
CORREIO DA MANHÃ

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAEL DOMINGUES

FAV: 5

AVE: € 6670

REACH: 66000

Turistas gastam mais em férias no Algarve
Dados da AHET A indicam crescimento de 17,2% no volume de vendas em relação a julho
de 2019
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CORREIO DA MANHÃ

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI PANDO GOMES

FAV: 3

AVE: € 11020

REACH: 66000

PEIXE-ARANHA PICA 700 BANHISTAS NO ALGARVE
Maioria das picadas do peixeses -aranha ocorrem nos meses de julho e agosto, quando
há uma maior quantidade de turistas nos areais de todo o País
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RTP 1

08/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 124693

REACH: -1

A Região de Turismo do Algarve quer poupar água nos hotéis,
mas sem afetar o conforto dos hóspedes
A Região de T urismo do Algarve quer poupar água nos hotéis, mas sem afetar o conforto
dos hóspedes

A Região de Turismo do Algarve quer poupar água nos hotéis, mas sem afetar o conforto dos hóspedes
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CMTV

08/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE

ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve em Agosto é normal estar repleto de turistas, este ano a
ocupação hoteleira está melhor do que a de 2019
Algarve em Agosto é normal estar repleto de turistas, este ano a ocupação hoteleira está
melhor do que a de 2019

Algarve em Agosto é normal estar repleto de turistas, este ano a ocupação hoteleira está melhor do que
a de 2019
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TVI

08/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Praias fluviais ganham mais visitantes
Praias fluviais ganham mais visitantes

Praias fluviais ganham mais visitantes
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DN

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

MotoGP. Últimos testes serão no Algarve
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai acolher a terceira e última sessão de
testes de pré-temporada de MotoGP de 2023, em 11 e 12 de março, anunciou o promotor
do campeonato
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RENASCENÇA ONLINE

05/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Turismo do Algarve em alta. "Temos de ter muito orgulho e
coragem para o que aí vem”, diz líder da AHETA - Renascença
A ocupação hoteleira no Algarve ultrapassou em julho os níveis de 2019, o melhor ano
turístico de sempre, revelou a AHETA. Para agosto já se perspetiva novo recorde.

A ocupação por quarto nos empreendimentos turísticos do Algarve foi de 87,7% durante o mês julho,
4,3% acima do registado no mesmo mês de 2019, anunciou, esta sexta-feira, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

“Depois de dois anos de dificuldades por causa da pandemia, o Algarve está de parabéns. Temos de ter
muito orgulho e coragem para o que aí vem”, diz o presidente da associação em declarações à
Renascença.

O presidente da AHETA faz um agradecimento especial aos portugueses, que garantiram quase um terço
(32%) da ocupação o mês passado.

Chegaram menos britânicos, mas continuam a ter o segundo lugar no ranking (25%). Por outro lado, os
americanos aumentaram a presença no Algarve, +1,1% do que em julho de 2019.

“As entidades regionais estão sempre à procura de novos mercados, intrinsecamente associados às
ligações aéreas e este (dos Estados Unidos) é um deles, assim como o brasileiro.

Ainda assim, Hélder Martins critica o facto dos turistas que vêm do outro lado do Atlântico serem
obrigados a esperar quatro a cinco horas em Lisboa para apanhar outro avião para Faro. E considera que
a TAP deveria disponibilizar aparelhos mais pequenos para garantir que essa ligação se fizesse de forma
mais rápida.

O mercado norte-americano para o Algarve está, aliás, a registar um crescimento não apenas no
turismo, mas também no investimento imobiliário e residencial. “No entanto, os mercados de
proximidade estão na primeira linha”.
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Atividade turística fervilha no Algarve
Julho já foi melhor que o mesmo mês de 2019, o melhor ano turístico e segundo o presidente da AHETA,
a expetativa é que, em agosto, se bata novo recorde. “Estamos com uma ocupação excelente, o tempo
está maravilhoso, os hotéis, restaurantes, bares, parques temáticos estão cheios. A região fervilha de
atividade turística”.

