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Costa desvaloriza Turismo, mas arranjou "forma astuta" de
agradar ao setor - Renascença
Em entrevista à Renascença, em vésperas do Congresso da ADHP, o presidente da
associação diz que manter Rita Marques na pasta foi a forma encontrada por Costa de
compensar a junção das pasta ao Comércio e Serviços numa única Secretaria de Estado.

O presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), Raul Ribeiro Ferreira, diz à
Renascença que o setor ainda está surpreendido com a decisão do governo de fazer o Turismo partilhar
a pasta com o Comércio e o Turismo, “desvalorizando um setor tão importante para a economia
nacional e que tanto ajudou o país em anos difíceis, nomeadamente depois da crise financeira e da
intervenção da Troika”.

O dirigente considera que o primeiro-ministro deu a volta à insatisfação de todos os agentes do sector,
“de uma forma astuta”, mantendo Rita Marques à frente da pasta, embora tenha de tomar também
conta dos assuntos do Comércio e Serviços.

Ribeiro Ferreira salienta que esse é o lado bom, já que é reconhecida a Rita Marques grande competência
e enorme dedicação ao setor, “que demonstrou bem nestes dois anos muito difíceis, de pandemia”.

Estas declarações do presidente da ADHP são feitas em vésperas do Congresso da ADHP, que se reúne
entra quinta e sábado em Vila do Conde, com o mote “Atrair Talento, Recuperar o Setor, Planear o
Futuro”.

Será perante a Secretária de Estado, acabada de tomar posse e que deverá estar na sessão de abertura
do Congresso, que a ADHP vai reafirmar as preocupações com que os hoteleiros, nomeadamente dos
diretores de hotéis, se confrontam.

Gerir custos de operação, cada vez mais altos, determinados pelo aumento dos preços da energia, de
bens e serviços torna-se cada vez mais complicado. Especialmente quando faltam profissionais
qualificados, que tragam mais-valia às unidades e aumentem a sua rentabilidade.
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Essa é a nova tendência na hotelaria, diz Raúl Ribeiro Ferreira. “A hotelaria está numa nova fase, em que
são os fundos que cada vez mais tomam conta dos hotéis. Isso implica alterações na forma de gestão,
que incluem cada vez mais (profissionais) financeiros nas administrações, com o propósito de aumentar
a rentabilidade."

“É desse ponto de vista que se olha cada vez mais para Recursos Humanos com qualificações mais
elevadas. Esses grandes hotéis e grupos precisam de menos gente, mas mais qualificada, que garantam
rentabilidade. Por isso, essas pessoas estão a ser contratadas com vencimentos mais elevados do que o
que seria esperado."

Mas também é preciso perceber como se podem reter os novos talentos. E para os mais novos, um
bom vencimento já não é suficiente; dão valor a outros fatores, como tempo para conciliar o trabalho
com a vida pessoal e familiar, condições de trabalho, possibilidades de continuar a formação. São
questões para debate em dois painéis, sobre a Retenção de Talentos em Hospitalidade” e “Formação –
necessidades e Inovação.

Uma das questões em debate no segundo dia de trabalhos é o impacto da Agenda do Trabalho Digno na
operação hoteleira. Era uma das prioridades do anterior governo que se manteve no programa eleitoral
do PS e que, inevitavelmente, deverá avançar com o novo Executivo.

Para Raúl Ribeiro Ferreira, “é um retrocesso na forma como o mercado lida com o Código de Trabalho,
há um desequilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e os das empresas”. E aponta as novas regras
para os contratos a termo ou a dificuldade acrescida em recorrer aos serviços das empresas de trabalho
temporário. “São mais dificuldades para as empresas numa fase complicada para o setor do turismo”.

Chegar rapidamente aos níveis de 2019 – o melhor ano turístico – é uma prioridade. Mas a ambição é ir
mais longe e o “Planear o Futuro” passa também pela gestão sustentável, a captação de investidores e
de eventos corporativos, a contribuição da restauração para o TRevPAR (totalidade das receitas do
hotel) ou a prevenção dos ataques cibernéticos, cada vez mais frequentes.

Raul Ribeiro Ferreira admite que boa parte da hotelaria ainda não tem consciência da importância da
cibersegurança. Existe nos grandes grupos, mas não nos hotéis independentes. Se é verdade que têm
menos informação e dados de clientes também é certo que dispõem de menos meios para se defender e
estão mais expostos a ataques.

diz que as diversas organizações ligadas ao Turismo em Portugal não gostaram da decisão de António
Costa de juntar, no novo governo, as pastas do Comércio e dos Serviços ao Turismo, numa secretaria
de estado partilhada.

Para Ribeiro Ferreira, a opinião é unânime: o primeiro-ministro está a desvalorizar o Turismo, um setor
que tanto contributo tem dado à economia do país. O mal menor é o facto de à frente da pasta
continuar Rita Marques, que já conhece bem o setor e de quem têm a melhor opinião, nomeadamente
pelo trabalho feito durante os dois anos de pandemia.

Em entrevista à Renascença, em vésperas do Congresso da ADHP, que se reúne na quinta e sexta-feira
em Vila do Conde, Raul Ribeiro Ferreira diz que “António Costa arranjou uma forma astuta de fazer ‘mea
culpa’, ao manter Rita Marques no cargo” e espera transmitir-lhe esssa ideia na sessão de abertura do
Congresso, que será também o primeiro ato público da governante no novo ciclo, agora no papel de
Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

“Atrair Talento, Recuperar o Setor, Planear o Futuro” é o mote do XVIII Congresso da ADHP –
Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, que decorre de 31 de março a 2 de abril na Escola
Superior de Hotelaria e Turismo, em Vila do Conde.

