
CORREIO DA MANHÃ

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 66000

“AS COISAS TÊM ESTADO A EVOLUIR PELA POSITIVA”
Hélder Martins, presidente da AHET A, sobre a falta de mão de obra no turismo para o
verão
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http://www.terraruiva.pt/wp-content/uploads/2022/06/festival-MED.jpg


CNN PORTUGAL

01/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA CNN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

As taxas de ocupação de unidades hoteleiras do Algarve estão
muito acima do que era expectável para este período,
comparando com a mesma altura do ano 2019
As taxas de ocupação de unidades hoteleiras do Algarve estão muito acima do que era
expectável para este período, comparando com a mesma altura do ano 2019

As taxas de ocupação de unidades hoteleiras do Algarve estão muito acima do que era expectável para
este período, comparando com a mesma altura do ano 2019
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SIC NOTÍCIAS

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Economia dia a dia: em Portugal, o turismo está a recuperar a
passos largos - SIC Notícias
Esta quarta-feira na rubrica “Economia dia a dia” falamos sobre os dados divulgados pelo
INE relativamente à atividade turística em Portugal. Os números deixam o setor animado
com a recuperação pós-pandemia.

Link Vídeo
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https://content.jwplatform.com/videos/NSkgDbdb-9KWNm5cj.mp4


JORNAL DE NEGÓCIOS

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

ANA: Lisboa não terá mais capacidade a curto prazo
ANA diz que a avaliação ambiental estratégica ao novo aeroporto só estará pronta no
segundo trimestre de 2023 e que há ainda litígios sobre o Montijo, para concluir que não
haverá aumento de capacidade significativo em Lisboa no curto prazo

4/55



5/55



TVI

02/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

O turismo é a melhor arma para contrariar este impacto negativo
que decorre da guerra, no Algarve, por exemplo, as taxas de
ocupação das unidades hoteleiras estão muito acima do que era
previsível
O turismo é a melhor arma para contrariar este impacto negativo que decorre da guerra,
no Algarve, por exemplo, as taxas de ocupação das unidades hoteleiras estão muito
acima do que era previsível

O turismo é a melhor arma para contrariar este impacto negativo que decorre da guerra, no Algarve, por
exemplo, as taxas de ocupação das unidades hoteleiras estão muito acima do que era previsível
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POSTAL

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Música, dança e boa disposição para dar as boas vindas ao verão
algarvio
Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos
de junho já está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para
aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano no Algarve
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Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 9 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

O festival promete quatro noites de boa disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes
todas as noites e a participação diária de Beatriz Magano.

No dia 9 o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José, no dia 10 com
Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12 com a David Cristina e
Marco Horácio.
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Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, que
traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a
presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

 

Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite.

No dia 18 de junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco,
vestimenta obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de
diferentes géneros.
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Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao
palco no dia 5 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 9, no Centro Cultural
de Lagos. Subindo ao palco com nome próprio, a artista promete um concerto imperdível de energia
contagiante, como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo.

 

Ainda no dia 9, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre os dias
17 e 19, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de
ponta e música house e techno.

 

Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 4 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência
num espetáculo de enorme beleza visual e sonora, que é uma preciosa homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango.

Em Albufeira, entre os dias 3 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura “Sem Trejeitos Nem
Palavras”, de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de forma
autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.
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Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

A programação do mês de junho oferece sugestões para quem gosta de um plano veranil bem animado.
Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no “Guia Algarve“, uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas.

O guia em 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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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
https://postal.pt/cultura/musica-danca-e-boa-disposicao-no-mes-em-que-comeca-o-verao%ef%bf%bc/


JORNAL DE NOTÍCIAS

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6330

REACH: 35000

Para os cruzeiros o ano é de retoma
T erminal de Leixões prevê receber 100 mil passageiros, o que representa um acréscimo
de 13% face a 2019, na pré-pandemia
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TERRA RUIVA

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: -1

Algarve em Junho – Guia de eventos já está disponível
Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos
de junho já está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para
aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano no Algarve.

Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos de junho já
está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para aproveitar em pleno os dias mais
soalheiros do ano no Algarve.

Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 09 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. O festival promete quatro noites de
boa disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária
de Beatriz Magano. No dia 09 o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman
José, no dia 10 com Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12
com a David Cristina e Marco Horácio.

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, que
traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a
presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.
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Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. No dia 18 de
junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros.

Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao
palco no dia 05 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 09, no Centro
Cultural de Lagos. Subindo ao palco com nome próprio, a artista promete um concerto imperdível de
energia contagiante, como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo. Também
no dia 09, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre os dias 17 e
19, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de ponta
e música house e techno.

Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 04 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência
num espetáculo de enorme beleza visual e sonora, que é uma preciosa homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango.

Em Albufeira, entre os dias 03 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura «Sem Trejeitos
Nem Palavras», de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de
forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

A programação do mês de junho oferece sugestões para quem gosta de um plano veranil bem animado.
Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem 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.

Fonte: RTA

 

Link
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
http://www.terraruiva.pt/2022/06/02/algarve-em-junho-guia-de-eventos-ja-esta-disponivel/


ALGARVE NOTÍCIAS

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Música, dança e boa disposição para aproveitar a chegada do
verão ao Algarve
Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos
de junho já está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para
aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano no Algarve.

Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos de junho já
está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para aproveitar em pleno os dias mais
soalheiros do ano no Algarve.

Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 09 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. O festival promete quatro noites de boa
disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de
Beatriz Magano. No dia 09 o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José, no
dia 10 com Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12 com a David
Cristina e Marco Horácio.

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, que
traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a
presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. No dia 18 de
junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros.

Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao
palco no dia 05 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 09, no Centro
Cultural de Lagos. Subindo ao palco com nome próprio, a artista promete um concerto imperdível de
energia contagiante, como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo. Ainda no
dia 09, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre os dias 17 e 19,
na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de ponta e
música house e techno.

Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 04 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência
num espetáculo de enorme beleza visual e sonora, que é uma preciosa homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango.

Em Albufeira, entre os dias 03 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura «Sem Trejeitos
Nem Palavras», de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de
forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

A programação do mês de junho oferece sugestões para quem gosta de um plano veranil bem animado.
Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve»
(https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2022/Guia%20Algarve%20Junho%20WEB.pdf
), uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem 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.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf


 

Ademar Dias

Link
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https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/m%C3%BAsica-dan%C3%A7a-e-boa-disposi%C3%A7%C3%A3o-para-aproveitar-chegada-do-ver%C3%A3o-ao-algarve


A VOZ DO @LGARVE

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Música, dança e boa disposição para aproveitar a chegada do
verão ao Algarve
Guia de eventos de junho já está disponível
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Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa e o guia mensal de eventos de junho já
está disponível com um leque de sugestões e atividades diversas para aproveitar em pleno os dias mais
soalheiros do ano no Algarve.

Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 09 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. O festival promete quatro noites de boa
disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de
Beatriz Magano. No dia 09 o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José, no
dia 10 com Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12 com a David
Cristina e Marco Horácio.

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, que
traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a
presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. No dia 18 de
junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros.

Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao
palco no dia 05 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 09, no Centro
Cultural de Lagos. Subindo ao palco com nome próprio, a artista promete um concerto imperdível de
energia contagiante, como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo. Ainda no
dia 09, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre os dias 17 e 19,
na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de ponta e
música house e techno.

Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 04 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência
num espetáculo de enorme beleza visual e sonora, que é uma preciosa homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango.

Em Albufeira, entre os dias 03 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura «Sem Trejeitos
Nem Palavras», de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de
forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.
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Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

A programação do mês de junho oferece sugestões para quem gosta de um plano veranil bem animado.
Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem 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.

 

Por: RTA

Link
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
https://www.avozdoalgarve.pt/d/msica-dana-e-boa-disposio-para-aproveitar-a-chegada-do-vero-ao-algarve/62892


ALGARVE PRIMEIRO

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Saiba o que lhe reserva o Algarve até à chegada do verão
Em junho, as sugestões continuam a ser muitas até à chegada do verão, segundo o Guia
Algarve, publicação mensal da Região de Turismo do Algarve.
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Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 09 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. O festival promete quatro noites de boa
disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de
Beatriz Magano. No dia 09, o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José, no
dia 10 com Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12 com a David
Cristina e Marco Horácio.

 

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, evento
de referência da região.

 

Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. No dia 18 de
junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, "vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros",
destaca a mesma publicação.

 

Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome importante na música rock portuguesa, sobe ao palco
no dia 05 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 09, no Centro Cultural de
Lagos. Ainda no dia 09, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre
os dias 17 e 19, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia
de ponta e música house e techno.

 

Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 04 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango, com a presença em palco do grupo La Porteña Tango.

