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A1 OMT preocupada com o impacto do surto do coronavírus no turismo
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Início ao acaso OMT preocupada com o impacto do surto do coronavírus no turismo
 
OMT preocupada com o impacto do surto do coronavírus no turismo
 
Fevereiro 5, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Chinese tourists with face masks watch a traditional Thai dance at Erawan shrine, a popular spritual
landmark in Bangkok on January 27, 2020. - Thailand has detected eight Coronavirus cases so far --
three of whom are receiving treatment in hospital and five of whom have been discharged, according
to a statement from Health Minister Anutin Charnvirakul. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by
MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)
 
A Organização Mundial do Turismo (OMT) está preocupada com o impacto do surto do coronavírus no
sector do turismo, e acaba de anunciar que está a monitorizar de perto os desenvolvimentos da
epidemia na China e no mundo, ao mesmo tempo que está a cooperar estreitamente com a
Organização Mundial da Saúde (OMS).
 
A OMT destaca, em comunicado, que, em tempos de crise, o turismo deve cumprir a sua
responsabilidade como parte integrante da sociedade em geral, daí que a cooperação do será vital
para interromper a propagação do vírus e limitar o seu impacto nas pessoas e comunidades. Os
turistas também têm a responsabilidade de se informar antes de viajar, a fim de limitar a ameaça de
transmissão, e devem seguir as recomendações da OMS e das suas próprias autoridades nacionais de
saúde, alerta.
 
Lembrando que, desde o início da emergência, as autoridades chinesas agiram rápida e
decisivamente, a OMT expressa a sua solidariedade com o povo chinês, o seu governo e o seu sector
de turismo nestes tempos difíceis.
 
O comunicado da OMT realça ainda a importância da China, nos últimos anos, tanto como mercado
emissor quanto receptor, e acredita que o turismo, sector que já demonstrou a sua resistência muitas
vezes antes, voltará a essa região do mundo.
 
- O turismo é vulnerável aos efeitos de emergências de saúde pública e já está a ser afectado por este
surto. No entanto, é muito cedo para estimar completamente os seus impactos, diz a nota.
 
A epidemia do coronavírus pode ter um maior impacto económico no turismo mundial que as
epidemias precedentes em 2002-2003 e em 2009, já que a China é o maior fornecedor mundial de
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turistas, refere a AFP.
 
O peso dos chineses nos fluxos turísticos triplicou nos últimos 10 anos e o governo chinês suspendeu
as viagens organizadas e desaconselhou viagens ao estrangeiro aos seus cidadãos, impedindo que o
impacto da propagação do coronavírus no turismo mundial corra o risco de ser maior do que os das
epidemias precedentes do SRAS em 2002-2003 e da gripe A em 2009.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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MAIS&MENOS 

TURISMO NO ALGARVE . 

DIVERSIDADE 
A procura de turistas 
alemães e holandeses 

no Algarve diminuiu em 
2019. Dados da Associa-
ção de Hotéis e Empreen-
dimentos Turisticos do 
Algarve mostram urna di-
minuição destes merca-
dos, compensada pelo 
aumento da procura bri-
tânica. Em 2019, os ho-
téis da região registaram 
20 milhões de dormidas. 

AUTOEUROPA E PSA 

FORNECEDORES 

'
As empresas que inte-

 

gram  a lista de forne-
cedores da Volkswagen e 

: da PSA já podem candida-
tar-se a apoios comunité-
rios. Segundo avançou on-
tem o 'Eco', em causa estão 
56,4 milhões de euros, aos 
quais podem candidatar-
-se 33 empresas e 11enti-
dades não empresariais 
que reuniram os requisitos 
para esse efeito. 
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Praias do Algarve foram uma das principais atrações para os milhões de turistas que escolheram a região para férias 

TURISMO. HOTELARIA 

20 milhões de dormidas 
em hotéis durante 2019 
DADOS O  Grande maioria dos 4,4 milhões de hóspedes são estrangeiros, sobretudo do Reino Unido 
MERCADOS O  Turistas britânicos compensaram a procura de menos alemães e holandeses 

TIAGO GRIFF* 

O
Algarve registou mais de 
20 milhões de dormidas 
na hotelaria em 2019, 

num total de cerca de 4,4 mi-
lhões de hóspedes, na sua 
maioria britânicos, indicam da-
dos hoje revelados pela maior 
associação cio setor. 

