
RENASCENÇA ONLINE

21/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Verão no Algarve com muito turismo e poucos trabalhadores -
Renascença
A expetativa é que as taxas de ocupação nas várias unidades hoteleiras da região
igualem ou superem os números de 2019. No entanto, o setor vive um momento
complicado com os empresários a queixarem-se de dificuldades em contratar.

O Verão começa agora, mas, no Algarve, os efeitos do calor já se fazem sentir principalmente desde o
início de junho. Os turistas rumam a sul do país à procura do bom tempo.

A verdade, é que se sente uma aura positiva e faz lembrar os tempos de 2019. Aliás, há expetativas de
um ano tão bom ou melhor que o de 2019. Espera-se que as taxas de ocupação de julho cheguem aos
cerca de 84%, em agosto sejam superiores a 90% e em setembro também andem perto dos 90%.

"Temos expetativas de prolongar, à semelhança de 2018 e 2019, a procura para as épocas intermédias
e baixas. Portanto a nossa expetativa é fechar o ano já muito próximo dos valores de 2019".

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, não esconde o otimismo e garante, à
Renascença, que a sul do país está tudo de braços abertos para receber os turistas. Não só
internacionais, mas também os nacionais. Até porque João Fernandes diz que os portugueses foram "a
salvação de muitas empresas" nos últimos anos de pandemia e lembra que "há mais de 40 anos" que
principalmente no verão todos os caminhos vão dar ao Algarve.

"A expetativa é que assim aconteça embora naturalmente saibamos que não vamos ter a avalanche da
procura do ano passado porque este ano os portugueses também já podem sair para o estrangeiro",
explica.

Apesar do cenário positivo o Algarve enfrenta grandes dificuldades no setor do turismo. Os empresários
lamentam as dificuldades que estão a sentir em contratar funcionários e isso já está a ter consequências.
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"Neste momento sabemos que há hotéis, principalmente as grandes unidades, que têm vários bares e
alguns deles eventualmente não prestarão o serviço na totalidade e outros serviços também porque não
há pessoas para preencher todo o tipo de oferta de trabalho que a hotelaria tem neste momento no
Algarve", realça.

João Soares, Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal no Algarve, diz que os empresários
tentam agilizar a vinda de trabalhadores principalmente dos países de língua portuguesa e pedem às
autarquias uma maior oferta de transportes para permitir aos trabalhadores que procurem rendas mais
baratas longe das zonas turísticas.

"Há uma deficiência do número de trabalhadores e tem sido difícil porque são processos muito
demorosos e os empresários não podem estar à espera que estes processos se resolvam", indica.

Enquanto não chegam respostas a estes pedidos, João Soares conta-nos que os empresários têm
tentado contratar com outras ofertas: "Os salários são bastante acima das tabelas indicativas pela
contratação coletiva de trabalho, também tem havido outro tipo de incentivos dos empresários que já
estão a alugar apartamentos e alojamento para conseguir fixar os trabalhadores e outros estão a criar
incentivos e apoios ao combustível para quem vive mais longe".

Apesar das dificuldades, João Soares está confiante que o setor vai conseguir superar esta situação e
que vão conseguir dar a resposta necessária aos muitos turistas que fazem as malas rumo ao Algarve.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

Companhias aéreas esperam verão de caos e longas filas nos
aeroportos
A crise, provocada por uma grande pressão do mercado de trabalho, estende-se a todo o
setor, atingindo a generalidade das transportadoras
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Salários reais de licenciados caíram 9% em dez anos
Só o salário médio dos menos qualificados ganhou poder de compra, devido ao aumento
do salário mínimo e ao efeito da negociação coletiva. Estudo conclui que no caso de quem
tem o ensino superior (licenciados, mestrados e doutorados) a quebra foi de 9% em dez
anos.
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PÚBLICO

21/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

António Costa garante “aumento histórico de pensões” em 2023
sem descurar prudência orçamental
Primeiro-ministro, que participou num programa da CNN, defendeu que os serviços
públicos precisam de mais investimento
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS DIAS