O presidente, Raul Ribeiro Ferreira,
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Associação de companhias aéreas pede fim de restrições na UE
A Airlines for Europe (A4E), a maior associação de companhias aéreas na União Europeia
(UE), defende o fim das restrições às viagens impostas pela covid-19 "o mais
rapidamente possível" na Europa, criticando a "manta de retalhos" de medidas.

"Idealmente, livrarmo-nos das restrições às viagens assim que pudermos [já que] vemos que há mais
imunidade, há um número crescente de pessoas vacinadas e, portanto, antes de mais nada, gostaríamos
de nos livrar das restrições de viagem assim que pudermos", diz o diretor-geral da A4E, Thomas
Reynaert, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Segundo o responsável desta que é a maior associação representativa das transportadoras na UE,
representando 70% do tráfego aéreo europeu, as restrições adotadas pelos Estados-membros nos
últimos meses, como a obrigação de utilização de máscaras ou de preenchimento de documentos de
identificação do passageiro, a imposição de testagem ou quarentena e a apresentação de certificados de
vacinação, entre outras, têm resultado numa "manta de retalhos de medidas nacionais".

"Enquanto em Bruxelas os Estados-membros tendem a concordar com as recomendações [das
agências europeias e da Comissão], assim que chegam a casa adotam medidas nacionais diferentes e,
por isso, pedimos também que, à medida que aliviam as restrições de viagem, o façam de uma forma
harmonizada para que o passageiro compreenda onde viaja, que quando aterra num país a regra não é
diferente", critica Thomas Reynaert.

"Portanto, penso que o nosso apelo à harmonização continua a ser uma prioridade", acrescenta.

Para o responsável, "é preciso garantir que as medidas são claras e consistentes", para assim, conseguir
"recuperar a confiança" dos passageiros.

Dois anos após o início da pandemia de covid-19, "as pessoas querem realmente viajar", adianta
Thomas Reynaert.
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A posição do responsável surge numa altura em que muitos Estados-membros da UE - aos quais cabe
decisões sobre as regras de saúde e as restrições de viagem relacionadas com a covid-19 - aliviam as
regras, deixando por exemplo de impor máscaras até em espaços fechados ou de solicitar documentos
como certificado de vacinação, enquanto outros países ainda mantêm algumas normas em vigor.

Até ao momento, 72,3% da população total na UE tem o esquema de vacinação anticovid-19 completo
e 52,3% receberam uma dose adicional de reforço.

O setor da aviação foi precisamente um dos mais afetados pela pandemia, tendo as companhias aéreas
membros pela A4E perdido cerca de 500 milhões de passageiros entre 2020-2021 em comparação com
2019 e despedido 150 mil funcionários.

As mais recentes previsões internacionais indicam que as companhias aéreas europeias não deverão
apresentar lucros até 2023 ou 2024, na melhor das hipóteses.

Criada em 2016, a A4E tem como membros 16 companhias aéreas que operam na UE, como o grupo
Air France-KLM, easyJet, grupo Lufthansa, Ryanair, TAP Air Portugal, TUI, entre outras, que no total
transportam habitualmente mais de 720 milhões de passageiros por ano, operando mais de 3.000
aeronaves e gerando mais de 130 mil milhões de euros de volume de negócios anual.
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Crise no turismo. Alojamento passa para arrendamento?
Uma parte dos edifícios restaurados para alojamento local poderá ficar disponível para
arrendamento no pós-pandemia, porque o conceito de turismo de massas deverá mudar
e Portugal não terá tantos turistas como no passado

O especialista em Geografia Humana, João Ferrão, acredita que parte dos edifícios que estavam
reservados para alojamento local possam vir a ter que ser transformados em casas para
arrendamentos. No seu entender, os centros históricos das cidades portuguesas "estavam sob uma
pressão excessiva de turismo", ficando muito organizadas em função do setor.

"O turismo, a partir de certa altura, se é demasiado intenso, se começa a aumentar os preços, se
começa a expulsar as pessoas que lá vivem, é mais negativo do que positivo. Portanto, este contexto
em que nós vivemos parou ou suspendeu esse processo e devíamos aprender com isso", lembrou João
Ferrão, que foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades

Para o investigador, não se trata de estar contra ou a favor do turismo, porque Portugal necessita de
turistas, mas, sim, olhar de uma outra forma para os centros das cidades e pensar em novas soluções
aproveitando os benefícios do setor, "sem que o remédio se transforme em veneno".

"O alojamento local hoje está numa grande crise, porque não há turismo. Quando o turismo voltar, parte
desse alojamento local vai outra vez ser ocupado. Mas será uma parte ou todo? Essa é a grande
dúvida", observou.

A procura turística e o alojamento local, sublinhou, foram determinantes na recuperação de muitos
edifícios antigos, mas as cidades têm "vida sobretudo com as pessoas que lá vivem" e isso não pode ser
esquecido.

"Penso que muito daquilo que foi recuperado para o alojamento local, no futuro, não vai poder ser para
alojamento local, porque nós não vamos voltar a ter aquela enchente de turistas. Também o próprio
conceito de massa vai provavelmente mudar um pouco. Se é assim, uma parte vai voltar para as
atividades turísticas, outra parte fica liberta, por exemplo, para o mercado do arrendamento, que é
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fundamental", explicou.

João Ferrão salientou ainda a importância de levar outro tipo de pessoas para o centro das cidades, para
nele viver, e não apenas as que as visitam.