E para Hélder Martins, o facto de tudo estar mais caro não tem travado a chegada de turistas. “Dizem
que o que importa é o que levam, uma boa relação qualidade/preço. E é nisso que temos de trabalhar;
dar o máximo de qualidade a quem nos visita para que a relação se fidelize cada vez mais”.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve admite que as receitas
aumentaram, mas alerta que os custos também.

“No final do ano vamos ter uma faturação superior a 2019, mas os custos também são muito elevados.
Não quer dizer que as empresas vão ganhar mais dinheiro. O que importa , depois de um período
dramático, é sentir que o destino está vivo e as pessoas continuam a preferir este destino. E as
empresas que sobreviveram, estão na luta”.

Mão de obra? "Já estamos a preparar o próximo
ano"
A falta de mão-de-obra para o setor do turismo é um problema de que todos os empresários do setor
se queixam. Com a maior procura, o Algarve é uma das regiões em que se sente mais. Mas Hélder
Martins garante que “já estamos todos a trabalhar para que em 2023 esse problema não exista".

A convite da Organização Internacional das Migrações (OIM), a AHETA e outras organizações estiveram
em Marrocos e em Cabo Verde para agilizar os processos de migração de naturais desses países para
Portugal.

Há conversações também com o Brasil e a Índia. “Teremos que ir lá fora buscar mão de-obra e
precisamos que venham com o máximo de qualificação. E esses países já se comprometeram a dar
formação”.

Para outubro está planeada a ida de uma missão empresarial a vários países de língua oficial portuguesa
para agilizar o recrutamento, envolvendo também entidades públicas, como Instituto de Emprego e
Formação Profissional.

Está também pensada a realização de uma Feira de Emprego.

“É sobretudo nos PALOP´s que depositamos esperança de que possa vir alguma da mão-de-obra que o
Algarve precisa”, diz Hélder Martins, que sublinha o facto do Executivo, finalmente, ter aprovado uma lei
que facilita a concessão de vistos de trabalho, especialmente para os imigrantes dos países de língua
portuguesa.

“Há grupos empresariais no Algarve que têm unidades noutros países – nomeadamente Cabo Verde, que
vive agora a época baixa de turismo – e que tentaram trazer os seus trabalhadores para fazerem o
verão em Portugal. E não conseguiram por causa dos vistos. Este é um dos primeiros entraves que tem
de ser desbloqueado”, remata o presidente da AHETA.
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PUBLITURIS

08/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Alojamento local com ocupação 25% acima de julho de 2019
O jornal da indústria do Turismo

Em julho, as unidades de alojamento local em Portugal registaram uma ocupação de 90%, valor que
ficou 25% acima de igual mês de 2019, antes da chegada da COVID-19, avança a GuestReady, em
comunicado.

“O alojamento local está a viver um período de grande procura. A nossa taxa de ocupação em Portugal é
superior à nossa média global. No nosso país temos recebido principalmente hóspedes estrangeiros, mas
também continuamos a receber muitos portugueses,” afirma Rui Silva, Managing Director da GuestReady
em Portugal e em Espanha.

De acordo com o responsável, em julho, a média global de ocupação subiu 25% face a igual mês de
2019, e Portugal representou um terço das mais de 16 mil reservas geridas pela GuestReady nas mais
de 30 cidades em que a empresa está presente no Reino Unido, França, Emirados Árabes Unidos e
Espanha.

Atualmente, a empresa gere mais de mil propriedades em todo o país, a maioria na zona norte, e, entre
julho de 2019 e julho de 2022, reportou um crescimento de 350% do seu portefólio no mercado
português.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Passageiros da TAP no semestre 26% abaixo dos níveis pré-
pandemia
A TAP transportou no mês de junho quase 1,4 milhões de passageiros.
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DN

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

Contas das companhias aéreas voltam ao positivo
Segundo trimestre deste ano está a permitir recuperar das perdas provocadas pelas
paragens forçadas durante a pandemia.
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PÚBLICO

09/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Serviços mínimos nos aeroportos discutidos hoje
Sintac convocou greve de 19 a 21 de Agosto em dez aeroportos. Reunião servirá para
estabelecer serviços mínimos com a ANA
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ZAP.AEIOU

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5600

REACH: -1

“Doces e sumarentas”. Turistas que aterrem no Algarve recebem
laranjas
Entre 09 e 12 de agosto todos os turistas que aterrarem no aeroporto internacional de
Faro (Gago Coutinho) serão presenteados com laranjas, numa iniciativa que visa dar as
“boas-vindas” aos visitantes.