FAV: 5

AVE: € 7010

REACH: 3700

O futuro dos oceanos decide-se em Lisboa
Mais de 190 países e centenas de entidades de diversas áreas vão reunir-se na
Conferência dos Oceanos da ONU, em Lisboa, com o objetivo de encontrar soluções para
salvar os oceanos e a Vida na Terra.
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PÚBLICO

21/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 2

AVE: € 7400

REACH: 15000

Pilotos acusam gestão da TAP de “terrorismo empresarial”
Sindicato dos pilotos sobe o tom e diz que a administração da T AP está “a tentar
empurrar os pilotos para a greve”
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DN

20/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Companhias aéreas europeias esperam verão com 90% dos
níveis de 2019
A Airlines for Europe admite que nos próximos meses se podem esperar desafios nos
aeroportos europeus devido ao elevado número de procura no período de pico do verão.

A Airlines for Europe (A4E), a maior associação de companhias aéreas europeias, espera que já este
verão o tráfego aéreo atinja 90% dos níveis de 2019, antes da pandemia, prevendo ainda "longas filas
de espera" nos aeroportos europeus.

Numa altura em que vários aeroportos na União Europeia (UE) registam elevada procura e tempos de
espera acima do normal, a A4E afirma numa posição enviada à agência Lusa que "durante o próximo
período de pico do verão, espera-se que o tráfego atinja 90% dos níveis de 2019 e que o exceda para
alguns destinos", sendo que "algumas companhias aéreas já estão a apresentar um desempenho acima
dos volumes pré-covid-19", recorrendo às estimativas da Organização Europeia para a Segurança da
Navegação Aérea (Eurocontrol).

Porém, como "esta recuperação está a acontecer mais rapidamente do que o ritmo a que a indústria,
particularmente os aeroportos, pode contratar pessoal e as autoridades nacionais são capazes de
realizar verificações dos antecedentes do pessoal", estão a registar-se então atrasos para os
passageiros, que são "agravados por um mercado de trabalho limitado", acrescenta a associação à Lusa.

A estimativa da A4E é que, nos próximos meses, "estes desafios operacionais possam resultar em
atrasos acrescidos, [...] longas filas de espera em todo o terminal, e, no pior dos casos, passageiros a
perder o seu voo".

À semelhança do que acontece em Lisboa, a associação exemplifica na posição enviada à Lusa que o
aeroporto de Schiphol, na cidade holandesa de Amesterdão, já solicitou às companhias aéreas que
cancelassem voos ou impedissem novas reservas para evitar a sobrelotação no terminal, enquanto o
aeroporto alemão de Frankfurt planeia operar com capacidade reduzida em junho e julho, tendo feito
solicitações semelhantes às transportadoras.
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"São esperadas questões semelhantes noutros aeroportos europeus importantes durante o verão",
assinala.

De acordo com a A4E, "à medida que a indústria se reconstrói e se prepara para as operações antes de
uma época de verão agitada, uma combinação de falta de pessoal nos aeroportos europeus e de
pessoal de terra, taxas de absentismo mais elevadas devido a doenças relacionadas com a covid-19 e
um atraso nas aprovações de passes de segurança, está a conduzir a grandes desafios operacionais".

E, além disso, "o tráfego tornou-se muito mais concentrado em períodos de pico", justifica a associação
na posição enviada à Lusa.

Esta entidade representativa admite que tais situações têm "uma consequência direta nas operações"
das transportadoras aéreas europeias, causando um "impacto económico substancial" e "taxas
aeroportuárias e custos mais elevados".

"As companhias aéreas reconhecem as causas das limitações de capacidade aeroportuária e que estão a
ser feitos esforços para encontrar soluções", porém "é a principal responsabilidade dos aeroportos
garantir que as operações sejam seguras, eficientes e capazes de satisfazer a procura", mas,
"dececionantemente, alguns deles não conseguiram evitar estrangulamentos", lamenta a A4E.