 

Em Albufeira, entre os dias 03 e 27 de junho, estará instalada a exposição de pintura «Sem Trejeitos
Nem Palavras», de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de
forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

 

Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

 

Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem 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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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
https://www.algarveprimeiro.com/d/saiba-o-que-lhe-reserva-o-algarve-ate-a-chegada-do-verao-/45007-84


BARLAVENTO

02/06/2022

TIPO • ONLINE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve recebe o verão com grandes eventos de música, dança e
humor
Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa, para aproveitar em pleno os
dias mais soalheiros do ano no Algarve

24/55



O mês será bom para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada. É que, de 9 a 12 de junho, o
Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, recebe o Festival de Humor Solrir.

O festival promete quatro noites de boa disposição, num evento que reúne dois comediantes diferentes
todas as noites e a participação diária de Beatriz Magano. No dia 9, o festival conta com a participação
especial de Aldo Lima e Herman José. No dia 10 sobem ao palco Francisco Menezes e Serafim. A 11 de
junho é a vez de Mário Daniel e Nilton e por fim, no dia 12, o Festival encerra com David Cristina e Marco
Horácio.

Destaque também para a Carvoeiro Noite Black & White, evento que espera cerca de 30 mil visitantes
nacionais e estrangeiros numa só noite. Será no dia 18 de junho, quando a praia e as ruas do centro da
vila do Carvoeiro se pintam de preto e branco, vestimenta obrigatória para quem adere ao evento, e
com particular destaque para a música de diferentes géneros.

A música estará também em alta na Zona Histórica de Loulé. Entre os dias 30 de junho e 3 de julho,
realiza-se ali o 18.º Festival MED, que traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas
músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes
plásticas, gastronomia ou artesanato.

Ainda no panorama musical, Manel Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao palco
do Cineteatro Louletano no dia 5 de junho. Ana Bacalhau apresenta-se a 9 de junho no Centro Cultural
de Lagos.

Também no dia 9, Pedro Abrunhosa apresenta-se no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. E entre os
dias 17 e 19 de junho, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte,
tecnologia de ponta e música house e techno.

Para quem pede um bom passo de dança, o Festival do Tango realiza-se já no próximo sábado, dia 4 de
junho, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a
audiência num espetáculo «de enorme beleza visual e sonora, que é uma homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango».

A pintura também marca posição em junho, com a instalação da exposição «Sem Trejeitos Nem
Palavras», de Lino Gonçalves, em Albufeira, de 3 a 27 de junho. Este artista polivalente, que desenvolveu
interesses e explorou de forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as
artes gráficas e a cenografia, apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

Já no panorama desportivo, realiza-se nos dias 11 e 12 de junho o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue (em
português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de
golfe da região.

Link 
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https://barlavento.sapo.pt/algarve/lino-goncalves-mostra-se-sem-trejeitos-nem-palavras-em-albufeira
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
https://barlavento.sapo.pt/destaque/algarve-recebe-o-verao-com-grandes-eventos-de-musica-danca-e-humor


SUL INFORMAÇÃO
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FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Música, dança e humor dão as boas-vindas ao Verão no Algarve
O guia mensal de eventos do Turismo do Algarve
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Música, dança e humor vão estar em destaque na programação de animação cultural do
Algarve, em Junho, mês que começa o Verão.

Com o regresso do bom tempo e com a retoma em curso, há muitas iniciativas para aproveitar, em
diferentes concelhos da região e que fazem parte do guia mensal de eventos do Turismo do Algarve de
Junho.

Um dos pontos altos do programa acontece no final do mês e até entra por Julho adentro: o Festival
MED.

A 18ª edição do evento vai decorrer entre 30 de Junho e 3 de Julho no centro histórico de Loulé e
celebrar a música do mundo e a diversidade cultural.

Além da música, os que forem ao MED podem contar com  outras manifestações culturais, como
cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

De 9 a 12 de Junho, Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, acolhe o Festival de Humor Solrir,
um evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de Beatriz
Magano.

Aldo Lima e Herman José (dia 9), Francisco Menezes e Serafim (dia 10), Mário Daniel e Nilton (dia 11) e
David Cristina e Marco Horácio (dia 12).
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Em Carvoeiro, no concelho de Lagoa, no dia 18, tem lugar a Noite Black & White, «a maior festa de
verão do Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite»,
segundo o Turismo do Algarve.

Nestes dias, «a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros».

Junho também é mês de concertos com nomes bem conhecidos do grande público.

No dia 5. Manel Cruz, que se notabilizou enquanto vocalista dos Ornatos Violeta, mas que já tem uma
profícua carreira a solo, atua no Cineteatro de Loulé.

