Nos dias 26 e 27 de fevereiro, entre as 10:00 e as 17:00, a Avenida José da Costa Mealha recebe ainda
o “Mercadinho de Carnaval”, com dezenas de expositores de artesanato e produtos agroalimentares.

Carnaval sobre rodas em Castro Marim
O concelho de Castro Marim vai comemorar o carnaval em formato móvel, com uma carrinha que levará
festa às principais povoações, aos sítios mais isolados e ainda às escolas, infantários e lares de idosos.
O “Carnaval sobre Rodas” vai decorrer entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março, devido à pandemia de
covid-19 e ao cancelamento do tradicional desfile, com o tema “Amor e Afetos”.
Através desta iniciativa do projeto “Castro Marim (COM)Vida”, a autarquia pretende “promover o
envelhecimento ativo e quebrar o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia”.
Procurando evitar as aglomerações de pessoas, a carrinha do carnaval convida as pessoas a festejar na
rua com animação, alegria e criatividade.
No primeiro dia, entre as 13:00 e as 17:00, a carrinha do carnaval vai passar pela Escola Básica de
Odeleite, pela Corte Velha e pelas Furnazinhas. No dia seguinte, entre as 14:00 e as 17:00, é a vez da
Junqueira, Monte Francisco, Quinta da Cerca e Castro Marim.
A 27 de fevereiro, à mesma hora, a carrinha passará pelas Casas da Alcaria e Alagoinha e pela Rua da
Alagoa, em Altura.
Já a 28 de fevereiro entre as 14:00 e as 16:45, o carnaval sobre rodas chega à Escola Básica e pré-
escolar de Altura, Escola Básica de Castro Marim, Rua da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim,
Rua 25 de Abril e Rua Dr. Alves Moreira.
Para terminar, a 1 de março, entre as 10:00 e as 16:00, a carrinha do carnaval rumará até ao Cerro do
Enho, Cortelha, Cortes Gago, Alta More, Corte Pequena, Corujos e Azinhal.
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Regresso dos bailes a Moncarapacho
O mais antigo carnaval do Algarve, em Moncarapacho, não terá o tradicional desfile, mas será palco de
dois bailes que vão decorrer na Praça da República, nos dias 27 de fevereiro e 1 de março, a partir das
15:30.
No domingo, o baile terá música de Ruben Filipe, enquanto na terça-feira será a vez dos Duo Reflexo,
sempre com o tema “Regresso ao futuro”.
Ao JA, o presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, indicou que estes
dois bailes vão realizar-se “só para assinalar a data”, uma vez que a realização de desfile “nunca esteve
em cima da mesa” devido à pandemia de covid-19.
“O desfile não vai acontecer porque temos de começar a tratar de tudo uns meses anos e não o
fizémos, pois não sabíamos a evolução da pandemia. Os carros têm de ser arranjados pois há dois anos
que estão estacionados”, acrescenta.
No entanto, “se as coisas correrem bem”, Moncarapacho vai receber o carnaval de verão no primeiro
sábado de agosto, que “será um regresso em grande”.
O autarca referiu ainda ao JA a sua freguesia tinha habitualmente “toda uma dinâmica à volta do
carnaval”, que contribuia para a economia local e que nos últimos dois anos tem sido afetada.
“Tudo o que está relacionado com o carnaval era dinamizado, desde as drogarias que vendem o material
até aos restaurantes que recebem as pessoas”, disse.