"Não é ser contra o turismo, não é também ser a favor de qualquer solução desde que traga turistas.
[...] Sabemos como é penalizador para a cidade o excesso de turismo e sabemos também como é
penalizador para a cidade não ter turismo nenhum", sustentou.

Recordando os riscos dos extremos, o especialista reforçou que deve ser encontrado um balanço no
sentido de o turismo e o repovoamento dos centros das cidades coabitarem, com o arrendamento a
estudantes, a jovens casais e a famílias.

"Se nós voltarmos outra vez para o extremo do 'muito turismo', mais tarde ou mais cedo, numa outra
situação idêntica à que nós vivemos agora, vamos ter outra vez o problema de o turismo desaparecer
de um dia para o outro e haver uma nova crise", apontou, acrescentando que "o repovoar os centros
das cidades é um fator fundamental".
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Uns dias longe do mundo
O fim de semana alargado da Páscoa é uma oportunidade a não desperdiçar
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A cerca de 2 semanas da Páscoa, algumas unidades hoteleiras no
Algarve já estão com taxas de ocupação a rondar os 50%
A cerca de 2 semanas da Páscoa, algumas unidades hoteleiras no Algarve já estão com
taxas de ocupação a rondar os 50%

A cerca de 2 semanas da Páscoa, algumas unidades hoteleiras no Algarve já estão com taxas de
ocupação a rondar os 50%
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Expectativas da hotelaria algarvia na Páscoa são "positivas", diz
AHETA
As expectativas da hotelaria algarvia para a Páscoa são “positivas” e a ocupação deve
superar níveis prévios aos registados antes da pandemia de covid-19
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João Fernandes, presidente da RTA Turismo no Algarve teve
"empurrão" do nosso Jornal
O desafio do JA implicava algum trabalho, mas foi prontamente aceite pelo presidente da
Região de Turismo do Algarve

16/45



ALGARVE
INFORMATIVO

30/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Desporto, cultura e tradição animam Algarve em abril
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das
Tochas Floridas são alguns dos eventos que se realizam na região em abril.

 

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das Tochas Floridas são
alguns dos eventos que se realizam na região em abril. 

«Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia!». Dois anos depois, este grito voltará a ecoar pelas
ruas cobertas de flores da engalanada vila de São Brás de Alportel, onde o Domingo de Páscoa, 17 de
abril, é dia de Festa das Tochas Floridas e tem na procissão da Ressurreição o ponto mais alto de uma
manifestação singular do sentir de um povo. 

De 22 a 24 de abril, a prova rainha do motociclismo regressa a Portugal para disputar a etapa nacional
do Campeonato do Mundo de MotoGP na «montanha-russa de emoções» algarvia, alcunha dada pelos
pilotos e equipas internacionais ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. No fim
de semana prolongado de 22 a 25 de abril, o Walking Festival Ameixial convida a percorrer os segredos
do património cultural e natural que se escondem para além da bela costa algarvia, num dos melhores
destinos de caminhadas do mundo. O desafio passa por descobrir os recantos banhados de sol e
tradição da aldeia serrana do Ameixial, no concelho de Loulé, a sua história, a sua cultura, o respeito
pelas suas gentes e costumes. 

Outros eventos em destaque em abril são «E Depois do Adeus – Fotografias com História», exposição
de Marques Valentim, que estará patente em Albufeira; a Gala Internacional de Acordeão do Algarve, a
realizar-se também em Albufeira; vários espetáculos de stand-up comedy em Vila Real de Santo António,
Lagoa e Portimão; o concerto de Tiago Bettencourt no Centro Cultural de Lagos; a Taça de Portugal de
Downhill em São Brás de Alportel; Feiras do Folar em Paderne, Odeceixe, São Marcos da Serra e na
Guia; Procissões do Triunfo e do Enterro do Senhor, em Tavira, bem como o Concerto de Páscoa pela
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Orquestra Clássica do Sul, na Igreja do Carmo, igualmente em Tavira; «Romeu e Julieta» do Quorum
Ballet, no Centro Cultural de Lagos; e a exposição de pintura de Klaus Zylla na mina de sal-gema de Loulé
e outras atividades «À descoberta do Turismo Industrial».

(Link)
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Desporto, cultura e tradição animam Algarve em abril
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das
Tochas Floridas são os destaques da nova edição do «Guia Algarve»

 

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das Tochas Floridas são
os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que reúne duas centenas de eventos que se
realizam na região em abril e que já está disponível para download
(https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2022/Guia_Abril22_web.pdf
).

Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Dois anos depois, este grito voltará a ecoar pelas ruas
cobertas de flores da engalanada vila de São Brás de Alportel. Aqui, o Domingo de Páscoa, 17 de abril, é
dia de Festa das Tochas Floridas (https://www.cm-sbras.pt/pt/agenda/12293/festa-das-tochas-
floridas.aspx) e tem na procissão da Ressurreição o ponto mais alto de uma manifestação singular do
sentir de um povo.

De 22 a 24 de abril, a prova rainha do motociclismo regressa a Portugal para disputar a etapa nacional
do Campeonato do Mundo de MotoGP (https://www.motogp.com/en/event/Portugal) na montanha-
russa de emoções algarvia, alcunha dada pelos pilotos e equipas internacionais ao circuito do Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão.

No fim de semana prolongado de 22 a 25 de abril, o Walking Festival Ameixial
(https://wfameixial.qrer.pt/) convida a percorrer os segredos do património cultural e natural que se
escondem para além da bela costa algarvia, num dos melhores destinos de caminhadas do mundo. O
desafio passa por descobrir os recantos banhados de sol e tradição da aldeia serrana do Ameixial (Loulé),
a sua história, a sua cultura, o respeito pelas suas gentes e costumes.