Ana Bacalhau, ex-vocalista dos Deolinda, apresenta-se no Centro Cultural de Lagos a 9 de Junho, o
mesmo dia em que Pedro Abrunhosa se apresenta no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão.

Entre os dias 17 e 19, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte,
tecnologia de ponta e música house e techno.

 

 

No campo da dança, as atenções voltam-se para o Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, onde se vai
realizar, a 4 de Junho, o Festival do Tango.

Neste evento, o grupo La Porteña Tango proporciona um espetáculo de «homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais».

Em Albufeira, entre os dias 3 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura «Sem Trejeitos Nem
Palavras», de Lino Gonçalves.

Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de Junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.
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Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem 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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https://www.sulinformacao.pt/2022/06/musica-danca-e-humor-dao-as-boas-vindas-ao-verao-no-algarve/


SAPO
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TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Novas regras tornam quase impossível fumar em restaurantes e
bares. Portaria entra em vigor para o ano
Fumar num restaurante, bar ou discoteca vai passar a ser praticamente impossível: a
portaria com novas (e apertadas) exigências para as salas de fumo será publicada hoje,
embora são entre em vigor em 2023.

As áreas para fumadores no interior de restaurantes, bares e discotecas têm novas regras que tornam
quase impossível fumar nestes estabelecimentos. A portaria, hoje publicada, entra em vigor a 01 de
janeiro de 2023, avança o jornal ‘Público’, na edição desta quinta-feira.

Apesar dos meses de atraso até ser publicada, a legislação estabelece requisitos muito mais exigentes
para a ventilação das salas, servindo os próximos sete meses para a adaptação dos estabelecimentos
que queiram investir nos novos equipamentos. Até lá, mantêm-se as regras definidas há 15 anos na
primeira versão da lei do tabaco.

Segundo o jornal, a lista de novos requisitos “é extensa e complexa”, o que pode desencorajar
investimentos: as salas de fumo só podem existir em restaurantes, bares ou discotecas que tenham, no
mínimo, 100 metros quadrados de área dedicada aos clientes e uma altura entre o chão e o tecto de
pelo menos três metros. Para além disso, refere o documento assinado pelos secretários de Estado
Adjunto e da Saúde e do Turismo, Comércio e Serviços, a que o ‘Público’ teve acesso, as salas de fumo
não podem exceder 20% da área dedicada aos clientes e têm de ficar separadas por uma antecâmara
com, no mínimo, quatro metros quadrados, devidamente ventilada, e com portas de correr automáticas.

As salas propriamente ditas terão também de ter ventilação específica, assegurada por “equipamentos
de insuflação e extração”, devendo “o caudal de ar novo exterior a insuflar de corresponder a um mínimo
de 10 renovações de ar por hora”, cita ainda o jornal. Para além de dever “ser garantida uma eficácia de
ventilação mínima de 80%”, estes sistemas terão de obedecer a planos de manutenção validados por
um engenheiro ou engenheiro técnico com especialização em engenharia de climatização.

Em agosto do ano passado, quando a portaria entrou em consulta pública, a Associação Discotecas
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Nacional (ADN) considerou de imediato que os empresários têm de se preparar para proibirem os
clientes de fumarem no interior destes espaços, evitando assim eventuais investimentos tendo em conta
uma proposta com novas regras de ventilação.

João Gouveia, da ADN, citado pela Lusa, salientava que já passou o tempo de ter esta discussão sobre o
tabaco dentro das discotecas e defendeu que em causa está a saúde pública e qualidade do ar dentro
dos estabelecimentos, que piora com o fumo do tabaco.

“Se os nossos operadores, desta indústria que é a noite, ainda não estavam preparados para dizer adeus
ao tabaco dentro de seus estabelecimentos, é porque estão adormecidos há 14 anos, que é o tempo
em que essa discussão está levantada, desde 2007. Era previsível que isto viesse a acontecer, até
porque já não é a questão da lei do tabaco, mas é a questão da qualidade do ar, que é até uma norma
europeia que não tem a ver com as normas impostas pelo nosso governo”.

“A forma mais fácil, até para evitar grandes investimentos, é pura e simplesmente informar os seus
clientes que o consumo de tabaco só é permitido no exterior e resolve-se a questão de uma vez por
todas. Já lá vai o tempo de estarmos a discutir se a área é com fumadores, se é sem fumadores, isolado
ou não isolado”, acrescentou na altura.

Para o dirigente, a contaminação do ar pelo fumo do tabaco “é evidente” e quem tem de ser defendido
“são os não fumadores e os fumadores passivos e não os fumadores”. “É uma questão de saúde
pública. Não está aberto a discussão, não está aberta a opiniões”, defendeu.