Para resolver esta situação, a associação sugere "processos acelerados de verificação de antecedentes e
aprovação de segurança pelas autoridades nacionais" na contratação de pessoal, pedindo ainda às
gestoras aeroportuárias que, juntamente com os prestadores em terra, atuem para "gerir estes
estrangulamentos".

A A4E representa 16 das principais companhias aéreas europeias, como a TAP, Ryanair, Air France-KLM,
EasyJet, Lufthansa, entre outras, o equivalente a 70% do tráfego europeu.

As empresas da A4E transportaram 270 milhões de passageiros em 2021, contra 700 milhões em
2019, devido à pandemia.

A covid-19 causou uma contração histórica na indústria aeronáutica europeia, que está agora a
recuperar apesar do impacto da guerra da Ucrânia na procura, com o tráfego aéreo a passar de 68%
dos níveis de 2019 em janeiro para 79% em abril passado.
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POSTAL

20/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Assinado memorando para criação de passe intermodal único no
Algarve para transportes públicos - Postal do Algarve
Objetivo “é uniformizar a compra de um passe” e, para isso, as entidades que
subscrevem o memorando comprometem-se “a trabalhar e a disponibilizar informação”
para que haja “apenas um passe para os vários transportes públicos que operam na
região”.Objetivo “é uniformizar a compra de um passe” e, para isso, as entidades que
subscrevem o memorando comprometem-se “a trabalhar e a disponibilizar informação”
para que haja “apenas um passe para os vários transportes públicos que operam na
região”.

As autoridades de transporte regional e municipais algarvias e cinco empresas de transporte público da
região assinaram hoje um memorando de entendimento para trabalhar na criação de um passe
intermodal único, disse o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A expectativa é que o passe intermodal único “seja um realidade no primeiro semestre do próximo ano”,
sendo que o Algarve será a terceira região do país, depois de Lisboa e Porto, a trabalhar para criar um
passe único para todos os operadores de transporte público regionais, disse António Pina.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) falava à Lusa à margem da assinatura do
documento, no âmbito do seminário “Os desafios da mobilidade”, hoje realizado na Escola Superior de
Hotelaria e Turismo, em Faro.

Segundo aquele responsável, o objetivo “é uniformizar a compra de um passe” e, para isso, as entidades
que subscrevem o memorando comprometem-se “a trabalhar e a disponibilizar informação” para que
haja “apenas um passe para os vários transportes públicos que operam na região”.

O memorando inclui a AMAL, como Autoridade de Transportes Regional, a CP, que tem a exploração da
ferrovia, e depois as outras sete entidades municipais de transporte de Albufeira, Faro, Lagos, Loulé,
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Olhão, Portimão e Tavira.

Além destas entidades, participaram também na assinatura do memorando as empresas de transporte
rodoviário Vizur, EVA Transportes, PXM – Transportes Rodoviários Urbanos de Faro, Translagos e
Sandbus.

A mesma fonte considerou que este memorando irá “mobilizar esforços para a concertação entre os
diferentes serviços de transporte público” e manifestou o desejo de que a AMAL, no futuro, “passe
também a ser também autoridade de transportes ferroviário”, de modo a poder definir formas de
interligação com o transporte rodoviário.

“O transporte público hoje está cada vez mais na agenda de cada família. Se até há um tempo, a
questão do transporte público era encarada do ponto de vista das ações climáticas e da redução da
poluição pelo [menor] uso individual dos carros de cada um, agora tem uma outra dimensão”, notou.

Segundo o também presidente da Câmara de Olhão, o atual preço dos combustíveis “leva a que as
famílias percebam que o transporte coletivo é talvez a única forma de desonerar o orçamento familiar no
que diz respeito à mobilidade”.

Esta nova realidade coloca, segundo António Pina, a “mobilidade nas prioridades da gestão autárquica e
da gestão governamental”.

Frisando que ainda é cedo para falar num custo final para este passe intermodal, que começará a ser
definido quando o trabalho realizado por todos os intervenientes evoluir, António Pina considerou que “a
união dos diferentes módulos é a única que pode trazer alguma eficiência ao sistema”.