Outros eventos em destaque em abril:

- “E Depois do Adeus - Fotografias com História”, exposição de Marques Valentim, Albufeira;
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- Gala Internacional de Acordeão do Algarve, Albufeira;

- Espetáculos de Stand up comedy em Vila Real de Santo António, Lagoa e Portimão;

- Concerto de Tiago Bettencourt no Centro Cultural de Lagos;

- BTT – Taça de Portugal de Downhill, São Brás de Alportel;

- Feiras do Folar em Paderne, Odeceixe, São Marcos da Serra e na Guia;

- Procissões do Triunfo e do Enterro do Senhor, Tavira;

- Concerto de Páscoa pela Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, Tavira;

- «Última Hora», produção do Teatro Nacional D. Maria II no Teatro das Figuras, Faro;

- «Romeu e Julieta Quorum Ballet» no Centro Cultural de Lagos;

- Exposição de pintura de Klaus Zylla na mina de sal-gema de Loulé e outras atividades «À descoberta do
Turismo Industrial» (mais informação em https://www.turismodoalgarve.pt/pt/noticias/13878/turismo-
industrial---algarve.aspx).

Descubra estas e muitas outras sugestões na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada
mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. A edição de abril do «Guia Algarve» é uma publicação
bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 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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Saiba o que lhe reserva o «Guia Algarve» para abril
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das
T ochas Floridas são os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que
reúne duas centenas de eventos que se realizam na região em abril.

 

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das Tochas Floridas são
os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que reúne duas centenas de eventos que se
realizam na região em abril.

 

Conforme adianta a Região de Turismo do Algarve, dois anos depois, o grito "Ressuscitou como disse!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!" voltará a ecoar pelas ruas cobertas de flores da vila de São Brás de Alportel. Aqui,
o Domingo de Páscoa, 17 de abril, é dia de Festa das Tochas Floridas e tem na procissão da
Ressurreição o ponto mais alto.

 

De 22 a 24 de abril, a prova rainha do motociclismo regressa a Portugal para disputar a etapa nacional
do Campeonato do Mundo de MotoGP, que acontece no circuito do Autódromo Internacional do Algarve,
em Portimão.

 

No fim de semana prolongado de 22 a 25 de abril, o Walking Festival Ameixial convida a percorrer os
segredos do património cultural e natural que se escondem para além da costa algarvia. O desafio passa
por descobrir os recantos e a tradição da aldeia serrana do Ameixial (Loulé), a sua história, a sua cultura,
o respeito pelas suas gentes e costumes.
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Outros eventos em destaque em abril:

 

“E Depois do Adeus - Fotografias com História”, exposição de Marques Valentim, Albufeira

Gala Internacional de Acordeão do Algarve, Albufeira

Espetáculos de Stand up comedy em Vila Real de Santo António, Lagoa e Portimão

Concerto de Tiago Bettencourt no Centro Cultural de Lagos

BTT – Taça de Portugal de Downhill, São Brás de Alportel

Feiras do Folar em Paderne, Odeceixe, São Marcos da Serra e na Guia

Procissões do Triunfo e do Enterro do Senhor, Tavira

Concerto de Páscoa pela Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, Tavira

«Última Hora», produção do Teatro Nacional D. Maria II no Teatro das Figuras, Faro

«Romeu e Julieta Quorum Ballet» no Centro Cultural de Lagos

Exposição de pintura de Klaus Zylla na mina de sal-gema de Loulé e outras atividades «À descoberta do
Turismo Industrial» (mais informação)

 

Descubra estas e outras sugestões na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada
mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. A edição de abril do «Guia Algarve» é uma publicação
bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 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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Desporto, cultura e tradição vão animar o Algarve em Abril
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das
T ochas Floridas são os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que
reúne duas centenas de eventos que se realizam na região em Abril e que já está
disponível para download.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o Walking Festival Ameixial e a Festa das Tochas Floridas são
os destaques da nova edição do «Guia Algarve», publicação que reúne duas centenas de eventos que
se realizam na região em Abril e que já está disponível para download.

Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Dois anos depois, este grito voltará a ecoar pelas ruas
cobertas de flores da engalanada vila de São Brás de Alportel. Aqui, o Domingo de Páscoa, 17 de Abril, é
dia de Festa das Tochas Floridas e tem na procissão da Ressurreição o ponto mais alto de uma
manifestação singular do sentir de um povo.

De 22 a 24 de Abril, a prova rainha do motociclismo regressa a Portugal para disputar a etapa nacional
do Campeonato do Mundo de MotoGP na montanha-russa de emoções algarvia, alcunha dada pelos
pilotos e equipas internacionais ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

No fim de semana prolongado de 22 a 25 de Abril, o Walking Festival Ameixial convida a percorrer os
segredos do património cultural e natural que se escondem para além da bela costa algarvia, num dos
melhores destinos de caminhadas do mundo. O desafio passa por descobrir os recantos banhados de sol
e tradição da aldeia serrana do Ameixial (Loulé), a sua história, a sua cultura, o respeito pelas suas
gentes e costumes.