João Gouveia afirmou acreditar que os empresários que não estão preparados para estas alterações
“sejam muito poucos, até pelas conversas mantidas com empresários da área”, e explicou que, a nível
de espaço, será fácil para as discotecas que ainda não o fizeram adaptarem uma área para fumadores,
por terem mais do que os 100 metros quadrados exigidos, mas “a nível dos bares não”.

“Agora a questão é: vale o investimento? É a única questão que se coloca”, questionou.

Para Ricardo Tavares, presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, porém,
“as regras são de tal forma hediondas que só se vai poder fumar em aeroportos e nos shoppings”, disse
na mesma altura ao ‘Público’.

Para o dirigente, esta portaria é “uma forma camuflada de dizer que passa a ser proibido fumar nestes
espaços”. “As regras são impossíveis de cumprir. Nas grandes cidades, a maioria dos bares tem entre
trinta e quarenta metros quadrados; logo, ficam eliminados desta possibilidade. Nas discotecas, os
custos são de tal forma avultados, quer na instalação quer na manutenção [dos sistemas de ventilação],
que os empresários vão rapidamente concluir que não é rentável.”

Ainda assim, há quem quisesse que o governo fosse mais longe: é que “mesmo com todos os novos
requisitos não é possível garantir a qualidade do ar interior, até porque não é só o ar que fica
contaminado, todos os materiais destes espaços ficam contaminados. O problema é que o governo não
teve coragem de proibir completamente os espaços para fumadores. Isto não passa de uma estratégia
de adiamento da solução preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que é a de não haver
excepções”, disse ao ‘Público’ Hilson Cunha Filho, da direção da Confederação Portuguesa de Prevenção
do Tabagismo, que reúne dezenas de associações da área da saúde, educação e ambiente.

Para o ministério da Saúde, no entanto, esta portaria procura endurecer a legislação e reduzir o consumo
de tabaco. Numa resposta por escrito ao diário, o ministério de Marta Temido diz que as regras vão ao
encontro do “objectivo de promover uma maior salubridade destes espaços e uma efectiva protecção
dos não fumadores relativamente à exposição continuada ao fumo do tabaco”.
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BARLAVENTO

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Governo volta a ponderar ligação Portimão - Tanger
Ponte marítima com o norte de África será discutida na próxima Cimeira entre Portugal e
Marrocos, a realizar ainda este ano
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BARLAVENTO

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2100

REACH: -1

Banhos Islâmicos são o prólogo do Quarteirão Cultural de Loulé
Único na sua tipologia é o edifício mais completo do género de toda a Península Ibérica
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BARLAVENTO

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

José Apolinário defende «Agenda Verde» para o turismo algarvio
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, José
Apolinário, defendeu uma agenda regional de sustentabilidade ambiental para o turismo
na região, na sessão de abertura da Conferência «Smart & Sustainable C ities e os
Desafios do Turismo»
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BARLAVENTO

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Novo passe permite conhecer a região sem limites
Disponível para todas as todas as linhas de autocarros «Vamus Algarve»
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PÚBLICO

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

BE quer saber quantas queixas há contra o AL
A última alteração à lei do AL abriu a possibilidade de pedir a suspensão da actividade por
decisão da maioria dos condóminos
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JORNAL I

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP aprova contas de 2021 e transferência de prejuízo de 1430
milhões
Ainda esta terça-feira, os sindicatos alertaram que plano de reestruturação vai “destruir”
a TAP
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RENASCENÇA ONLINE

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

CP, Metro, barcos, aeroportos. Junho é mês de greves nos
transportes - Renascença
O mês arrancou com uma paralisação na Rodoviária de Lisboa e com uma greve dos
trabalhadores das bilheteiras da CP, o início de uma onda de protestos que atinge outros
setores de atividade.

Comboios, metropolitano, ligações fluviais e aeroportos. O mês de junho vai ficar marcado por várias
greves no setor dos transportes, mas não só.

Junho arrancou com uma paralisação na Rodoviária de Lisboa, que garante as ligações na zona Norte da
capital, e com uma greve dos trabalhadores das bilheteiras da CP.

Ao longo de todo o mês estão previstas perturbações nos comboios da CP, devido a greves dos
ferroviários.

Os sindicatos do Metropolitano de Lisboa também avançaram com pré-avisos de greve, que podem
coincidir com os Santos Populares e com o Rock in Rio, festival que decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de
junho, e que movimenta milhares de pessoas.