“Todos [os operadores] prestam serviço público e aquilo que se pretende é ganhar eficiência nesse
serviço público e eficácia”, afirmou, acrescentando que “o passageiro é o mesmo, o utilizador é o
mesmo” e é preciso “facilitar a sua vida, disponibilizando informação fidedigna, fazendo as ligações mais
eficazes possíveis e com a comodidade de o mesmo passe servir para tudo”.
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SIC

20/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 128088

REACH: -1

O setor do turismo está muito otimista, especialistas nacionais e
estrangeiros debateram ideias em Tomar
O setor do turismo está muito otimista, especialistas nacionais e estrangeiros debateram
ideias em Tomar

O setor do turismo está muito otimista, especialistas nacionais e estrangeiros debateram ideias em
Tomar
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CONDÉ NAST
TRAVELER

20/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • VIAJEROS

PAÍS • ESPANHA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 14550

REACH: -1

Algarve secreto: una ruta fuera de tópicos (I)
Comenzamos esta ruta dividida en dos partes porque Algarve tiene mucho que ofrecer.
Incluso a quienes creen que ya han visto todo en el célebre sur de Portugal.

El gran poeta Miguel Torga decía que para él “el Algarve es siempre un día de vacaciones en la
patria”. Este sentimiento para un portugués es muy obvio. Pero, aunque no seamos portugueses,
podemos sentir ese algo intangible que nos hace desacelerar, quitarnos peso de los hombros y
relajarnos. Como un día de vacaciones de nuestra niñez. Será la luz del sur, las playas infinitas, los
blancos pueblos costeros o esa naturaleza tan rica. No sabemos, pero hay algo ahí.

Ver fotos: los mejores Airbnb de Lisboa para este verano
Aunque los veranos algarvios son un clásico, últimamente también estamos yendo al Algarve fuera de
época. ¿Por qué? Porque es ideal para una pausa, una escapada, ir en busca del sol de invierno y para
huir de las masas de veraneantes, de los tópicos y disfrutar de ese arte de vivir del Algarve secreto,
más rural, auténtico y lleno de historia.
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https://www.traveler.es/galerias/mejores-airbnb-lisboa-portugal


Una región soleada, frente a África y abierta al Atlántico, con pequeñas isletas desiertas que nos
invitan a un baño solitario en las aguas más calientes de la costa portuguesa, el Algarve es una región
llena de contrastes, donde los mayores se sientan al sol en las terrazas de los pequeños pueblos,
mientras los jóvenes beben cócteles en sofisticados beach clubs. Si nos apartamos del Algarve de los
resorts descubrimos que hay muchas zonas todavía por descubrir, muy rurales y auténticas. Sobre
todo en la parte mas cercana a la frontera española, el este del Algarve. Por ahí empezamos nuestro
viaje.

 

Al cruzar la frontera por el río Guadiana encontramos nuestra primera parada situada junto a la
desembocadura del río y enfrente a Ayamonte: Vila Real de Santo António. Esta villa de pescadores
quedó muy destruida por el terremoto de 1755, así que el Marqués de Pombal la reconstruyó desde
cero en los años posteriores al gran terremoto-maremoto. El centro histórico del siglo XVIII es
precioso y tiene una planta rectangular de ahí que se le llame el pueblo de la Ilustración. Después de un
paseo por el casco histórico recomendamos tomar el aperitivo en el beach club del Grand House
Hotel.

 

Saliendo de Vila Real hacia el norte está Castro Marim, el pueblo natal de ”Luzia”, la madre de
Paco de Lucía, al cual el virtuoso dedicó un disco. Banda sonora ideal para esta parte de nuestro
road trip. En Castro Marim están las famosas salinas. Recomendamos visitar Sal Marim, ya que
organizan unas visitas a estas salinas históricas. Su sal es famosa en todo Portugal.
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https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/vila-real-de-santo-antonio-algarve-portugal-que-hacer-que-ver/18729
https://www.traveler.es/articulos/grand-house-hotel-algarve-portugal
https://www.salmarim.com/pt


Los casi veinte kilómetros de playa que se extienden desde Vila Real de Santo António a Cacela
Velha son un arenal infinito con un mar suave y casi sin olas. Muy mediterráneo. Especialmente bonitas
so n las playas de Altura y la playa Verde, que además están bien servidas de restaurantes y
chiringuitos. Cacela Velha, con su fuerte árabe y sus vistas al mar, es uno de los pueblos con más
encanto del Algarve. De postal. 