 

Entre 09 e 12 de agosto todos os turistas que aterrarem no aeroporto internacional de Faro
(Gago Coutinho) serão presenteados com laranjas, numa iniciativa que visa dar as “boas-
vindas” aos visitantes.

“Os citrinos do Algarve são hoje um “cartão-de-visita” da região”, refere um comunicado sobre o
lançamento da ação, coordenada pelo Turismo do Algarve e pela Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve?.

No total será distribuída uma tonelada de laranjas, numa ação apoiada por um produtor regional e
pelo Aeroporto de Faro.

As laranjas “foram o primeiro produto regional com Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em
1994, e o Algarve detém o título de principal produtor de citrinos do país”, lê-se no comunicado, citado
pelo Público.

Na região, os citrinos ocupam uma área de cerca de 16 mil hectares, com uma produção estimada em
mais de 350 mil toneladas anuais. No Algarve a possibilidade de passear seguindo a Rota da Laranja.

(Link)
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https://www.publico.pt/2022/08/08/fugas/noticia/algarve-turista-aterre-aeroporto-ganha-laranjas-ha-tonelada-oferecer-2016528
https://zap.aeiou.pt/turistas-algarve-laranjas-492176


A VOZ DO @LGARVE

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Doces e sumarentas laranjas dão as boas-vindas ao Algarve
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir uma tonelada de laranjas algarvia aos turistas que cheguem ao aeroporto
internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho) para umas férias no principal destino
turístico nacional.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 09 a 12 de
agosto, das 09h00 às 13h00. Esta terça-feira, dia 09, às 09h30, contará com a presença do Presidente
do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do Diretor Regional Adjunto de Agricultura e Pescas do
Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de laranja aos turistas na zona das chegadas do
aeroporto.

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional com
Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor
de citrinos do país.

Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção
supere as 350 mil toneladas anuais.
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ALGARVE
INFORMATIVO

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 380

REACH: -1

Doces e sumarentas laranjas dão as boas-vindas ao Algarve
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir uma tonelada de laranjas algarvia aos turistas que cheguem ao aeroporto
internacional de Faro (Aeroporto Gago Coutinho) para umas férias no principal destino
turístico nacional.

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir uma tonelada
de laranjas algarvia aos turistas que cheguem ao aeroporto internacional de Faro (Aeroporto Gago
Coutinho) para umas férias no principal destino turístico nacional. A ação, que tem o apoio de um
produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 9 a 12 de agosto, das 9h às 13h. Esta terça-feira,
dia 9, às 9h30, a ação contará com a presença do Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e
do Diretor Regional Adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de
laranja aos turistas na zona das chegadas do aeroporto. 

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região e foram o primeiro produto regional
com Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, com o Algarve a deter o título de principal
produtor de citrinos do país. Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil
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hectares e que a produção supere as 350 mil toneladas anuais.

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/08/doces-e-sumarentas-laranjas-dao-as-boas.html


JORNAL DO ALGARVE

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1375

REACH: -1

Uma tonelada de laranjas distribuída aos turistas no aeroporto de
Faro
Uma tonelada de laranjas algarvias vai ser distribuída aos turistas que chegam ao
aeroporto Gago Coutinho, em Faro, entre os dias 9 e 12 de agosto, das 09:00 às 13:00,
anunciou o Turismo do Algarve.

Uma tonelada de laranjas algarvias vai ser distribuída aos turistas que chegam ao aeroporto
Gago Coutinho, em Faro, entre os dias 9 e 12 de agosto, das 09:00 às 13:00, anunciou o
Turismo do Algarve.