De acordo com um estudo da 
Associação de I loteis e Em-
preendimentos Turísticos cio 
Algarve (AIIETA), no ano pas-
sado, a maioria dos turistas que 
ficaram alojados na hotelaria 

1,3 MILHÕES DE TURISTAS 
FICARAM EM CASA 
PRÓPRIA E DE FAMILIARES 
eram estrangeiros (3,2 mi - 
lhões), sobretudo do Reino 
Unido. Os turistas britânicos 
foram quem mais contribuiu 
em número de hóspedes 
(30,5%) - com impacto positi - 
vo nos resultados cio ano -, se-
guidos dos portugueses 
(20,5%), alemães (10,2%) e ho-
landeses (6,5%), adianta uma 
nota enviada pela META. 
"O facto que mais influenciou 

os resultados turísticos de 2019 
é o que resultou do aumento da  

procura do mercado britânico, 
após as descidas de 8,5 e 6%, em 
2017 e 2018, respetivamente", 
refere a associação. 

De acordo com a /META, a di-
minuição cia procura dos mer-
cados alemão e holandês foi 
compensada pela recuperação 
do mercado britânico, que con-

  

tribuiu para uma taxa de ocupa - 
ção média por quarto de 63,8% 
em 2019, mais 0,9%, cio que no 
ano anterior. Já a taxa de ocu-
pação média por cama situou 
-se nos 54,4%, mais 1,6%. do 
que em igual período de 2018, 
contudo, apesar da subida veri -
ficada em 2019, a ocupação por  

cama continua abaixo da verifi-
cada em 2016 e 2017. 

O Algarve recebeu ainda 1,3 
milhões de turistas estrangeiros 
que recorreram a casa própria, 
familiares ou amigos para a sua 
permanência no Algarve du-
rante o ano, sublinha a associa-
ção. 'COM LUSA 
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AHETA prevê um ano turístico de 2020 ligeiramente melhor que 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94b23dc8

 
De acordo com a AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, em 2019,
a taxa de ocupação média dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve atingiu os 63,8 por
cento, mais 0,9 por cento do que no ano anterior, enquanto o volume de negócios subiu 3,9 por cento
no mesmo período. Em 2019, o Algarve registou 20,695 milhões de dormidas nos meios de
alojamento classificados oficialmente, para um total de cerca de 4,459 milhões de hóspedes, dos quais
3,251 milhões foram estrangeiros e 1,208 milhões nacionais. Os turistas que mais contribuíram para
as dormidas totais do Algarve foram: os britânicos 30,5 por cento, os portugueses 20,5 por cento, os
alemães 10,2 por cento e os holandeses 6,5 por cento.
 
O Algarve recebeu ainda 1,3 milhões de turistas estrangeiros que recorreram a casa própria,
familiares e/ou amigos para a sua permanência no Algarve durante o ano. O RevPar (rendimento por
quarto disponível) subiu 3,3 por cento, atingindo os 54,40 euros por dia. O alojamento registado
oficialmente gerou receitas totais de aposento de 907 milhões de euros, enquanto a faturação total
ascendeu a mais de 1,225 milhões de euros. Realce para a subida do mercado britânico (+4 por
cento), após as descidas, em 2017 e 2018, de 8,5 e 6 por cento, respetivamente. Destaque ainda para
as quebras do mercado alemão de 11,7 por cento e holandês de 8,4 por cento, para citar apenas os
mais importantes. A estadia média também baixou 0,1 dias, situando-se agora nos 4,6 dias, uma
tendência, que importa inverter. O golfe turístico acompanhou a evolução da ocupação hoteleira
regional, subindo 1,4 por cento, tendo os campos de golfe do Algarve transacionado 1,368 milhões de
voltas, ou seja, mais 19,5 mil do que no ano anterior, uma média de 36 mil e 003 voltas por campo, o
melhor registo desde 2006.
 