Mesmo sem desfiles, há procura turística
O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, está confiante na semana do carnaval
que se aproxima prevendo um aumento da procura turística no distrito de Faro.
“Neste momento nós estamos a assistir, com a queda das restrições e o declínio da última vaga
pandémica, a um aumento da procura turística. A habitual ponte de terça-feira com fim de semana
alargado num período em que vamos ter bom tempo,corresponderá certamente a uma procura por
parte daqueles que beneficiam dessa possibilidade, nomeadamente o mercado nacional”, considera.
O responsável acredita que não haverá menos turistas na região devido ao cancelamento dos desfiles de
carnaval, uma vez que “os fatores da retoma, a possibilidade do bom tempo e uma estadia prolongada
são superiores em termos de atratividade”.
“O carnaval é um elemento que enriquece a estadia de quem nos visita e que também é muito procurado
por residentes que se deslocam entre concelhos para ver as festividades. Mas é a realidade que vivemos,
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mas não acredito que vá reduzir a procura de pessoas vindas de outras regiões”, acrescenta.
Para João Fernandes, o cancelamento dos tradicionais desfiles de carnaval “foi uma tomada de posição
ainda numa fase em que a incerteza sobre qual seria o ponto da situação neste momento apontava
nesse sentido e, portanto, foi preventiva, mas o certo é que estamos numa fase de recuperação clara”.
“Nós vivemos num contexto específico, portanto houve precaução, mas pelo facto das tradições serem
interrompidas por um ano não significa que tenham descontinuidade. É uma realidade que se retoma tão
rápido quanto possível e o facto das câmaras não optarem por grandes aglomerados e facilitarem outras
iniciativas mais espontâneas e de menor dimensão é também um sinal claro de um regresso rápido”,
refere.
Em relação aos turistas estrangeiros, João Fernandes revela que “costuma haver procura” nesta época,
“mas a motivação primária não é o carnaval. É muito mais marcada neste período pelo golfe e pela
pausa letiva dos britânicos”.

O desfile “faz muita falta”
Para Florentina Mendes, de 55 anos e proprietária da pastelaria “Amendoal”, em Loulé, o tradicional
desfile de carnaval “faz muita falta”.
“Já é o segundo ano sem desfile de carnaval e isso tem um impacto muito grande. Seria uma semana
em que teríamos dias muito fortes e agora passaram a ser dias normais”, refere.
A empresária acrescenta ainda que durante os dias de carnaval a pastelaria “trabalhava muito bem”, mas
que atualmente “está mesmo fraquíssimo”.
Em relação aos turistas que possam vir durante a semana do carnaval, Florentina Mendes confessa “não
ter esperança”, apesar de o negócio “estar um bocadinho melhor”.

(Link)
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O Carnaval de Loulé foi cancelado, mas a autarquia vai assinalar
a data com alguns festejos
O Carnaval de Loulé foi cancelado, mas a autarquia vai assinalar a data com alguns
festejos

O Carnaval de Loulé foi cancelado, mas a autarquia vai assinalar a data com alguns festejos
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BTL quer promover rápida retoma do turismo
A 33ª edição da Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L), promovida pela Fundação AIP,
pretende reforçar o seu estatuto de maior evento de turismo em Portugal, contribuindo
de forma decisiva para retoma deste importante sector da economia nacional.

A 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), promovida pela Fundação AIP, pretende reforçar o
seu estatuto de maior evento de turismo em Portugal, contribuindo de forma decisiva para retoma deste
importante sector da economia nacional.

Nesse sentido, a BTL’22 irá apresentar inúmeras novidades e novos sectores, como a inovação, cultura,
enoturismo e turismo de natureza, bem como um programa de buyers internacionais, organizado em
parceria com o Turismo de Portugal e TAP.

Para o público, é já incontornável o pacote de ofertas promocionais postos à disposição, permitindo às
famílias adquirir as suas férias com os melhores descontos.

A aposta no Enoturismo e no Turismo de Natureza terá este ano uma área dedicada aos sete
geoparques portugueses, dando continuidade a áreas vitais como a BTL Cultural em parceria com a
Fundação Calouste Gulbenkian e à BTL LAB, espaço que já se tornou uma referência do evento.

Esta ano continuam as apostas na BTL Natureza – que pretende dar a conhecer a biodiversidade nacional
e o potencial das regiões que integram os geoparques – e na BTL Cultural que apresentará uma
programação própria, com temas relevantes para os profissionais do setor do turismo e dos
equipamentos culturais.

No que respeita à BTL LAB, um espaço dedicado à divulgação de empresas que actuam no sector da
Inovação no Turismo, para além de mostra de startups, o LAB é um importante palco de debate,
tendências e troca de experiências sob o tema da inovação e da tecnologia. Nesta edição está localizado
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no Pavilhão 3, sendo que a dinamização desta área está a cargo do NEST- Centro de Inovação do
Turismo de Portugal.