 

Recomendamos comer muy cerca, en Fábrica do Costa, un restaurante encima del mar y en donde
degustar la rica gastronomía de la región, desde el marisco al pescado fresquísimo, a los arroces. El
Algarve es la costa de Portugal más diversa en especies de marisco (sus ostras son famosas) y de
pescado.

La presencia de los árabes durante siglos en esta región se hace notar: desde la arquitectura a la
gastronomía, las tradiciones o el vocabulario. De hecho, Algarve viene de Al-gharb, que en árabe
significa “el oeste”, el oeste de Al Andalus, del cual era parte.
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Otro de los pueblos con más encanto es Tavira, parada obligatoria y el centro de nuestro viaje. Hay
varias opciones, pero recomendamos el Hotel Ozadi que, situado en la Quinta das Oliveiras, está a
menos de cinco minutos del centro y a diez minutos de las playas de la isla de Tavira. Su impresionante
terraza es ideal. Fue remodelado en 2014 respetando su arquitectura y carisma original de los años
70. 

Una rehabilitación con un proyecto de arquitectura de autor y una decoración de interiores que aúna un
ambiente contemporáneo, elementos vintage y obras de artesanos locales hechas en colaboración
con el proyecto Tasa. Los productos artesanales del hotel se pueden adquirir en pleno centro de Tavira
en la tienda Ozadi Concept Store, el mejor sitio para traer un souvenir algarvío.

Perderse por calles de Tavira es un placer. Notaremos la arquitectura de sus casas, cuyos
particulares tejados pueden parecer de inspiración oriental, de hecho los encontramos también en Goa
(India). Los tejados de tijera están formados por cuatro pequeñas inclinaciones, correspondiendo a
cada uno una estancia de la casa y junto con las ventanas de rejilla tienen su función para mejorar la
ventilación, sobre todo en los cálidos veranos.

La playa más famosa es la de Barril con un arenal muy extenso y su conocido “cementerio de anclas”.
Estas anclas se colocaron ahí en 1964, cuando la comunidad pesquera de esta playa desapareció
definitivamente. Hay 203 anclas que rinden homenaje a la pesca del atún azul en Algarve.
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https://www.ozaditavirahotel.com/es/
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/que-souvenir-comprar-en-el-algarve-proyecto-tasa-artesania-portugal/15366
https://www.instagram.com/ozadiconceptstore/?hl=es


En el pueblo vecino de Cabanas de Tavira se encuentra uno de los templos gastronómicos de la zona.
El restaurante Noélia y Jerónimo representa la excelencia de la cocina algarvía pero actualizada por la
imaginación de la imparable Noélia. Su comida y su preciosa ubicación en plena ría Formosa nunca nos
defraudan.

No lejos se encuentra el encantador pueblo pesquero de Santa Luzia. Aquí es pulpo es la gran
especialidad. Recomendamos el restaurante tradicional Alcatru” para probarlo. Se puede ir en bicicleta
desde Tavira a través de la Ecovia del Algarve litoral, una ruta ciclista de 214 kms que atraviesa
toda la costa desde Sagres a Vila Real de Santo António. Abilio Bikes, en el centro de Tavira, alquila
bicicletas. Rita Branquinho, su simpática propietaria, organiza todo tipo de excursiones durante todo
el año.

Si nos dirigimos un poco para el interior podemos ver el campo formado por suaves colinas, lleno de
pequeñas fincas de naranjos (la dulce naranja del Algarve es la mejor de Portugal), olivos,
alcornoques, algarrobos… y si vamos un poco más al norte está el ecosistema del Barrocal (“huerto
seco”), que podemos encontrar solamente aquí y en algunas partes del Alentejo. 