Os trabalhadores do handling dos aeroportos têm vários dias de greve marcadas, bem como os da
Transtejo e Soflusa, que garantem as ligações fluviais entre as duas margens do Rio Tejo.

Além dos transportes, também estão previstas greves em empresas como CTT, EMEL ou Worten.

Nos fins de semana de 18/19 e 25/26, decorre o festival de música Rock in Rio e também é costume o
metro estender o horário para a madrugada. Resta saber se as greves irão alterar estes serviços.

“Os sindicatos que representam as tripulações de cabine da Ryanair não vão hesitar em avançar com
uma ação europeia este verão e avançar com greves caso não haja uma resposta por parte da
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empresa”, diz a nota.

NOTA: Esta notícia vai sendo atualizada consoante forem convocadas ou desconvocadas greves
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SUL INFORMAÇÃO

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Boat Show junta mais de 50 marcas da indústria náutica na
Marina de Vilamoura
Entre 11 e 19 de Junho

Embarcações e equipamento náutico estar em mostra no Marina de Vilamoura International Boat Show,
que vai decorrer de 11 a 19 de Junho e contará com mais de 50 marcas da indústria náutica.

O evento, co-organizado pela Marina de Vilamoura e pela FIL – Feira Internacional de Lisboa, «reúne
todas as tipologias de embarcações – novas e seminovas (brokerage) -, bem como marcas de
acessórios, equipamentos e serviços integrados», segundo a organização.

«O Boat Show é um polo de atração no Verão do Algarve. Não apenas pela dinamização que opera na
economia regional e no setor da náutica, mas também pelo estilo de vida que reflete. É um evento de
uma enorme generosidade, que partilha este universo de glamour e oferece uma receção personalizada
a qualquer entusiasta da náutica. É também uma oportunidade imperdível de desfrutar de Vilamoura
numa altura única, em que a Marina ganha uma nova vida e toda a atmosfera envolvente adquire uma
energia incomparável», segundo Paulo Jorge, da organização do Marina de Vilamoura International Boat
Show.

Neste evento, os visitantes têm a oportunidade de entrar em contacto imediato com fabricantes e
representantes das marcas presentes. Também é possível a «experimentação imediata dos
equipamentos, tirando proveito da relação direta entre marca e comprador».
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POSTAL

01/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Lagoa recebe o Campeonato Continental de Fórmula Windsurfing
na Praia Grande em Ferragudo - Postal do Algarve
Campeonato conta com cerca de 20 competidores de diversas nacionalidades e
idades.Campeonato conta com cerca de 20 competidores de diversas nacionalidades e
idades.

Lagoa recebe, a partir desta quinta-feira e até domingo, o Campeonato Continental de Fórmula
Windsurfing, que decorre na praia Grande, em Ferragudo, e conta com cerca de 20 competidores de
diversas nacionalidades e idades.

Este campeonato vai contar com a presença de competidores oriundos de Portugal, Espanha, Brasil e
Itália, marcando também presença, o campeão do Brasil, Leonardo Mulim, o campeão espanhol, Roberto
Ortiz, bem como o campeão nacional e ibérico em 2021, o Português Vasco Chaveca.

O início das provas está marcado para amanhã, pelas 14:30, estando o período de manhã reservado
para as habituais medições e inspeções da prova, bem como a credenciação dos competidores.

Durante os quatro dias, Ferragudo assistirá a quatro provas, dentro da barra, podendo ainda, haver um
percurso de longa distância, entre Ferragudo e Alvor, casos as condições climatéricas o permitam.

Paralelamente a estas provas, o evento contará com um sunset, na sexta-feira, pelas 20_00, também
na Praia Grande, com provas de vinhos, seguido de jantar convívio entre os competidores.

“O concelho de Lagoa recebe assim mais um grande evento desportivo, numa praia única no concelho,
com excelentes condições para a prática desportiva, na qual o Município de Lagoa pretende instalar uma
grande área desportiva, num futuro próximo”, realça a autarquia.
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ANTENA 1

01/06/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Acabou o tempo dado por muitos senhorios para o acolhimento
de refugiados ucranianos no Algarve, com o início da época alta
turística, várias famílias começaram a receber avisos para
libertarem as habitações até ao fim de Maio
Acabou o tempo dado por muitos senhorios para o acolhimento de refugiados ucranianos
no Algarve, com o início da época alta turística, várias famílias começaram a receber
avisos para libertarem as habitações até ao fim de Maio

Acabou o tempo dado por muitos senhorios para o acolhimento de refugiados ucranianos no Algarve,
com o início da época alta turística, várias famílias começaram a receber avisos para libertarem as
habitações até ao fim de Maio
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CDS critica declarações do presidente do Turismo de Portugal
sobre TAP e acusa Governo de 'conivência'
Partido de Nuno Melo garante que se tivesse assento parlamentar já teria chamado à AR
o responsável da entidade pública, a secretária de estado do T urismo e Pedro Nuno
Santos, enquanto ministro das Infraestruturas com a tutela da TAP.