Outros eventos em destaque em Abril:

“E Depois do Adeus - Fotografias com História”, exposição de Marques Valentim, Albufeira
Gala Internacional de Acordeão do Algarve, Albufeira
Espetáculos de Stand up comedy em Vila Real de Santo António, Lagoa e Portimão
Concerto de Tiago Bettencourt no Centro Cultural de Lagos
BTT – Taça de Portugal de Downhill, São Brás de Alportel
Feiras do Folar em Paderne, Odeceixe, São Marcos da Serra e na Guia
Procissões do Triunfo e do Enterro do Senhor, Tavira
Concerto de Páscoa pela Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, Tavira
«Última Hora», produção do Teatro Nacional D. Maria II no Teatro das Figuras, Faro
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia_Abril22_web.pdf
https://www.cm-sbras.pt/pt/agenda/12293/festa-das-tochas-floridas.aspx
https://www.motogp.com/en/event/Portugal
http://www.wfameixial.com/


«Romeu e Julieta Quorum Ballet» no Centro Cultural de Lagos
Exposição de pintura de Klaus Zylla na mina de sal-gema de Loulé e outras atividades «À
descoberta do Turismo Industrial» (mais informação)

Descubra estas e muitas outras sugestões na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada
mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. A edição de Abril do «Guia Algarve» é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 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.

Legenda das imagens:

1. Capa mês de Abril 2022;

2. Qr code;

3. "E Depois do Adeus" (Créditos: Marques Valentim);

4. e 5. Festa das Tochas Floridas;

6. e 7. GP Portugal Moto - Autodromo do Algarve;

8. Romeu e Julieta Quorum Ballet;

9. Tiago Bettencourt (Créditos Teresa Pamplona);

10. e 11. Walking Festival Ameixial;
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ATA quer operadores de golfe em trabalho remoto no Algarve
O jornal da indústria do Turismo

A incentivo para este repto surgiu a partir da iniciativa do operador brita^nico Your Golf Travel que, no
seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um perí odo de dois meses.

Consciente do potencial desta ac¸a~o, a expectativa do Turismo do Algarve e´ que este exemplo seja
agora seguido por mais operadores, mostrando-se disponí vel para prestar todo o tipo de informac¸a~o
e de apoio necessa´rios para o planeamento dessas estadias.

Numa altura em que o trabalho remoto e´ uma realidade cada vez mais frequente, a ATA acredita que
estes profissionais tera~o a oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir novos
conhecimentos que lhes ira~o permitir promover, de forma aute^ntica e com conhecimento de causa,
“tudo aquilo que faz deste um destino de golfe u´nico e reconhecido a ní vel mundial”, refere a entidade
de promoção do turismo d região em nota de imprensa.

Esta iniciativa esta´ inserida num conjunto de campanhas de marketing que a ATA esta´ a realizar em
parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais mercados da regia~o.

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela regia~o, com diferentes caraterí sticas, o
Algarve reu´ne um conjunto de condic¸ões u´nicas para a pra´tica desta modalidade, com destaque
para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite
jogar golfe ao longo de todo o ano.
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Algarve quer operadores internacionais do golfe a trabalhar
remotamente na região - Postal do Algarve
A ideia é que estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de
uma forma envolvente e autêntica.A ideia é que estes profissionais possam viver e sentir
o Algarve na primeira pessoa, de uma forma envolvente e autêntica.

A Associação do Turismo do Algarve (ATA) está a desafiar operadores internacionais do golfe a trabalhar
remotamente a partir da região, uma iniciativa que se insere numa campanha de marketing desenvolvida
com 14 operadores.

O Turismo do Algarve baseou-se na iniciativa do operador britânico Your Golf Travel, que destacou seis
elementos da sua equipa comercial para trabalhar a partir do Algarve, durante dois meses.

A ideia é que estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma
envolvente e autêntica. “Queremos que eles conheçam, no terreno, não apenas os nossos campos de
golf, as nossas infraestruturas e serviços associados a esta modalidade, mas que tenham uma
experiência de 360 graus, contactando com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino
proporciona a quem o visita”, afirmou, em comunicado, o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
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Turismo do Algarve desafia operadores internacionais de golfe a
trabalhar remotamente na região
Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a
Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A) está a desafiar um conjunto de operadores de
golfe internacionais a mudar-se temporariamente para este destino.

 

Numa altura em que o trabalho remoto e´ uma realidade cada vez mais frequente, a Associac¸a~o
Turismo do Algarve (ATA) esta´ a desafiar um conjunto de operadores de golfe internacionais a mudar-
se temporariamente para este destino.

Atrave´s de uma experie^ncia de total imersa~o na regia~o, a ATA acredita que estes profissionais
tera~o a oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir novos conhecimentos que lhes
ira~o permitir promover, de forma aute^ntica e com conhecimento de causa, tudo aquilo que faz deste
um destino de golfe u´nico e reconhecido a ní vel mundial.

A inspirac¸a~o para este desafio surgiu a partir da iniciativa do operador brita^nico Your Golf Travel que,
no seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um perí odo de dois meses. Consciente do potencial desta
ac¸a~o, a expectativa do Turismo do Algarve e´ que este exemplo seja agora seguido por mais
operadores, mostrando-se disponí vel para prestar todo o tipo de informac¸a~o e de apoio necessa
´rios para o planeamento dessas estadias.

Esta iniciativa esta´ inserida num conjunto de campanhas de marketing que a ATA esta´ a realizar em
parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais mercados da regia~o.“A ideia e´ que
estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma envolvente e
aute^ntica”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Queremos que eles
conhec¸am, no terreno, na~o apenas os nossos campos de golfe, as nossas infraestruturas e os
servic¸os associados a essa modalidade, mas que tenham uma experie^ncia de 360 graus, contactando
com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino proporciona a quem o visita, enquanto oferta
complementar a` pra´tica de golfe”, acrescenta.
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“Esta e´ uma oportunidade í mpar para os profissionais do setor conhecerem tudo aquilo que a regia~o
tem para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e que explica o facto do Algarve continuar a ser
um dos destinos de golfe mais premiados e reconhecidos a ní vel mundial. Estamos certos que este
conhecimento mais aprofundado da regia~o dara´ a estes operadores um diferencial significativo ao ni
´vel do aconselhamento que possam prestar a todos aqueles que procurem fazer fe´rias de golfe neste
destino”, conclui Joa~o Fernandes.