Para 2020, as perspetivas da AHETA apontam para um aumento ligeiro das ocupações (+1 por cento),
tendo os preços subido 1,7 por cento, em média, o que vai contribuir para uma melhoria ligeira da
situação financeira das empresas, assim como para o crescimento do volume de negócios (+2 por
cento) e, por essa via, dos resultados líquidos normais.
 
Daniel Pina
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Ano positivo para 
o turismo do Algarve 

PORTUGAL A taxa de ocupação 
média dos hotéis e empreendi-
mentos turísticos do Algarve em 
2019 atingiu os 63,8%, mais 0,9% 
do que no ano anterior, enquan-
to o volume de negócios subiu 
3,9%. Os dados são da Associação 
de Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve e revelam 
ainda que foram registados 20,695 
milhões de dormidas nos meios 
de alojamento classificados ofi-
cialmente, para um total de cer-
ca de 4,459 milhões de hóspedes. 
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A 54.ª edição do Rali de Portugal 

está a aproximar-se — os motores 

ligam-se a 21 de Maio e desligam-se 

a 24 desse mês —, mas, enquanto 

não chega, foram ontem apresenta-

dos, em Coimbra, alguns números 

relativos à prova de 2019, que 

demonstram a importância econó-

mica da competição para o desen-

volvimento da região Norte e Centro 

de Portugal. 

Carlos Cidade, vice-presidente da 

Câmara Municipal de Coimbra, 

revelou que “entre adeptos e equi-

pas, houve um retorno directo total 

acima dos 31 milhões de euros no 

Centro de Portugal, sendo que o 

investimento foi de 600 mil 

euros”. 

Estes valores surgem num estudo 

intitulado Impacto do WRC Vodafone 

Rally de Portugal na Economia do 

Turismo e Formação da Imagem do 

Destino, da autoria do professor Fer-

nando Perna, da Universidade do 

Algarve. “Para termos uma ideia, 

em 2019, os adeptos que vieram ao 

Centro de Portugal foram responsá-

veis por estadias médias entre duas 

e três noites, no caso dos adeptos 

nacionais, e estadias médias de 4,4 

noites, nos estrangeiros”, acrescen-

tou Carlos Cidade. Estes dados 

foram reforçados pelo Automóvel 

Clube de Portugal, que também 

ontem, nas redes sociais, anunciou 

que em quatro dias de passagem da 

prova pelo país se contabilizaram 

962.500 adeptos espalhados pelos 

troços — 58,9% dos turistas eram 

nacionais e 41,1% estrangeiros — 

para 39,2% dos estrangeiros tratou-

se da primeira visita, sendo que 

27,9% ficou entre quatro e sete noi-

tes. 

Em 2020, a 54.ª edição da prova 

terá a sua partida oficial em Coim-

bra, na Porta Férrea da Universida-

de de Coimbra, na noite de 21, e 

visitará as estradas de cinco conce-

lhos da região Centro de Portugal, 

tendo como novidades os regressos 

de especiais em Mortágua, no Porto 

e em Felgueiras. PÚBLICO

Rali de 
Portugal  
é jackpot de 
quatro dias

Automobilismo

A quinta etapa do Mundial 
de ralis alimenta, durante 
quatro dias, a economia  
dos municípios  
que recebem a prova 
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Rali de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65d7723a-5316-4660-adce-

d94869675482&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ano passado, o impacto económico do Rali de Portugal no centro do país foi de 30 milhões de euros.
Na edição deste ano, uma das novidades é a passagem por Mortágua.
Declarações de José Júlio Norte, CM Mortágua; Pedro Machado, Turismo do Centro; Manuel Machado,
CM Coimbra.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-02-04 18:32
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-05 07:22
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I 

Quinta da Vinha recebe os BWN para a prova dos vinhos 

'JAZZ NAS ADEGAS' 

Banda de Silves leva 
jazz ã Quinta da Vinha 
DATAS O  Band Without Name atua nos dias 28 e 29 de fevereiro 
LOCAL® Adega da família Cabrita vai promover uma prova de vinhos 
VICTORIA SAJIN/TIAGO GRIFF 

O
s BWN - Band Without 
Name são os próximos 
convidados da LP edição 

clo evento `Jazz nas Adegas' e 
vão dar um concerto na Quin-
ta da Vinha, em Silves, nos dias 
28 e 29 de fevereiro. 