O programa de conferências deste ano apresenta temas desafiantes nomeadamente como o “Smart and
Green Tourism”, “Inovação: tendências que estão a transformar o Turismo”, “Inovação Digital: Visão
estratégica para o desenvolvimento do negócio” (17 de Março) ou “O Novo Viajante” (18 de Março),
entre outras dedicadas às novas tendências do sector do Turismo.

Porque a BTL, para além de todo o movimento profissional nos primeiros três dias, também é um
espaço de convívio para as famílias, destaca-se o Kids Route, um programa especial para as crianças dos
6 aos 12 anos descobrirem Portugal pelos caminhos da feira. Durante o fim-de-semana, várias entidades
e empresas vão desafiar a criatividade dos mais novos através de jogos didáticos, interativos, quizzes,
oferta de brindes, pinturas, entre muitas outras surpresas.

A par da mostra de locais, gastronomia e destinos a BTL é também uma excelente oportunidade para
planear as férias, sejam de curta ou de longa duração.
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Covid-19: Nova Zelândia começa a abrir fronteiras a partir desta
segunda-feira
O plano começa esta segunda-feira para nacionais e residentes - assim como para alguns
australianos - com vacinação completa e um isolamento domiciliário de dez dias à
chegada.

A Nova Zelândia começará a abrir as suas fronteiras internacionais, fechadas desde março de 2020, a
partir de hoje, 28 de fevereiro, num plano de cinco fases que terminará em outubro, seguindo um
anúncio feito no início do mês, pela primeira-ministra, Jacinda Ardern.

O plano começa esta segunda-feira para nacionais e residentes – assim como para alguns australianos –
com vacinação completa e um isolamento domiciliário de dez dias à chegada.

Aqueles que não tiverem sido vacinados ou não tiverem completado a inoculação continuarão sujeitos a
regimes de quarentena rigorosos durante 14 dias nas instalações governamentais.

A partir de 14 de abril, os trabalhadores estrangeiros que ganhem mais do que o salário médio da Nova
Zelândia (5.028 euros) – bem como os trabalhadores temporários serão autorizados a viajar para o
país, e quase um mês mais tarde cerca de 5.000 estudantes estrangeiros e outros titulares de vistos
específicos serão autorizados a fazê-lo.

A reabertura para turistas australianos e países sem vistos terá lugar em julho, enquanto todos os
outros estrangeiros com todos os tipos de vistos poderão fazê-lo até uma data não especificada em
outubro de 2022.
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O governo de Jacinda Ardern, que implementou uma das políticas mais duras de confinamento e
encerramento das fronteiras internacionais do mundo devido à pandemia, tinha planeado abrir-se ao
mundo a 17 de janeiro, mas o surto da variante Ómicron no país descarrilou estes planos.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia tem limitado o repatriamento dos seus cidadãos,
estabelecendo quotas rigorosas nos centros de quarentena, algo que tem merecido muitas críticas ao
Governo de Ardern.

“Com os centros de quarentena do Governo, nem todos podiam regressar a casa em qualquer altura,
mas isto também significava que a Covid-19 não podia entrar à vontade”, justificou Ardern numa
conferência de imprensa em Auckland.
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‘Tuk-tuk’ angolanos Baza Baza aceleram a caminho de Portugal
Inspirados nos 'tuk-tuk', mas adaptados à realidade angolana, os triciclos Baza Baza
circulam desde 2021 em alguns países africanos e podem vir, em breve, a percorrer as
estradas portuguesas, transportando turistas no Algarve

Bruno Pegado, o fundador da marca, estudou gestão empresarial mas assume-se como um apaixonado
por motores e foi nesta indústria que quis concretizar os seus sonhos, tendo desenvolvido já vários
modelos de veículos, entre os quais os Baza Baza.

“Cruzei indústria com os motores, não podia dar melhor”, disse à Lusa o empresário que criou a Pegado
Motors em 2008.