Nas palavras de Andrew Harding, co-fundador do operador Your Golf Travel, “A experie^ncia de viver e
respirar diariamente um dos nossos principais destinos sera´, certamente, uma oportunidade u´nica para
a nossa equipa de colaboradores. Estamos muito entusiasmados por poder participar neste desafio e
esperamos poder desenvolver, de forma significativa, o nosso conhecimento em torno do Algarve, e,
desta forma, melhorar o servic¸o que prestamos aos nossos clientes.”

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela regia~o, com diferentes caracterí sticas, o
Algarve reu´ne um conjunto de condic¸ões u´nicas para a pra´tica desta modalidade, com destaque
para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite
jogar golfe ao longo de todo o ano.

(Link)
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Turismo do Algarve desafia operadores internacionais de golfe a
trabalhar remotamente na região
Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a
Associação T urismo do Algarve (AT A) está a desafiar um conjunto de operadores de
golfe internacionais a mudar-se temporariamente para este destino.

 

Numa altura em que o trabalho remoto e´ uma realidade cada vez mais frequente, a Associação
Turismo do Algarve (ATA) esta´ a desafiar um conjunto de operadores de golfe internacionais a mudar-
se temporariamente para este destino. Através de uma experiência de total imersão na região, a ATA
acredita que estes profissionais terão a oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir
novos conhecimentos que lhes permitirão promover, de forma autêntica e com conhecimento de causa,
tudo aquilo que faz deste um destino de golfe único e reconhecido a nível mundial. 

A inspiração para este desafio surgiu a partir da iniciativa do operador britânico «Your Golf Travel» que,
no seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um período de dois meses. Consciente do potencial desta ação, a
expectativa do Turismo do Algarve e´ que este exemplo seja agora seguido por mais operadores,
mostrando-se disponível para prestar todo o tipo de informação e de apoio necessários para o
planeamento dessas estadias. Esta iniciativa esta´ inserida num conjunto de campanhas de marketing
que a ATA esta´ a realizar em parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais
mercados da região. 

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições únicas para a prática desta modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
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Algarve desafia operadores de golfe a trabalharem a partir da
região
Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a
Associação T urismo do Algarve (AT A) está a desafiar um conjunto de operadores de
golfe internacionais a mudar-se temporariamente para este destino.

Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a Associação Turismo do
Algarve (ATA) está a desafiar um conjunto de operadores de golfe internacionais a mudar-se temporariamente
para este destino.

Através de uma experiência de total imersão na região, a ATA acredita que estes profissionais terão a
oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir novos conhecimentos que lhes irão permitir
promover, de forma autêntica e com conhecimento de causa, tudo aquilo que faz deste um destino de
golfe único e reconhecido a nível mundial.

A inspiração para este desafio surgiu a partir da iniciativa do operador britânico Your Golf Travel que, no
seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um período de dois meses.

Consciente do potencial desta ação, a expectativa do Turismo do Algarve é que este exemplo seja agora
seguido por mais operadores, mostrando-se disponível para prestar todo o tipo de informação e de
apoio necessários para o planeamento dessas estadias.

Esta iniciativa está inserida num conjunto de campanhas de marketing que a ATA está a realizar em
parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais mercados da região.

“A ideia é que estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma
envolvente e autêntica”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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“Queremos que eles conheçam, no terreno, não apenas os nossos campos de golfe, as nossas
infraestruturas e os serviços associados a essa modalidade, mas que tenham uma experiência de 360
graus, contactando com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino proporciona a quem o visita,
enquanto oferta complementar à prática de golfe”, acrescenta.

“Esta é uma oportunidade ímpar para os profissionais do setor conhecerem tudo aquilo que a região tem
para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e que explica o facto do Algarve continuar a ser um
dos destinos de golfe mais premiados e reconhecidos a nível mundial. Estamos certos que este
conhecimento mais aprofundado da região dará a estes operadores um diferencial significativo ao nível
do aconselhamento que possam prestar a todos aqueles que procurem fazer férias de golfe neste
destino”, conclui João Fernandes.

Nas palavras de Andrew Harding, co-fundador do operador Your Golf Travel, “A experiência de viver e
respirar diariamente um dos nossos principais destinos será, certamente, uma oportunidade única para a
nossa equipa de colaboradores. Estamos muito entusiasmados por poder participar neste desafio e
esperamos poder desenvolver, de forma significativa, o nosso conhecimento em torno do Algarve, e,
desta forma, melhorar o serviço que prestamos aos nossos clientes.”

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições únicas para a prática desta modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.

(Link)
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Turismo do Algarve desafia operadores internacionais de golfe a
trabalhar remotamente na região | Ambitur
Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a
Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A) está a desafiar um conjunto de operadores de
golfe internacionais a mudar-se temporariamente para este destino.

Numa altura em que o trabalho remoto e´ uma realidade cada vez mais frequente, a Associac¸a~o
Turismo do Algarve (ATA) esta´ a desafiar um conjunto de operadores de golfe internacionais a mudar-
se temporariamente para este destino.