O CDS não poupou críticas às declarações do presidente do Turismo de Portugal que terá aconselhado os
agentes do setor no Norte a optarem pela espanhola Iberia em vez da TAP e a focarem-se mais no
aeroporto de Madrid, em detrimento do do Porto.

Esta recomendação de Luís Araújo foi feita, numa reunião promovida pelo Turismo do Porto e Norte, na
presença da secretária de Estado do Turismo, o que, segundo o CDS, só torna a situação mais grave.

“As declarações do presidente do Turismo de Portugal e a conivência da secretária de Estado Rita
Marques, são ofensivas para milhões de portugueses e milhares de empresas que através de muito
esforço, empreendedorismo e persistência, pagando impostos saídos de rendimentos gerados em
mercados internacionais, têm o direito de beneficiar do aeroporto Francisco Sá Carneiro e da TAP, como
ferramentas essenciais para as suas atividades”, sublinha o CDS, em comunicado.

“O Turismo de Portugal é um instituto público e o Norte de Portugal não é uma região espanhola”,
acrescenta o partido, que “repudia publicamente as declarações do presidente do Instituto do Turismo,
validadas pela tutela”.

Mas o partido, liderado por Nuno Melo, vai mais longe, dizendo que lamenta que “perante factos tão
graves”, “os partidos políticos com assento parlamentar não tenham requerido ainda a audição do
presidente do Instituto do Turismo Luís Araújo, da secretária de Estado Rita Marques e do ministro das
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Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos na Assembleia da República, como o CDS teria feito”.

No comunicado, apelidado de TAP - Um país, dois sistemas, o CDS, que perdeu o assento parlamentar
nas últimas legislativas, lembra ainda que “num país onde falta quase tudo em áreas fundamentais, da
Saúde à Educação, passando pela Justiça” é essencial que uma transportadora aérea que “tenha a
pretensão de ser nacional e de bandeira, ou serve os interesses estratégicos e sociais do país inteiro que
a sustenta, ou perde sentido”.

Caso contrário, é melhor que “seja reconduzida a uma, de duas realidades: ou é regionalizada e perde o
estatuto nacional, com tudo quanto isso implique, ou é privatizada e deixa de ser um encargo brutal para
os contribuintes, passando os acionistas a responder pelos respetivos resultados”, defende.
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ANA: Lisboa não terá mais capacidade a curto prazo
ANA diz que a avaliação ambiental estratégica ao novo aeroporto só estará pronta no
segundo trimestre de 2023 e que há ainda litígios sobre o Montijo, para concluir que não
haverá aumento de capacidade significativo em Lisboa no curto prazo.

A ANA - Aeroportos de Portugal prevê que a avaliação ambiental estratégica (AAE) para o aumento da
capacidade aeroportuária da região de Lisboa fique apenas concluída no segundo trimestre de 2023 e
lembra que existem ainda litígios em torno da declaração de impacte ambiental (DIA) referente ao
Montijo para concluir que, “independentemente do resultado do processo, não é expectável que seja
possível verificar-se um aumento de capacidade significativo da região de Lisboa no curto prazo”.

A gestora dos aeroportos nacionais detida pelos franceses da Vinci, que em 2017 assinou um
memorando de entendimento com o Governo – que previa o início das obras no aeroporto do Montijo
em 2019 e a entrada em funcionamento em 2022 – refere no relatório e contas do ano passado que a
decisão tomada pelo Executivo no final de 2020 de realizar uma avaliação ambiental estratégica sobre o
novo aeroporto de Lisboa pode ditar conclusões que “podem condicionar o desenvolvimento do projeto
de expansão previsto, bem como a sua calendarização ”.

Face ao planeamento previsto no processo de concurso da AAE, que demorará ainda cerca de um ano a
ficar concluída, a ANA refere no documento que desenvolveu em 2021 os estudos e projetos que tinham
sido anteriormente iniciados quer para o novo aeroporto quer para o plano de melhoria operacional do
aeroporto de Lisboa.