Associado a parceiros chineses, começou por produzir bicicletas, motociclos e carros de praia e, em
2014, quis avançar com a produção de automóveis ligeiros de passageiros, um projeto que ficou parado
por falta de financiamento e levou o empreendedor em busca de novos caminhos, que o levaram ao
Baza Baza.

Os triciclos são montados em Angola, numa pequena unidade nos arredores de Luanda, e Bruno Pegado
espera com este projeto atender a dois problemas: resolver a falta de mobilidade dos angolanos, devido
à insuficiência de transportes públicos, e contribuir para a criação de emprego.

Estes equipamentos automotivos, explica, foram concebidos para ajudar na mobilidade, transporte de
passageiros e de mercadoria, e foram adaptados à realidade angolana com reforços extra em termos de
suspensão, refrigeração e um motor de 250 centímetros cúbicos para poder suportar o peso de oito
passageiros.

“O nosso foco é o autoemprego em Angola”, garante Bruno Pegado, salientando que o produto permite
flexibilidade, já que o chassis foi alargado e desenhado para se adaptar a 12 modelos.

Assim, os Baza Baza podem transportar até oito passageiros, mercadorias, frescos e servir de loja
móvel ou apoio a profissionais que prestem serviço ao domicílio, como por exemplo técnicos de ar
condicionado, mecânicos e canalizadores, ou ser convertidos em mini-ambulâncias.

“A grande vantagem é que conseguimos ser criativos, se nos pedirem um determinado veículo nós
desenvolvemos”, reforça.
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Com vendas iniciadas no ano passado na República Democrática do Congo e na Tanzânia, e um
contentor pronto a partir para o Uganda, o empresário espera ver os Baza Baza a circularem já no
próximo mês em Angola, estando apenas a aguardar as matrículas para disponibilizar os primeiros ‘test
drive’.

Embora estejam direcionados para responder à procura dos mercados africanos – e não só angolanos –
Bruno Pegado acredita também no potencial do veículo para os países europeus e tem estado a dialogar
com um investidor português.

“Fomos contactados através das redes sociais por um cidadão português que mostrou bastante
interesse em poder ter o Baza Baza na zona turística do Algarve e igualmente ter uma linha de
montagem no Algarve, com possibilidade para fornecer outros países da Europa”, declarou à Lusa.

“Estamos a trabalhar sobre esta oportunidade e acreditamos que nos próprios meses teremos novidade
neste quesito”, adiantou.

O empresário, no entanto, não quer revelar o nome do potencial parceiro do setor turístico, que pode
abrir portas para outros mercados.

“Sabemos que o Algarve é uma das áreas mais turísticas de Portugal e acredito que boa parte da Europa
vai poder andar num Baza Baza”, sugere.

Todo o material é proveniente da China e cada veículo demora entre quatro a cinco horas para ser
montado em Angola, num processo quase artesanal.

“Trazemos tudo desmontado e fazemos a fase final da montagem aqui em Angola. Cada Baza Baza
custa cerca de 3.500 dólares [3.100 euros] até chegar ao porto de Luanda e, pelo menos, mais mil
[888 euros] até ficar pronto a entregar”, revela Bruno Pegado, na fábrica onde investiu já 380 mil
dólares (338 mil euros).

A unidade emprega 12 pessoas e tem uma capacidade de montagem de dois veículos por dia, mas o
empresário tem objetivos mais ambiciosos: “Esperamos, até ao próximo ano, com as vendas, que
possamos crescer e tornar a nossa linha de montagem cada vez mais automatizada, no sentido de
aumentar a nossa capacidade de produção”.

Se houver necessidade de responder a uma grande encomenda, Bruno Pegado afirma estar preparado,
com ajuda dos fornecedores chineses, mas o objetivo é produzir e exportar a partir de Angola, onde o
empreendedor espera conseguir acesso ao crédito que lhe permita aumentar a capacidade da linha de
montagem para 40 unidades.

No Waco Kungo (Cuanza Sul) tem também já disponível um terreno com alvará industrial onde espera
desenvolver, no futuro, um polo industrial com uma linha automatizada que permita produzir 500
triciclos por dia.