Esta terça-feira, a iniciativa conta com a participação do presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes, e do diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, que vão distribuir
sacos de laranja na zona das chegadas.

A ação de charme tem o apoio de um produtor regional e pretende dar as boas-vindas aos turistas com
laranjas “doces e sumarentas”, consideradas como “um cartão-de-visita”.

A laranja foi o primeiro produto regional com Indicação Geográfica Protegida, obtida em 1994, sendo que
o Algarve tem o título de principal produtor de citrinos do País, com uma área de cerca de 16 mil
hectares e uma produção que supera as 350 mil toneladas anuais.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/?s=laranjas
https://www.cm-faro.pt/pt/Default.aspx
https://jornaldoalgarve.pt/uma-tonelada-de-laranjas-distribuida-aos-turistas-no-aeroporto-de-faro/


ALGARVE 7

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 440

REACH: -1

Doces e sumarentas laranjas dão as boas-vindas ao Algarve
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir uma tonelada de laranjas algarvia aos turistas que cheguem ao aeroporto
internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho) para umas férias no principal destino
turístico nacional.

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir uma tonelada
de laranjas algarvia aos turistas que cheguem ao aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago
Coutinho) para umas férias no principal destino turístico nacional.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 09 a 12 de
agosto, das 09h00 às 13h00. Esta terça-feira, dia 09, às 09h30, contará com a presença do
Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do Diretor Regional Adjunto de
Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de laranja aos turistas
na zona das chegadas do aeroporto.

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional com
Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor
de citrinos do país.

Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção
supere as 350 mil toneladas anuais.

(Link)
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https://algarve7.pt/index.php/2022/08/08/doces-e-sumarentas-laranjas-dao-as-boas-vindas-ao-algarve/17/05/turismo/


DIÁRIO ONLINE

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Laranjas algarvias vão ser oferecidas aos turistas no aeroporto
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir esta semana uma tonelada de laranjas algarvias aos turistas que cheguem ao
Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir esta semana
uma tonelada de laranjas algarvias aos turistas que cheguem ao Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do aeroporto, decorre de 9 a 12 de agosto, das
9:00 às 13:00.

Esta terça-feira, dia 9, às 9:30, estarão presentes o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,
e o diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de
laranjas aos turistas na zona das chegadas do aeroporto.

“Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional
com Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal
produtor de citrinos do país”, refere o Turismo do Algarve.

Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção
supere as 350 mil toneladas anuais.

(Link)
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https://regiao-sul.pt/tag/laranja
https://www.facebook.com/diariOnlineAlgarve/
https://regiao-sul.pt/2022/08/08/sociedade/laranjas-algarvias-vao-ser-oferecidas-aos-turistas-no-aeroporto/591522


ALGARVE PRIMEIRO

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

Laranjas do Algarve oferecidas a turistas no aeroporto de Faro
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir uma tonelada de laranjas da região, aos turistas que cheguem ao aeroporto
internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho).

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir uma tonelada
de laranjas da região, aos turistas que cheguem ao aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago
Coutinho).

 

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do aeroporto de Faro, decorre de 09 a 12 de
agosto, das 09h00 às 13h00. Esta terça-feira, dia 09, às 09h30, contará com a presença do Presidente
do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do Diretor Regional Adjunto de Agricultura e Pescas do
Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de laranja aos turistas na zona das chegadas do
aeroporto.

 

Recorde-se que os citrinos do Algarve, foram o primeiro produto regional com Indicação Geográfica
Protegida (IGP), obtida em 1994, com a região a ser o principal produtor de citrinos do país. Estima-se
que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção supere as
350 mil toneladas anuais.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/laranjas-do-algarve-oferecidas-a-turistas-no-aeroporto-de-faro-/46152-1


BARLAVENTO

09/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turistas recebidos em Faro com «Doces e sumarentas» laranjas
algarvias
Ação de charme no Aeroporto de Faro promovida pelo T urismo do Algarve e pela DRAP
Algarve.