“A ANA aguarda as orientações do concedente e as conclusões da avaliação para o desenvolvimento da
solução escolhida para a expansão aeroportuária da região de Lisboa”, diz ainda a empresa no
documento, onde explica que “a par da crise pandémica, a contenção do esforço de investimento
associado a projetos de expansão de capacidade tem subjacente a intenção anunciada pelo Estado de
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realizar uma avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto de Lisboa, condicionando a
programação de investimentos deste âmbito, anteriormente planeados”.

Na sequência dos pareceres negativos dados pelas câmaras do Seixal e da Moita ao projeto do Montijo,
que obrigou o regulador a “chumbar” a viabilidade de construção do aeroporto complementar, o
Governo avançou para uma AAE a três soluções possíveis, envolvendo o Humberto Delgado e o Montijo
mas também a construção de uma nova infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete.

Duas ações judiciais em curso

A concessionária refere ainda no relatório e contas de 2021 que na sequência da apresentação da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em 21 de
janeiro de 2020, estão em curso duas ações judiciais . Uma delas foi interposta pela Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) contra a APA e a outra pela NEGOCIATA – Ninguém Espere
Grandes Oportunidades Com Investimentos Anti-ambiente – Associação, também contra a Agência
Portuguesa do Ambiente, ambas visando a impugnação da DIA emitida.

“Não se estimam responsabilidades para a ANA decorrentes destes processos, na medida em que esta
não é parte direta no processo. Ainda assim, na qualidade de contrainteressada, a ANA acompanha as
contestações efetuadas”, diz a gestora dos aeroportos nacionais no documento de prestação de contas.

 

ANA diz que “é expectável que a conclusão do estudo [a AAE] ocorra durante o segundo
trimestre de 2023”.
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Centro à conquista dos turistas portugueses quer afirmar-se
como primeiro destino nacional - Renascença
“T anto” é a palavra que define a nova campanha apresentada no dia em que as
estatísticas do INE revelaram que abril de 2022 foi o melhor de sempre para a Região
Centro.

“Centro de Portugal, um destino e tanto” é o slogan da campanha que está já a ser promovida nos
media on-line, em muppies, leds, outdoors e também na rádio, dentro de alguns dias.

É uma campanha que visa especialmente os turistas nacionais e que tanto ajudaram o turismo português
durante a pandemia.

No dia em que o Instituto Nacional de Estatística divulgou os dados de abril, ficou a saber-se que foi um
mês bom para todas as regiões turísticas. Para o Centro, foi o melhor abril de sempre, o que leva Pedro
Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo a pensar que “2022 possa vir claramente a
superar 2019 e ser o melhor ano de sempre”.

Frisa que a nova campanha “assenta num pilar absolutamente estratégico: o posicionamento da região”.
O responsável não esconde a ambição de espalhar oportunidades de negócio por todo o território do
Centro de Portugal, a partir da atividade turística, aliando a sustentabilidade ambiental, à económica e
social. Ter um destino cada vez mais atrativo.

Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, lembrou que a pandemia deixou duas lições: por um
lado, foi o mercado interno que marcou pela diferença, positiva; por outro, mostra que é necessário
valorizar mais este mercado doméstico que redescobriu o país. “Para o futuro queremos negócio, mas
mais e melhor negócio, o que implica trabalho de casa muito apurado e parcerias muito consistentes
entre entidades públicas e privadas”.

Para Filipe Silva, os desafios passam por “ter arte e capacidade de recuperar o volume de pessoas que
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abandonou o setor, capacitando-as para receber bem os turistas”.

Já Telmo Martins, CEO da Lobby Produtions, responsável pela campanha “Centro de Portugal, um destino
e tanto” confessou que o processo de criação começou exatamente por tentar responder à enorme
diversidade de oferta turística da região que abrange 100 concelhos, tem mar e montanha, património
cultural material e imaterial, gastronomia, com ofertas para todos os tipos de turistas, nas mais diversas
situações. Como é que se comunica tanta diversidade? Há tanto para comunicar que não sabemos por
onde começar”.

O resultado foi um spot rádio e um vídeo com 5’30” cheio de humor e que posteriormente será dividido,
dando ênfase a cada uma das ofertas. “Tanto mar, Tanto sabor, Tanto saber, Tanto Surf, Tanto tempo,
Tanto pedalar, Tanto acreditar e Tanto azul são algumas das campanhas parcelares que vão começar a
ser divulgadas.
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O turismo na Madeira está a bater recordes depois da pandemia
O turismo na Madeira está a bater recordes depois da pandemia

O turismo na Madeira está a bater recordes depois da pandemia
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