“Os parceiros que tenho na China valorizam as ideias e põem em prática, nós aqui em África é
complicado”, desabafa, a propósito das dificuldades que tem encontrado para obtenção de
financiamento.

“Um dos fatores era ser um jovem angolano e não ter robustez financeira”, justifica, garantindo
empenho na “luta para mostrar à banca e aos investidores” a sua real capacidade e poder dar o passo
seguinte.

Para já, o objetivo é chegar ao final do ano com 500 Baza Baza a circular em todo o país.

RCR // LFS
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MÚSICA, DESPORTO E BOA DISPOSIÇÃO PARA COMEÇAR BEM A
PRIMAVERA NO ALGARVE
Guia de eventos de março já está disponível

 

Guia de eventos de março já está disponível

A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de março e o «Guia do Algarve» já está disponível
com um conjunto de diferentes sugestões e atividades para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros
tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em março. E para aqueles que nunca
deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três
etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a
Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado,
prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que
motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.

A 20 de março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem lugar
de 05 de março a 10 de abril. O evento reúne diferentes comediantes e atores que sobem ao palco em
mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do
Carmo.
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No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de março, terá lugar o 22.º Festival de
Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz
e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa, sobe ao
palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de guitarras.
Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António Zambujo,
nos dias 19 e 20 março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana, pelo
Teatro do Elétrico, no dia 12 de março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26. Ainda
no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes dias (Teatro
Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais,
marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom - Uma Alma
Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de março, na Biblioteca
Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado
mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se
a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas outras
atividades.

A programação do mês de março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais
tranquilo ou por uma atividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do Algarve
», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a residentes e
turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

(Link)
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Música, desporto e boa disposição para começar bem a
Primavera no Algarve
A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de Março e o «Guia do Algarve» já
está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e actividades para aproveitar
os dias cada vez mais soalheiros tão característicos da região.

 

A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de Março e o «Guia do Algarve» já está disponível
com um conjunto de diferentes sugestões e actividades para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros
tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em Março. E para aqueles que nunca
deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três
etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a
Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado,
prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que
motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.

A 20 de Março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem
lugar de 05 de Março a 10 de Abril. O evento reúne diferentes comediantes e actores que sobem ao
palco em mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos
do Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de Março, terá lugar o 22.º Festival de
Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-
Andaluz e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa,
sobe ao palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de
guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António
Zambujo, nos dias 19 e 20 Março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana,
pelo Teatro do Elétrico, no dia 12 de Março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26.
Ainda no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de
Portimão. E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes
dias (Teatro Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?
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Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de Março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais,
marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom - Uma Alma
Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de Março, na Biblioteca
Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado
mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de Março, no Teatro das Figuras, em Faro
celebra-se a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas
outras actividades.

A programação do mês de Março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais
tranquilo ou por uma actividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do
Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a
residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuíta nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

Legenda da Imagem:

1. Capa do Guia do Algarve de Março de 2022.

(Link)
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

O que lhe reserva o «Guia do Algarve» para março
O «Guia do Algarve» de março já está disponível com um conjunto de diferentes
sugestões e atividades para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros da região.

 

O «Guia do Algarve» de março já está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e atividades
para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros da região.

 

Segundo informa a RTA, para aqueles que nunca deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se
realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três etapas espalhadas pela região algarvia. A prova
começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a Serra e, por fim, passando pelo Barrocal.
Segundo a organização, esta edição contará com um percurso «novo e melhorado, prometendo um
desafio da excelência ao endurance».

 

A 20 de março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum.

 

Em março também chega mais uma edição do HumorFest 2022, de 05 de março a 10 de abril. O
evento reúne diferentes comediantes e atores que sobem ao palco em mais uma edição do Festival de
Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do Carmo.

 

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de março, terá lugar o 22.º Festival de
Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz
e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso sobe ao palco do Auditório Carlos do Carmo
no dia 12 para um concerto intimista com um trio de guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18
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no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António Zambujo, nos dias 19 e 20 março, no Teatro
Municipal de Portimão.