Atrave´s de uma experie^ncia de total imersa~o na regia~o, a ATA acredita que estes profissionais
tera~o a oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir novos conhecimentos que lhes
ira~o permitir promover, de forma aute^ntica e com conhecimento de causa, tudo aquilo que faz deste
um destino de golfe u´nico e reconhecido a ní vel mundial.

A inspirac¸a~o para este desafio surgiu a partir da iniciativa do operador brita^nico Your Golf Travel que,
no seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um perí odo de dois meses. Consciente do potencial desta
ac¸a~o, a expectativa do Turismo do Algarve e´ que este exemplo seja agora seguido por mais
operadores, mostrando-se disponí vel para prestar todo o tipo de informac¸a~o e de apoio necessa
´rios para o planeamento dessas estadias.

Esta iniciativa esta´ inserida num conjunto de campanhas de marketing que a ATA esta´ a realizar em
parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais mercados da regia~o. “A ideia e´ que
estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma envolvente e
aute^ntica”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Queremos que eles
conhec¸am, no terreno, na~o apenas os nossos campos de golfe, as nossas infraestruturas e os
servic¸os associados a essa modalidade, mas que tenham uma experie^ncia de 360 graus, contactando
com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino proporciona a quem o visita, enquanto oferta
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complementar a` pra´tica de golfe”, acrescenta.

“Esta e´ uma oportunidade í mpar para os profissionais do setor conhecerem tudo aquilo que a regia~o
tem para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e que explica o facto do Algarve continuar a ser
um dos destinos de golfe mais premiados e reconhecidos a ní vel mundial. Estamos certos que este
conhecimento mais aprofundado da regia~o dara´ a estes operadores um diferencial significativo ao ni
´vel do aconselhamento que possam prestar a todos aqueles que procurem fazer fe´rias de golfe neste
destino”, conclui Joa~o Fernandes.

Nas palavras de Andrew Harding, co-fundador do operador Your Golf Travel, “A experie^ncia de viver e
respirar diariamente um dos nossos principais destinos sera´, certamente, uma oportunidade u´nica para
a nossa equipa de colaboradores. Estamos muito entusiasmados por poder participar neste desafio e
esperamos poder desenvolver, de forma significativa, o nosso conhecimento em torno do Algarve, e,
desta forma, melhorar o servic¸o que prestamos aos nossos clientes.”

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela regia~o, com diferentes caracterí sticas, o
Algarve reu´ne um conjunto de condic¸ões u´nicas para a pra´tica desta modalidade, com destaque
para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite
jogar golfe ao longo de todo o ano.
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Turismo do Algarve desafia operadores internacionais de golfe a
trabalhar remotamente na região
Numa altura em que o trabalho remoto é uma realidade cada vez mais frequente, a
Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A) está a desafiar um conjunto de operadores de
golfe internacionais a mudar-se temporariamente para este destino.

Numa altura em que o trabalho remoto e´ uma realidade cada vez mais frequente, a Associac¸a~o
Turismo do Algarve (ATA) esta´ a desafiar um conjunto de operadores de golfe internacionais a mudar-
se temporariamente para este destino.

Atrave´s de uma experie^ncia de total imersa~o na regia~o, a ATA acredita que estes profissionais
tera~o a oportunidade de explorar o Algarve em detalhe e de adquirir novos conhecimentos que lhes
ira~o permitir promover, de forma aute^ntica e com conhecimento de causa, tudo aquilo que faz deste
um destino de golfe u´nico e reconhecido a ní vel mundial.

A inspirac¸a~o para este desafio surgiu a partir da iniciativa do operador brita^nico Your Golf Travel que,
no seguimento de um contacto com a ATA, decidiu destacar seis elementos da sua equipa comercial para
trabalhar a partir do Algarve, durante um perí odo de dois meses. Consciente do potencial desta
acc¸a~o, a expectativa do Turismo do Algarve e´ que este exemplo seja agora seguido por mais
operadores, mostrando-se disponí vel para prestar todo o tipo de informac¸a~o e de apoio necessa
´rios para o planeamento dessas estadias.

Esta iniciativa esta´ inserida num conjunto de campanhas de marketing que a ATA esta´ a realizar em
parceria com 14 operadores de golfe, provenientes dos principais mercados da regia~o.“A ideia e´ que
estes profissionais possam viver e sentir o Algarve na primeira pessoa, de uma forma envolvente e
aute^ntica”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Queremos que eles
conhec¸am, no terreno, na~o apenas os nossos campos de golfe, as nossas infraestruturas e os
servic¸os associados a essa modalidade, mas que tenham uma experie^ncia de 360 graus, contactando
com a cultura local e vivenciando tudo o que o destino proporciona a quem o visita, enquanto oferta
complementar a` pra´ctica de golfe”, acrescenta.

“Esta e´ uma oportunidade í mpar para os profissionais do sector conhecerem tudo aquilo que a
regia~o tem para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e que explica o facto do Algarve
continuar a ser um dos destinos de golfe mais premiados e reconhecidos a ní vel mundial. Estamos
certos que este conhecimento mais aprofundado da regia~o dara´ a estes operadores um diferencial
significativo ao ní vel do aconselhamento que possam prestar a todos aqueles que procurem fazer fe
´rias de golfe neste destino”, conclui Joa~o Fernandes.

Nas palavras de Andrew Harding, co-fundador do operador Your Golf Travel, “A experie^ncia de viver e
respirar diariamente um dos nossos principais destinos sera´, certamente, uma oportunidade u´nica para
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a nossa equipa de colaboradores. Estamos muito entusiasmados por poder participar neste desafio e
esperamos poder desenvolver, de forma significativa, o nosso conhecimento em torno do Algarve, e,
desta forma, melhorar o servic¸o que prestamos aos nossos clientes.”

Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela regia~o, com diferentes caracterí sticas, o
Algarve reu´ne um conjunto de condic¸ões u´nicas para a pra´ctica desta modalidade, com destaque
para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite
jogar golfe ao longo de todo o ano.
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JORNAL DO ALGARVE

31/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA PINHEIRO

RODRIGUES

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Algarve quer ser “o melhor hub tecnológico da Europa
A primeira edição do Algarve T ech Hub Summit (AT HS) arrancou no dia 28 de março, no
Campus da Penha, da Universidade do Algarve (UAlg) e vai prolongar-se com confe-
rências, exposições e eventos de ne- tworking, entre Faro e Loulé, até ao dia 03 de abril.
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POSTAL

31/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Transportes do Algarve renovam imagem, frota e rede [vídeo] -
Postal do Algarve
A rede “Vamus T ransportes do Algarve” é dinamizada pela VIZUR T ransportes, empresa
subsidiária da EVA T ransportes. Prepara para breve a apresentação de novas formas de
interação com os clientes nos principais terminais rodoviários do Algarve.A rede “Vamus
T ransportes do Algarve” é dinamizada pela VIZUR T ransportes, empresa subsidiária da
EVA T ransportes. Prepara para breve a apresentação de novas formas de interação com
os clientes nos principais terminais rodoviários do Algarve.

A Vamus Algarve após 4 meses de atividade surge com nova imagem, frota e rede renovadas e lança
agora o seu vídeo corporativo.

A modernização tecnológica do serviço na experiência do passageiro é um dos destaques do vídeo
corporativo da rede.

“Em jeito de ‘road movie’ acompanhamos uma jovem que encontra no Algarve os cenários paisagísticos
ideais para as suas fotografias, explica a Vamus Algarve, acrescentando que “a sua história inspira-nos a
sair de casa e a desejar conhecer melhor esta região, da costa ao interior, seguindo caminho de
transporte público”.

O vídeo corporativo pode aparentemente “piscar o olho” aos mais jovens, mas as mudanças
concretizadas na rede de transportes públicos apresentam um serviço à medida de todos.
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No plano digital destaca-se a app VAMUS ALGARVE que, contando já com mais de 5000 downloads,
oferece informação em tempo real permitindo uma compra fácil de títulos de transporte. Para além
disso, estão a ser instaladas novas paragens (já visíveis em Albufeira, Loulé e Faro) que disponibilizam
toda a informação necessária para quem pretende viajar com a VAMUS ALGARVE.

No entanto, no Algarve nem todos os passageiros são residentes. Muitos são turistas que procuram o
autocarro como meio de transporte. A pensar neles será lançada este mês a Campanha Passe Turístico.
Já em Maio observaremos o reforço do serviço Aerobus e a entrada em funcionamento da nova linha
EVA Cliffs Line.

A rede “Vamus Transportes do Algarve” é dinamizada pela VIZUR Transportes, empresa subsidiária da
EVA Transportes. Prepara para breve a apresentação de novas formas de interação com os clientes
(EVAtv e EVAkiosk) nos principais terminais rodoviários do Algarve.

Apesar de alguns ajustes, o desconto no tarifário do transporte público (PART) mantém-se. Por essa
razão, o passe na região do Algarve continua a ser uma alternativa económica e sustentável perante a
escalada dos preços dos combustíveis.

“A modernização do serviço e da frota, assim como a diversidade de rotas e horários aliadas à aposta na
promoção através deste novo vídeo, irá certamente conquistar novos passageiros nos próximos
meses”, destaca a Vamus Algarve.

Recorde-se que a EVA Transportes depois de ganhar o concurso público internacional para a concessão
do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na AMAL iniciou a implementação, através da
sua subsidiária VIZUR Transportes, da nova rede “VAMUS – Transportes do Algarve” no dia 1 de
Dezembro de 2021.
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SUL INFORMAÇÃO

30/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Feira do Folar regressa a São Marcos da Serra
Organizado pelo Município de Silves, o certame conta com o habitual apoio da Junta de
Freguesia local, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São
Marcos da Serra e da Região de Turismo do Algarve

A Feira do Folar está de regresso, de 15 a 17 de Abril, a São Marcos da Serra (Silves).

O evento vai reunir vários produtores tradicionais, não só de folar, como de doces, licores e medronho.

Organizado pelo Município de Silves, o certame conta com o habitual apoio da Junta de Freguesia local,
da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra e da Região
de Turismo do Algarve.

Do programa fazem parte concertos, celebrações religiosas, grupos corais, ranchos folclóricos, bailes,
jogos tradicionais, a exposição “Vamos ser Geoparque Algarvensis” (patente no Pólo de Educação ao
Longo da Vida de São Marcos da Serra) e muita animação de rua´.
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JORNAL DO ALGARVE

31/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Hélder Martins, presidente da RTA 2004/2008 "José Barão era
um visionário do Turismo"
Os elogios de Hélder Martins ao fundador do JA, José Barão (a quem chama “um
verdadeiro empreendedor”), têm dois vértices: as suas capacidades como comunicador e
mentor do principal jornal da região
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BARLAVENTO

30/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve junta-se à Open Week
A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, junta-se à Open Week 2022

43/45



BARLAVENTO

30/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

easyJet reabre base do Aeroporto de Faro
A easyJet voltou a abrir a base do Aeroporto de Faro
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