
TVI

17/03/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ESTA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 355187

REACH: -1

BTL - Região do Algarve, com João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve
BT L - Região do Algarve, com João Fernandes, presidente da Região de T urismo do
Algarve

BTL - Região do Algarve, com João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
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SUL INFORMAÇÃO

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves juntam-se para serem Capital
Europeia do Vinho em 2023
Decisão, que caberá ao Conselho de Administração da Rede Europeia de C idades do
Vinho, será conhecida no dia 15 de Junho

É uma candidatura em parceria e que deseja ser «vencedora». Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves querem
ser Capital Europeia do Vinho em 2023. A candidatura foi apresentada esta quinta-feira, 17 de Março, na
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O momento contou com a presença de três autarcas: José Carlos Rolo (Albufeira), Luís Encarnação
(Lagoa) e Rosa Palma (Silves).

Este concurso anual “Cidade Europeia do Vinho” tem um caráter rotativo entre os diversos países que
fazem parte da Rede Europeia das Cidades do Vinho (RECEVIN).

José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, explicou que a ideia desta candidatura conjunta
entre quatro municípios algarvios, que tem o nome “Golden Terroir“, surgiu «há cerca de dois anos».

«O vinho é uma parte complementar do nosso turismo cada vez mais importante. É também um
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produto que serve para atenuar a sazonalidade», acrescentou.

Apesar de ser encabeçada por quatro concelhos, esta é uma «candidatura de toda a região», defendeu,
por sua vez, Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, município que tem muita tradição na
produção de vinho.

«O vinho é um produto de grande importância. Os nossos vinhos algarvios já têm notoriedade, algo
diferente de há alguns anos», disse ainda.

Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, também defendeu que é necessário que o Algarve «tenha
mais expressões» e seja «reconhecido por produtos como o vinho».

Em declarações aos jornalistas, José Calixto, presidente da Rede Europeia de Cidades do Vinho, explicou
que há a «intenção de haver mais candidaturas portuguesas».

De resto, a decisão final, que caberá ao Conselho de Administração da Rede Europeia de Cidades do
Vinho, será conhecida no dia 15 de Junho.

Até agora, houve, em Portugal, três Cidades Europeias do Vinho: Palmela (2012), Reguengos de
Monsaraz (2015) e Torres Vedras/Alenquer (2018).
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POSTAL

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves apresentaram candidatura
conjunta a Cidade Europeia do Vinho 2023 na BTL [vídeo] -
Postal do Algarve
A atribuição do título de C idade Europeia do Vinho 2023 a esta candidatura conferirá
especial estatuto à região.A atribuição do título de C idade Europeia do Vinho 2023 a esta
candidatura conferirá especial estatuto à região.

Unidos em torno da cultura do vinho e sob o mote Algarve Golden Terroir, os Municípios de Albufeira,
Lagoa, Lagos e Silves, apresentaram esta quinta-feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, a
candidatura conjunta a Cidade Europeia do Vinho 2023, concurso promovido pela RECEVIN Rede
Europeia das Cidades do Vinho, através da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

No evento estiveram presentes os presidentes de Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, de Lagoa, Luís
Encarnação, e de Silves, Rosa Palma, tendo sido divulgado o vídeo promocional da candidatura, que
conta com os testemunhos de apoio por parte do presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, da presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve,
Sara Silva, do diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro e do presidente
da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

“A atribuição do título de Cidade Europeia do Vinho 2023 a esta candidatura conferirá especial estatuto à
região, bem conhecida pelas suas praias de areia dourada e água azul, com um território que se estende
da serra ao mar, rico em história, cultura, gastronomia e com fortes tradições vitivinícolas”, explica a
autarquia de Silves.

O título conduzirá “não só à realização de diversos eventos para afirmar a qualidade e autenticidade dos
vinhos aqui produzidos como também à projeção nacional e internacional das potencialidades da
produção vitivinícola da região que nos últimos anos tem conquistado cada vez mais admiradores,
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prémios e distinções honoríficas”, explica a autarquia de Silves”, destaca.
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A VOZ DO @LGARVE

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Presidente da República visita stand de VRSA na Bolsa de
Turismo de Lisboa
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou, esta quarta-feira,
acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro
Araújo, o espaço de Vila Real de Santo António na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Até domingo, o município marca presença no maior certame turístico do país, estando integrado no
stand do Turismo do Algarve, localizado no Pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

No dia de arranque da BTL foi também efetuada a apresentação da nova marca da Eurocidade do
Guadiana.

Denominada a «A Fronteira Líquida», a iniciativa promocional foi criada no âmbito do projeto
EuroGuadiana 2020 (POCTEP - Interreg 2014-2020) e apela não só às qualidades naturais e
paisagísticas do território, mas também ao seu património cultural e à vasta oferta de atividades de
lazer.