Esta formação, composta por 
um grupo de seis amigos de Sil-
ves, que se juntaram à volta do 
gosto comum que têm pela 
música, trazem ao público ver-
sões atuais e antigas de bandas 
com sonoridades de jazz, blues 
e música country. 

"O ̀ Jazz nas Adegas' oferece 
um ambiente diferente e me-
morável nas sessões realizadas 
na casa dos produtores de vi-
nho de Silves", explica a orga-
nização, assumindo que a so-
noridade dos BWN "adapta-se 
à Quinta da Vinha". Para além 
da música, este evento organi - 
za, em simultâneo, três provas 
de vinhos locais e tapas. 

0 concerto tem início pelas 
21h00 no dia 28 e às 17h00 no 
dia 29.Os bilhetes têm um cus-
to de 12 euros. 

A Lla edição do ̀ Jazz nas Ade-

  

gas, que está incluída no pro-
grama cultural 365 Algarve, 
começou em outubro do ano 
passado e termina em maio 
próximo. e 
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eDreams 
abre centro 
tecnológico 
no Porto 

IW1 7. tWY41-0  A agência 
de viagens online eDreams 
Odigeo anunciou que vai 
inaugurar centros tecnoló-
gicos no Porto e em Milão 
no primeiro trimestre des-
te ano, prevendo a contra-
tação de um total de 100 
novos trabalhadores, in-
cluindo engenheiros e pro-
gramadores de iOS e An-
droid. 
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Aprovado aumento do IRS do alojamento local em zonas de contenção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/02/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc65e0ca

 
A tributação de uma parcela de 50% dos rendimentos de alojamentos locais, face aos anteriores 35%,
situados em zonas de contenção foi hoje aprovada no debate na especialidade do Orçamento do
Estado para 2020 (OE2020).
 
A medida, que consta do OE2020, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, BE e PCP, a abstenção
do PAN e os votos contra dos restantes partidos. Já as propostas de alteração do Bloco de Esquerda e
da Iniciativa Liberal foram reprovadas.
 
De acordo com a medida agora aprovada, a determinação do rendimento tributável, no âmbito do
regime simplificado, obtém-se através da aplicação do coeficiente de "0,50 aos rendimentos da
exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia ou apartamento,
localizados em área de contenção".
 
Em Lisboa, o regulamento que entrou em vigor em novembro determinou como zonas de contenção
absoluta o Bairro Alto/Madragoa, Castelo/Alfama/Mouraria, Colina de Santana, Baixa e eixos Avenida
da Liberdade/Avenida da República/Avenida Almirante Reis.
 
O Governo pretende ainda que parte da receita obtida por via deste agravamento seja consignada ao
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), prevendo que em 2020 sejam transferidos
para este instituto sete milhões de euros.
 
Como só em 2021 será possível fazer o apuramento do primeiro ano da aplicação deste agravamento
do coeficiente, com a entrega da declaração anual do IRS, a consignação para o IHRU será feita de
forma faseada.
 
Assim, depois dos sete milhões de euros que serão transferidos em 2020, segue-se uma transferência
de dez milhões de euros em 2021.
 
"Em 2022, é transferido para o IHRU, I. P., o valor que resultar do IRS liquidado relativamente aos
rendimentos de 2020 e anos seguintes", precisa o documento.
 
"Durante o ano de 2020 o Guverno transfere adicionalmente 7.000.000 de euros com origem na
dotação provisional e procede à definição de um regime de consignação de impostos para o IHRU",
visando a medida conferir uma maior previsibilidade "ao financiamento das políticas publicas de
habitação", de acordo com uma proposta de alteração ao OE2020 apresentada pelo PS.
 