 

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana, pelo
Teatro do Elétrico, no dia 12 de março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26. Ainda
no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes dias (Teatro
Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

 

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais,
marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

 

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta a Viagem PontoCom - Uma Alma Feminina,
uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de março, na Biblioteca Municipal
de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado mensal
de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a comemoração do
Dia Internacional da Mulher, a 08 de março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se a efeméride com
canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre outras atividades.

 

A programação do mês de março oferece propostas para todos os gostos. Consulte todos estes e
outros eventos no «Guia do Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo
do Algarve dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita
nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe
da região.

 

(Link)
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Música, Desporto e Boa Disposição para começar Bem a
Primavera no Algarve
A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de março e o «Guia do Algarve» já
está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e atividades para aproveitar os
dias cada vez mais soalheiros tão característicos da região.

 

A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de março e o «Guia do Algarve» já está disponível
com um conjunto de diferentes sugestões e atividades para aproveitar os dias cada vez mais soalheiros
tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em março. E para aqueles que nunca
deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três
etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a
Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado,
prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que
motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.
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A 20 de março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem
lugar de 05 de março a 10 de abril. O evento reúne diferentes comediantes e atores que sobem ao palco
em mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do
Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de março, terá lugar o 22.º Festival
de Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-
Andaluz e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa,
sobe ao palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de
guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António
Zambujo, nos dias 19 e 20 março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana,
pelo Teatro do Elétrico, no dia 12 de março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26.
Ainda no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de
Portimão. E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes
dias (Teatro Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos
pais, marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom - Uma Alma
Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de março, na Biblioteca
Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado
mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de março, no Teatro das Figuras, em Faro
celebra-se a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas
outras atividades.

A programação do mês de março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais
tranquilo ou por uma atividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do
Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a
residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

(Link)
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Março no Algarve tem Dino d’Santiago, Zambujo, Rui Veloso e
Humorfest
Desporto, música e humor são os maiores destaques em Março

Concertos de Dino d’Santiago, António Zambujo e Salvador Sobral, um festival de humor,
exposições e ainda uma prova desportivos. Estas são algumas das propostas que o Algarve
tem para oferecer em Março. 

Desporto, música e humor são os maiores destaques em Março.

Para aqueles que nunca deixam passar um bom desafio é de 4 a 6 que se realiza o Algarve Bike
Challenge, dividido por três etapas espalhadas pela região algarvia.

A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a serra e, por fim, passando pelo
Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado.

A 20 de Março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já o HumorFest 2022 terá lugar de 5 de Março a 10 de Abril. O evento reúne diferentes comediantes e
atores que sobem ao palco em mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em
exibição no Auditório Carlos do Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 4 e 5, terá lugar o 22.º Festival de Música Al-
Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz e música
e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa, sobe ao palco do
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Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no dia 12 para um concerto intimista com um trio de guitarras.
Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António Zambujo,
nos dias 19 e 20, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de “A Noite da Dona Luciana”,
pelo Teatro do Elétrico, no dia 12 de Março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26.

Ainda no dia 12, a comédia “Perfeitos Desconhecidos” sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de
Portimão. E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com “Aqueles tristes
dias” (Teatro Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com “Aquário” (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de Março, no Cineteatro Louletano, “Os Três Irmãos” vão procurar o rasto dos
pais, marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício.

Já a prestigiada companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19.
Paixão Flamenca, um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando
diferentes estilos, terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresentará a “Viagem PontoCom – Uma Alma
Feminina”, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 8 a 31 de Março, na Biblioteca
Municipal de Lagos.

Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado mensal de Estoi
recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a comemoração do Dia
Internacional da Mulher, a 8 de Março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se a efeméride com
canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas outras atividades.

Todos estes eventos fazem parte do “Guia do Algarve”, uma publicação bilingue (português e inglês) da
Região de Turismo do Algarve dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.