A «Fronteira Líquida» agrega ainda as principais marcas de identidade de um território que se pressupõe
ter a delimitação fronteiriça mais antiga da Europa e serve de ponte para a convivência e para a coesão
territorial.

A BTL é o maior evento nacional de turismo e realiza-se anualmente na FIL – Parque das Nações,
dirigindo-se quer aos profissionais, quer ao público em geral.

A Eurocidade do Guadiana, constituída pelos municípios portugueses de Vila Real de Santo António e
Castro Marim e pelo município espanhol de Ayamonte, é um projeto que vai além da cooperação
institucional e pretende o fortalecimento da ligação histórica já existente entre os três municípios raianos.
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A VOZ DO @LGARVE

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Lagoa promove o concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022
O Município de Lagoa marca presença na Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L), integrado no
stand da região do Algarve, para promover o concelho, num dos mais importantes
certames de turismo da Europa.

A Feira Internacional de Lisboa (FIL) e o Centro de Congressos de Lisboa recebem a Bolsa de Turismo de
Lisboa 2022, de 16 a 20 de março, e conta com a presença do Município de Lagoa, que participa com o
objetivo de promover aquilo que melhor o concelho tem para oferecer, a quem nos visita.

Com esta presença, o Município de Lagoa procura reforçar a promoção dos seus melhores produtos
gastronómicos e dos seus vinhos, aliados à oferta tradicional de sol e mar.  Alinhado com a estratégia da
Região de Turismo do Algarve, de promoção do Turismo Industrial na região, o Município de Lagoa irá,
também, apresentar as unidades existentes no concelho que promovem esta oferta turística.

Um dos pontos altos da participação de Lagoa na BTL será apresentação da candidatura conjunta a
Cidade Europeia do Vinho 2023, com os Municípios de Albufeira, Lagos e Silves. Lagoa espera vir a trazer
para o Algarve esta importante distinção, considerando-o uma oportunidade única para potenciar, ainda
mais, o desenvolvimento da vitivinicultura no concelho e na região, dando a conhecer o que de melhor se
produz por cá.

“Era muito importante voltarmos a marcar presença na BTL, uma vez que cerca de 95% da economia
do nosso concelho provém direta ou indiretamente do turismo. Nesta fase de retoma económica,
apostar na divulgação de Lagoa, como destino turístico de excelência, é apostar nas empresas e famílias
Lagoenses”, considera Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.
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JORNAL I

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

A guerra afeta-nos a todos
A soberania de um Estado pressupõe princípios de autodeterminação da nação, da
democracia, do poder governamental executivo, da cidadania, da supremacia territorial,
da independência económica, da segurança ambiental, do desenvolvimento cultural, da
segurança interna e externa e das relações internacionais.

Por António Miguel Pina, Presidente da Câmara Municipal de Olhão e presidente da AMAL

Com a dissolução da União Soviética em 1991, e após a realização de um referendo, a Ucrânia proclama
a sua independência e torna-se um Estado soberano.

A soberania de um Estado pressupõe princípios de autodeterminação da nação, da democracia, do poder
governamental executivo, da cidadania, da supremacia territorial, da independência económica, da
segurança ambiental, do desenvolvimento cultural, da segurança interna e externa e das relações
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internacionais.

Não querendo enveredar por análises geopolíticas, interesses económicos, militares, de acordos firmados
ou interpretações de parcerias assinadas “por outros atores e cenários desajustados à data de hoje”, e
muito menos enfatizar a tragédia que o que o mundo vê, minuto a minuto, em tempo real – a ofensiva
militar da Rússia sobre o Estado Soberano da Ucrânia – a verdade é que este país está desde 2014 em
guerra!

Não devemos, igualmente, esquecer que este povo vive paredes-meias com Estados Soberanos que
conseguiram um dos maiores feitos na História do continente europeu: a construção da União Europeia,
com políticas e cidadania comuns, sem que cada país perdesse a sua Soberania.

Putin quer demonstrar o poder do imperialismo russo e desafiar o direito internacional estabelecido,
servindo um propósito que se desconhece. Será que estamos perante a “loucura” de um homem só,
como já aconteceu na História recente da 2ª Guerra Mundial ou mesmo nas invasões napoleónicas? A
ser, torna todo este cenário ainda mais negro e perigoso!  Mas vejamos a outra face da moeda, sem
que, com isso nos desviemos da dura realidade, da tragédia e do sofrimento que este povo vive!

Este ato de tirania de Putin fez com que a identidade ucraniana e a pertença do seu território saíssem
reforçadas juntos dos seus! Ao longo dos séculos a Ucrânia teve diversas fronteiras e vários domínios!

Não se avizinha uma resolução fácil para este conflito. Serão as sanções decretadas à Rússia suficientes?
É que a “linha vermelha” do Ocidente/Nato é não permitir que o conflito Ucrânia-Rússia se transforme
numa guerra global, devastadora para a humanidade.