A proposta do BE, que foi rejeitada, previa um agravamento da tributação de hostel, dos atuais 0,15
para 0,35 (passando a ser considerada 35% do rendimento e não 15%) e uma subida para 0,5
quando localizados em zonas de contenção.
 
Lusa
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Apreensão de droga na Praia do Alemão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23d9623e-340e-47cb-a8ed-

44598789293b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dez pessoas foram detidas esta madrugada na Praia do Alemão, em Portimão. Foram surpreendidas
em flagrante quando descarregavam 59 fardos de haxixe. As quase 2 toneladas de droga estavam
dentro de 6 viaturas que foram apreendidas.
Declarações de Nuno Marinho, cmdt. Unidade de Controlo Costeiro Olhão e de António Madureira, dir.
Polícia Judiciária Faro.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84758453

 
04-02-2020 17:15

Projeto para preservar as Ilhas Barreira da Ria Formosa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26e0ce58-76ea-4da5-8a12-

81981d71bdcf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi apresentado esta tarde um projeto de proteção das Ilhas Barreira na Ria Formosa, no Algarve. A
iniciativa foi apresentada esta tarde no Centro de Educação Ambiental de Marinha em Olhão, e é
coordenada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
Declarações de Óscar Ferreira, professor da Universidade do Algarve, e Joana Andrade da Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves.
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Cofidis Slt 
VOLTA 

ALGARVE 

®JORNAL 
OFICIAL 

CICLISMO 

EXCELEN C A 
NO ALGARVE 

Nibali, Costa, Evenepoel, 
Van der Poel e Thomas 
são algumas das estrelas 
que correm em Portugal 

ANA PAULA MARQUES E LUÍS SANTOS 

Com a temporada de 2020 a 
dar as primeiras pedaladas, a 
Volta ao Algarve volta a ser o des-
tino, este mês, do roteiro compe - 
titivo de algumas das melhores 
equipas e ciclistas do pelotão 
mundial. A prova, que este ano 
tem Record como parceiro me-
dia, foi ontem apresentada em 
Faro, e, para Delmino Pereira, 
presidente da 
FPC, "esta 
corrida é apai-
xonante, 
acrescenta va-
lor ao ciclismo 
e ao desporto 
portugueses, porque é um even-
to de excelência". 

Vejamos então o que sustenta 
esta frase. Entre os dias 19 e 23 vão 
competir na 46a Volta ao Algarve 
os campeões olímpicos de estra-
da, Greg van Avermaet (CCC), e 
de omnium ( pista), Elia Viviani 
(Cofidis), também campeão eu-
ropeu de estrada. Mas a lista de 
estrelas contempla ainda o cam-
peão do Mundo de contrarreló - 
gio, Rohan Dennis (INEOS), o 
campeão da Europa da mesma 
disciplina, Remco Evenepoel 
(Deceuninck-Quick-Step), o 
campeão mundial de ciclocrosse, 
Mathieu van der Poel (Alpecin), 
além de três corredores que já fo-
ram campeões mundiais de es-
trada, Michal Kwiatkowski 
(INEOS), Philippe Gilbert (Lotto 
Soudal) e o português Rui Costa 
(UAE), que regressa a esta corri-
da, após ausência desde 2014. 

A lista de inscritos inclui ainda 
o conceituado italiano Vincenzo  

C ►ficiís 

PERCURSO 
ETAPA/DIA LIGAÇÃO KM 
La/19 fev. Portimão-Lagos 195,6 
2.a/20 fev. Sagres-Fóia 183,9 
3.a/21 fev. Faro-Tavira 201,9 
4. a/22 fev. Albufeira-Mal hão 169,7 
5.a/23 fev. Lagoa-Lagoa 20,3 (CR) 

Nibali (agora na Trek), bem 
como o vencedor do Tour de 
2018, Geraint Thomas (INEOS), 
que já venceu a prova por duas 
vezes (2015 e 2016). Bauke 
Mollema (Trek), Daniel Martin 
(Israel Start-Up Nation), Maxi-
milian Schachmann (Bora), Mi-
guel Ángel López (Astana), Tim 
Wellens (Lotto Soudal), André 
Greipel (Israel Start-Up Nation), 
Alexander Kristoff (UAE), Cees 

-St 

YlSit fA'g r'te 
rArlritAi8OL 

Bol (Sunweb), Danny van Poppel 
(Circus-Wanty Gobert), Fabio 
Jakobsen (Deceuninck-Quick-
-Step), Jasper Styuven (Trek), 
John Degenkolb (Lotto Sondai) 
ou Matteo Trentin (CCC) tam-
bém estarão em Portugal. 