(Link)
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TVI
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REACH: -1

Para repor a população de cavalos-marinhos na Ria Formosa
foram libertados cavalos-marinhos criados em cativeiro
Para repor a população de cavalos-marinhos na Ria Formosa foram libertados cavalos-
marinhos criados em cativeiro

Para repor a população de cavalos-marinhos na Ria Formosa foram libertados cavalos-marinhos criados
em cativeiro
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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Autódromo do Algarve acolhe 14 corridas em 2022
O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher 14 provas de diversos campeonatos
durante o ano de 2022, incluindo uma prova do Mundial de Velocidade em motociclismo
(MotoGP) e outra do campeonato alemão de carros de turismo (DTM).

O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher 14 provas de diversos campeonatos durante o ano de
2022, incluindo uma prova do Mundial de Velocidade em motociclismo (MotoGP) e outra do campeonato
alemão de carros de turismo (DTM).

O Ferrari Challenge Europe abre as "hostilidades", de 1 a 3 de abril.

Segue-se a prova do Mundial de MotoGP, de 22 a 24 de abril, que se realiza no AIA pela quarta vez
consecutiva.

Uma semana depois é a estreia do DTM, seguindo-se o Nacional de Velocidade em motociclismo, de 4 a
5 de junho.

Nota ainda para o Mundial Júnior da FIM, em motociclismo (15 a 17 de julho), o campeonato do Mundo
de Superbikes (7 a 9 de outubro), também em motociclismo, e as European Le Mans Series, uma prova
de resistência automóvel, de 14 a 16 de outubro.

Haverá ainda festivais, como o Algarve Classic Festival, ou a Lamborghini World Final.
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FUGAS

26/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • AP EVA SENSES

HOTEL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARA GONÇALVES

FAV: 5

AVE: € 2021

REACH: -1

Histórico de Faro, o hotel EVA tem na gastronomia o maior trunfo
de modernidade
A piscina construída de origem no terraço, com vista panorâmica para a ria Formosa,
mantém-se um ex-líbris, mas, aos 55 anos, o hotel AP EVA Senses quer é ser uma
proposta de modernidade e dinamismo aberta à cidade de Faro
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SUL INFORMAÇÃO

25/02/2022

TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarvia Sónia Silva nomeada para “Melhor Jovem Diretor de
Hotel”
Atual diretora do NAU Salgados Dunas Suites na shortlist dos Prémios Xénios – Excelência
na Hotelaria 2022

Sónia Silva, atual diretora do NAU Salgados Dunas Suites, do Grupo NAU Hotels & Resorts, acaba de ser
nomeada para a categoria de “Melhor Jovem Diretor de Hotel” dos Prémios Xénios 2022 – Prémios
Excelência na Hotelaria, atribuídos pela ADHP – Associação de Diretores de Hotéis de Portugal.

Formada em Turismo pela Universidade do Algarve, Sónia Silva é «um exemplo claro da aposta do grupo
NAU Hotels & Resorts no talento das suas pessoas», salienta este grupo hoteleiro.

Sónia Silva integrou o grupo hoteleiro em 2013, onde iniciou funções como Rececionista, no hotel NAU
Salgados Palace, tendo depois transitado para o cargo de Guest Relations e de Assistente de Direção nas
unidades hoteleiras do grupo NAU Hotels & Resorts em São Rafael.

Sónia Silva dirige, desde o início deste ano ,o hotel NAU Salgados Dunas Suites, localizado na Herdade
dos Salgados, em Albufeira.

Contudo a direção hoteleira, nomeadamente no grupo NAU Hotels & Resorts não é uma novidade para
Sónia Silva, que em 2017 foi convidada a assumir a liderança de outra unidade do grupo em Portimão, o
Morgado Golf & Country Club, unidade essa que liderou durante quatro anos.

Na sua 10ª edição, os Prémios Xénios – Excelência na Hotelaria 2022, têm como objectivo distinguir os
diretores hoteleiros, reconhecendo os profissionais de hotelaria e as empresas do setor, ou que nele
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operam, que se destacaram no ano de 2021, nas suas diferentes áreas ou departamentos de atuação.

A divulgação e entrega dos Prémios Xénios – Excelência na Hotelaria 2022 decorrerá durante o XVIII
Congresso Nacional da ADHP, que acontecerá entre 31 de Março a 2 de Abril.
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