Portugal, a União Europeia, a ONU e outras instituições nacionais e internacionais de solidariedade têm,
desde o primeiro minuto, apoiado de todas as formas possíveis, este povo. Mas a pergunta que se
impõe é: até onde estamos dispostos a ir?!...

A existência de uma considerável comunidade de ucranianos em Portugal, bem como a nossa intrínseca
disponibilidade de/para ser solidários, fez com que, rapidamente muitos ajudassem, fosse através da
entrega de alimentos, roupas ou facilitando o transporte e alojamento de refugiados, entre outras.

É surpreendente o nosso poder de mobilização.... Foi assim com a pandemia e volta a ser assim com
esta guerra, igualmente próxima da nossa zona de conforto.
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DINHEIRO VIVO

18/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Terminam todas as restrições relacionadas com viagens para o
Reino Unido
Os viajantes que não estiverem vacinados já não têm de fazer teste para entrar no país,
uma regra que já tinha sido levantada para quem estava imunizado. T ambém não será
necessário preencher e enviar o formulário de localização do passageiro.

As últimas restrições relacionadas com viagens para o Reino Unido, que ainda vigoravam para conter a
covid-19, foram levantadas esta sexta-feira.

Os viajantes que não estiverem vacinados já não têm de fazer teste para entrar no país, uma regra que
já tinha sido levantada para quem estava imunizado.

Também não será necessário preencher e enviar o formulário de localização do passageiro.

O fim destas últimas medidas ocorre quase dois anos após a introdução das primeiras restrições para
conter a propagação do coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com os últimos números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde britânico, nas últimas 24
horas foram registados 89.717 casos diários de covid-19 e 138 mortes relacionadas com a doença.

"Tudo pelo que trabalhamos, as vacinas, os testes e os sacrifícios feitos em todo o país significam que
finalmente, quase dois anos depois, todos podemos viajar sem restrições burocráticas", disse o
secretário de Estado da Aviação britânico, Robert Courts.

O Governo programou esta mudança para ocorrer antes das próximas férias da Páscoa, em abril,
embora estejam previstos planos de contingência para responder a qualquer variante que durja.

De acordo com Derek Jones, CEO da Kuoni, uma empresa de turismo, houve uma recuperação nas
reservas de viagens nos últimos meses.
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As pessoas podem agora sair de férias ou visitar familiares e amigos no exterior sem ter de fazer teste
antes de regressar a casa.

Apesar disso, é recomendado aos britânicos que verifiquem quais são os regulamentos nos países para
os quais viajam, pois muitos continuam a aplicar restrições e testes.
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JORNAL ECONÓMICO

18/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PERSPETIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO VINHA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“Esperamos reabrir o mercado chinês no segundo semestre”
Secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, diz que o Governo está a conversar com
Pequim para reativar o mercado chinês. E há condições para que isso aconteça já na
segunda metade deste ano. Com uma rota direta? “Concerteza”. Mas da T AP? Com a
TAP ou com outra.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

18/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4800

REACH: 3700

EasyJet pretende continuar a investir em Portugal e langa quatro
novas rotas
Garantindo que pretende continuar a investir em Portugal, a easyJet vai lançar quatro
rotas e alargar a frota
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

TAP aumenta bilhetes, easyJet mantém preços
Companhias aéreas reagem de forma diversa a escalada dos combustíveis nos mercados
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EXPRESSO

18/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

O cisne negro da TAP
Por: Nuno Esteves
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VISÃO

17/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

TAP prevê operar 12.000 voos semanais durante a época alta no
verão
A presidente executiva da T AP, Christine Ourmières-Widener, anunciou hoje que a
companhia deverá operar mais de 12.000 voos semanais na época alta do verão, estando
a restabelecer a sua ligação ao mundo

“No que se refere à operação neste verão, teremos mais de 12.000 voos semanais na época alta”,
avançou Ourmières-Widener, que falava no ‘stand’ da transportadora aérea na Bolsa de Turismo de
Lisboa, que decorre na FIL.

Esta responsável disse que a empresa está a restabelecer a sua ligação ao mundo, com 10 destinos na
América do Norte, 12 no Centro e Sul da América, 20 em África e 44 na Europa.

A TAP tinha anunciado que vai aumentar a sobretaxa de combustível devido à subida do preço do
petróleo, indicando que “a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens” subam.

“Em consonância com outras grandes companhias aéreas, a TAP Air Portugal vai aumentar a taxa YQ
(conhecida como taxa de combustível) devido ao aumento do preço do ‘jetfuel’ [combustível para
aviação], um dos principais fatores de custo na aviação”, referiu em comunicado hoje.

À margem da apresentação na BTL, a presidente executiva da TAP precisou que o impacto da subida da
sobretaxa dos combustíveis nos bilhetes poderá representar um aumento entre três a 25 euros nos
preços, consoante o destino da viagem.

PE (ALYN) //RBF
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