Para João Fernandes, presi-
dente da Região de Turismo do 
Algarve, a prova "é um impor-
tante evento desportivo, mas so-
bretudo um cartão de promoção 
do Algarve que tem uma visibili-
dade que nos faz continuar esta 
aposta". 

O percurso, de cinco etapas, 
tem um pouco de tudo: duas 
chegadas em alto (Fóia e Ma-
lhão), duas para velocistas (La-
gos e Tavira) e um contrarreló - 
gio, em Lagoa, a finalizar. o 

.ushIcias 

AS EQUIPAS 

WORLDTEAMS  -Astana (CAZ), 
Bora (ALE), CCC (POL), Cofidis 
(FRA), Decetminck-Quick-Step 
(BEL), Groupama-FDJ (ERA), Is-
rael Startp-UP Nation(ISR),Lotto 
Soudal (BEL), INEOS (GBR), 
Sunweb (ALE),Trek (EUA) e UAE 
PROTEAMS- Alpecin (BEL), Gaja 
Rural (ESP), Circus-Wanty Gobert 
(BEL), Orbea (ESP) e Uno-X 
Norwegian Development (NOA) 
CONTINENTAIS- Atum General-
-Tavira-MN H(POR),Aviludo-
-Louletano (POR), Efapel (POR), 
Kelly-InOut-Build (POR), LA Alu-
mínios (POR), Miranda-Mortá-
gua (POR), RP-Boavista (POR) e 
W52-FC Porto (POR) 

OFICIAL. Licínio Santos (Cofídis), João Fernandes (RTA), Custódio Moreno 

(IPDJ) e Delmino Pereira (FPC) lançam corrida 
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46.ª Volta ao Algarve em Bicicleta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5660366b-6c9f-49a6-b37e-

2131c25953eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A volta ao Algarve em Bicicleta está de regresso de 19 a 23 de fevereiro. A prova que reúne os
melhores ciclistas e equipas do mundo vai ser transmitida aqui na TVI24.
Declarações de Delmino Pereira, presidente da Federação de Ciclismo; João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-02-05 09:40
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Volta ao Algarve Reforça Projeção Turística da Região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4d51e67

 
A  Volta ao Algarve  em bicicleta regressa às estradas algarvias entre 19 e 23 de fevereiro, para a sua
46.ª edição, e a Região do Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) voltam
a associar-se a este importante evento desportivo, com o objetivo de reforçar a projeção turística da
região.
 
O apoio concedido por ambas as entidades visa fortalecer a cobertura televisiva da prova através da
rede de canais Eurosport e do canal nacional TVI24.
 
Esta prova é, de facto, um excelente ativo para a promoção da imagem do Algarve, da sua diversidade
e das suas belas paisagens, dado que através da forte cobertura mediática leva a região a mais de
100 países e 150 milhões de lares em todo o mundo, além de reforçar o posicionamento do destino
junto dos portugueses , afirma João Fernandes, presidente da RTA e da ATA.  De acordo com os dados
apurados, só em Portugal a cobertura deste evento proporcionou cerca de 25 horas de visibilidade
para o Algarve e teve um retorno mediático de 9 milhões de euros , acrescenta.
 
Esta aposta enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e promoção do cycling,  segmento turístico
com enorme potencial e de grande relevância porque permite distinguir o Algarve pela sua oferta
turística diversificada, em qualquer época do ano , afirma João Fernandes. E acrescenta  acreditamos
que este evento tenha um impacto positivo para a região. Em fevereiro de 2019, mês em que se
realizou a prova, registou-se um aumento de 15,5% de hóspedes estrangeiros na hotelaria algarvia .
 