22/28

https://www.visitalgarve.pt/es/menu/354/eurovelo-1---ecovia-do-litoral.aspx
https://www.abiliobikes.com/es/


 

En este entorno natural y cerca del pueblo de Santo Estevão encontramos la Quinta Aumonte, una
finca que produce un aceite de altísima calidad. Aquí nos reciben sus propietarios, una joven pareja:
Michelle y Leo, venezolana e hispano-sueco respectivamente, quienes hace años han cambiado
Madrid por el Algarve en busca del estilo de vida de esta región. Ellos organizan visitas privadas y catas
de aceite (gratuitas) además de comidas o aperitivos en el porche de esta encantadora finca con vistas
al mar. Un planazo.

Muy cerca de aquí está otro tip del Algarve secreto: la Cascada del Pego do Inferno. Aunque es una
aventura llegar, compensa. La caída de agua forma una laguna redonda, de un verde intenso, rodeada
de una refrescante área arborizada y un mirador con una vistas que hacen con que la caminata
merezca la pena.

De camino al litoral encontramos el pueblo de Moncarapacho, una muestra del Algarve rural, que tiene
uno de los mejores mercadillos de toda la región. Una parada obligatoria es la Olaria Moncaparachense
, una fábrica fundada en 1953 y un emporio fascinante para los amantes del barro y la cerámica.
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http://www.quintaaumonte.com/index.php
https://www.google.com/maps/place/Pego+do+Inferno/@37.1554081,-7.7131454,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd10042034c294e9:0xd09d885250beb07b!2sCascata+do+Pego+do+Inferno!3b1!8m2!3d37.1553757!4d-7.6955928!3m4!1s0xd10050522429a81:0x871c3831118c4c6f!8m2!3d37.1558096!4d-7.6959524
https://www.visitolhao.pt/pt/1938/olaria-moncarapachense.aspx


Próximo a Moncaparacho está el pueblo de Fuseta, encima de la ría Formosa y del que destacamos
su encantadora estación de tren. Muy cerca de aquí se encuentra Villa Lage, el alojamiento ideal y de
lujo si viajamos en grupo. Propiedad de la encantadora Sonia Lage, esta gran casa decorada con un
gusto exquisito es un sueño. La propiedad se encuentra en 4 hectáreas de olivos e higueras, pinos
paraguas, nopales, lavanda y romero creando un entorno excepcional para ser admirado en el
contexto de la Ría Formosa y el mar. 

Los jardines, con su piscina, descienden hacia una laguna de marea donde los pescadores amarran sus
coloridos barcos. Desde la casa hay acceso directo al muelle, pistas de running y ciclismo. Cuando
tengamos ganas de darnos un chapuzón en el océano, el barco privado de la villa nos llevará desde el
muelle a una playa desértica aparentemente interminable e intacta. La casa cuenta con un servicio
impecable y la cocinera prepara unas comidas inolvidables.

Aquí ya estamos en pleno Parque Natural de la Ría Formosa. Zona húmeda de importancia
internacional, Ría Formosa es un laberinto de canales, islas, marismas y bancos de arena, que se
extienden a lo largo de 60 kilómetros entre las Playas de Garrão y Manta Rota. Uno de los mejores
planes es hacer un paseo en uno de los barcos ecológicos de energía solar que hacen un tour por
Ría Formosa. El silencio del barco permite observar de cerca la rica fauna de la ría: los flamencos y otras
aves propias de este ecosistema, que es uno de los paraísos para el Bird Watching en toda la
península Ibérica.
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https://www.villalage.com
https://lands.pt/es/eco-tours-barco/


 

Otro plan para disfrutar de la ría y sus islas es ir hasta la bonita ciudad de Olhão, la llamada ciudad
cubista por su caserío blanco, en la que puede parecer que estamos en Tánger, y cruzar en barco hasta
la Isla de Culatra, una de las pocas islas habitadas de la Ría Formosa. Después de un baño refrescante
en sus playas desiertas lo mejor es comer un pescado recién capturado en uno de los humildes
restaurantes de pescadores del pueblo. Ya de regreso a Olhão es imprescindible una visita a su precioso
mercado tradicional, uno de los históricos y más importantes mercados de toda la región.