Ação de charme no Aeroporto de Faro promovida pelo Turismo
do Algarve e pela DRAP Algarve.
O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve vão distribuir uma
tonelada de laranja algarvia aos turistas que cheguem ao Aeroporto Internacional de Faro (Aeroporto
Gago Coutinho) para umas férias na região.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre a partir de amanhã,
terça-feira, dia 9 de agosto, até sexta-feira, dia 12, das 9h00 às 13h00.

Amanhã a ação contará com a presença do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do
diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de
laranja aos turistas na zona das chegadas do aeroporto.

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional com
Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor
de citrinos do país. Estima-se que, na região, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e
que a produção supere as 350 mil toneladas anuais.

(Link)
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No Algarve, turista que aterre no aeroporto ganha laranjas: há
uma tonelada para oferecer
O T urismo do Algarve e a Direcção Regional de Agricultura e Pescas da região lançam o
que chamam de “acção de charme” com sabor a laranja algarvia. De 9 a 12 de Agosto.

“Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região”, sublinha-se em comunicado de
lançamento de uma operação de divulgação da laranja algarvia coordenada pelo Turismo do Algarve e a
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve?.

“Doces e sumarentas”, as laranjas do Algarve vão dar as “boas-vindas” aos turistas. De 9 a 12 de
Agosto, todos os que aterrarem no aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho) serão
presenteados com o divino fruto.

No total, adianta-se, será distribuída uma tonelada de laranjas e a acção “tem o apoio de um produtor
regional e do Aeroporto de Faro”.

“Foram o primeiro produto regional com Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o
Algarve detém o título de principal produtor de citrinos do país”, assinala a nota de apresentação da
iniciativa.

Na região, os citrinos ocupam uma área de cerca de 16 mil hectares, com uma produção estimada em
mais de 350 mil toneladas anuais.

Detalhe, aliás evidenciado numa reportagem recente (2021) da Fugas: embora associada ao Inverno, há
laranja a sair dos pomares praticamente todo o ano.

No Algarve existe mesmo a possibilidade de passear seguindo a Rota da Laranja.
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Turismo e Direção Regional de Agricultura oferecem laranjas aos
turistas no Aeroporto
Ao longo de quatro dias, os turistas serão recebidos com «doces e sumarentas laranjas
do Algarve»

Depois das conservas, as laranjas «doces e sumarentas». O Turismo do Algarve e a Direção Regional de
Agricultura do Algarve vão distribuir uma tonelada de laranjas algarvias aos turistas que cheguem ao
aeroporto internacional de Faro (Aeroporto Gago Coutinho) para umas férias no principal destino
turístico nacional.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 9 a 12 de Agosto,
das 9h00 às 13h00.

Esta terça-feira, dia 9, às 9h30, a distribuir as laranjas estarão João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve, e Mário Dias, diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve.

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional com
Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor
de citrinos do país.

Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção
supere as 350 mil toneladas anuais.

Na semana passada, numa iniciativa semelhante, também para promover a Dieta Mediterrânica, Pedro
Valadas Monteiro esteve no aeroporto de Faro a distribuir conservas aos turistas que iam chegando.
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Uma tonelada de laranjas algarvias vai ser oferecida aos turistas
que cheguem ao Aeroporto de Faro - Postal do Algarve
A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 9 a
12 de agosto, das 09:00 às 13:00.A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do
Aeroporto de Faro, decorre de 9 a 12 de agosto, das 09:00 às 13:00.

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir uma tonelada
de laranjas algarvia saos turistas que cheguem ao aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago
Coutinho) para umas férias no principal destino turístico nacional.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre de 9 a 12 de agosto,
das 09:00 às 13:00.

Esta terça-feira, dia 9, às 09:30, contará com a presença do presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes, e do diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição
de sacos de laranja aos turistas na zona das chegadas do aeroporto.

Os citrinos do Algarve são hoje um “cartão-de-visita” da região. Foram o primeiro produto regional com
Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor
de citrinos do país.

Estima-se que, no Algarve, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção
supere as 350 mil toneladas anuais.
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