 

Su clima y geografía, tan atractivos, hacen de la zona un lugar ideal para los amantes de la náutica, del
ciclismo, senderismo, el surf o kite surf, la hípica, el golf o el motociclismo. Varias pruebas y
entrenamientos se realizan en otoño y en  invierno. Pero al mismo tiempo, no sólo el turismo de
naturaleza o el deporte mueven el Algarve. Con su rica historia, patrimonio y artistas contemporáneos
que residen en la región, el Algarve también es cultura. 

Hay incluso una iniciativa que combina naturaleza y cultura, el Algarve Walking Season, que se
compone de 3 festivales de caminatas: el del Contrabando, el de la Arqueología y el de las Artes. En ese
sentido, João Fernandes, presidente del Turismo de la región, apunta también las iniciativas en torno
a la candidatura de Faro como Capital Europea de la Cultura 2027, que están dinamizando la cultura
en la región. 

Continuará…

(Link)
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https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/olhao-algarve-pueblo-de-pescadores-que-ver/21189
https://www.facebook.com/algarvewalkingseason/
https://www.traveler.es/articulos/algarve-secreto-escapada-pueblos-que-hacer-que-ver-donde-comer
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O turismo nacional está também a animar o Verão no Algarve
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O turismo nacional está também a animar o Verão no Algarve
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EasyJet reduz capacidade de voo para este verão por falta de
trabalhadores - Renascença
Devido à retoma "sem precedentes" do tráfego aéreo no primeiro semestre de 2022,
após o levantamento das restrições sanitárias, "a aviação na Europa enfrenta
dificuldades operacionais".

A easyJet anunciou uma redução da sua capacidade de transporte este verão devido à grande escassez
de funcionários no setor da aviação e para a evitar o caos que se tem verificado nas últimas semanas
nos aeroportos.

"Haverá um custo do impacto" destas medidas, alerta a companhia aérea de baixo custo britânica em
comunicado, sem avançar mais detalhes, mas acrescentando que as perspetivas a médio prazo
continuam "atrativas".

Destaca que as reservas continuam "fortes", estando as do quarto trimestre do exercício (que termina
em 30 de setembro) já no nível pré-pandémico de 2019.

As perspetivas da transportadora britânica para o terceiro trimestre, que termina em 30 de junho,
apontam agora para uma capacidade de transporte de 87% face aos níveis do exercício de 2019, contra
os 90% previstos até agora.

Tal representa um total de 140.000 voos, 22 milhões de passageiros e 550% da capacidade face ao
mesmo período do exercício de 2021, quando as restrições ligadas à pandemia ainda paralisavam a
maior parte do tráfego aéreo.

Já no quarto trimestre, de julho a setembro, a capacidade de transporte deverá ficar em torno de 90%
do nível do exercício de 2019, contra os 97% até agora previstos.

No comunicado, a easyJet explica que, devido à retoma "sem precedentes" do tráfego aéreo no primeiro
semestre de 2022, após o levantamento das restrições sanitárias, "a aviação na Europa enfrenta
dificuldades operacionais" que incluem "atrasos no controlo do tráfego e falta de pessoal" nos
aeroportos, o que tem levado a sucessivos atrasos e a cancelamentos de voos.

"Um mercado de trabalho muito pressionado em todo o setor, incluindo a tripulação de cabine, e o
tempo cada vez maior para verificar as identidades" dos candidatos a empregos na aviação estão a
dificultar os esforços para acelerar a oferta, acrescenta.
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"Isto reflete-se nos limites de voos anunciados recentemente em dois dos nossos maiores aeroportos,
Gatwick, em Londres, e Amesterdão", sublinha.

A Easyjet acredita que poderá transportar a maior parte dos passageiros afetados pelos cancelamentos
em voos alternativos, "muitos no mesmo dia da reserva original", e promete avisar os clientes com
antecedência.
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