O Algarve destaca-se como destino para a prática do cycling pela beleza e diversidade dos seus
trilhos, pela riqueza da oferta hoteleira, pelos equipamentos adequados à modalidade e pelo contexto
histórico, cultural e social que proporciona a quem visita a região.
 
A  Volta ao Algarve  é um marco para a região, conta com mais de 1000 participantes e terá a
presença de sete campeões em título, de 25 ciclistas do top 100 do ranking mundial e de doze equipas
do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo internacional. A pensar nos residentes, a organização
agendou ainda o  Passeio da Família  (Albufeira) e o  Ciclismo vai à Escola  (Portimão, Sagres, Faro),
para levar o ciclismo até todos.
 
LPM
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Ciclismo: pelotão de sonho mostra Algarve ao mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a3a1436

 
A 46.ª Volta ao Algarve Cofidis, na estrada entre 19 e 23 de fevereiro, será disputada por alguns dos
melhores e mais mediáticos ciclistas do mundo, podendo ser vista em 83 países, através da
transmissão televisiva em direto.
 
A corrida, em 2020 promovida à categoria UCI ProSeries, terá um pelotão de 175 corredores, em
representação de 25 equipas. Doze dos coletivos participantes são do WorldTour, a liga dos campeões
do ciclismo mundial. Cinco conjuntos são ProTeam, estando também reservadas oito vagas para
equipas continentais portuguesas.
 
Os adeptos da modalidade terão a oportunidade de seguir um pelotão de campeões na Volta ao
Algarve Cofidis. Em ano de Jogos Olímpicos, estão na corrida os campeões olímpicos de estrada, Greg
van Avermaet (CCC Team), e de omnium (ciclismo de pista), Elia Viviani (Cofidis), também campeão
europeu de estrada. Vão ainda pedalar na Volta ao Algarve o campeão do mundo de contrarrelógio,
Rohan Dennis (Team INEOS), e o campeão da Europa da mesma disciplina, Remco Evenepoel
(Deceuninck-Quick-Step), o campeão mundial de ciclocrosse e uma das figuras das clássicas na
estrada, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), o tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23,
Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), o campeão mundial de madison (ciclismo de pista) Roger Kluge
(Lotto Soudal), além de três homens que já foram campeões mundiais de estrada, Michal Kwiatkowski
(Team INEOS), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) e o português Rui Costa (UAE Team Emirates), que
regressa a esta corrida na qual não competia desde 2014.
 
A lista de inscritos inclui ainda Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), um dos dois únicos ciclistas em
atividade que já conquistaram as três grandes voltas por etapas, assim como o vencedor do Tour de
France em 2018 e da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Geraint Thomas (Team INEOS). Outros
especialistas em provas por etapas de quem se esperam bons desempenhos na corrida portuguesa
são Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Maximilian Schachmann
(Bora-hansgrohe), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
 
A Volta ao Algarve vai ainda receber sprinters com provas dadas, como o ciclista em atividade com
maior número de vitórias na carreira, André Greipel (Israel Start-Up Nation), Alexander Kristoff (UAE
Team Emirates), Cees Bol (Team Sunweb), Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen
(Deceuninck-Quick-Step), Jasper Styuven (Trek-Segafredo), John Degenkolb (Lotto Soudal) ou Matteo
Trentin (CCC Team).
 
A lista de inscritos junta 25 corredores do top 100 mundial, além de quatro das cinco melhores
equipas do ranking coletivo internacional de 2019.
 
Perante alguns dos melhores corredores e das melhores equipas do panorama internacional, a armada
portuguesa, composta por oito blocos, será colocada à prova. É um momento de grande motivação
para os corredores nacionais, que têm a oportunidade de demonstrar valor num palco privilegiado,
havendo, certamente, candidatos a repetir o feito de Amaro Antunes, vencedor do alto do Malhão, em
2017.
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O pelotão recheado de estrelas atrai adeptos, telespectadores e jornalistas à corrida, sendo esperados
mais de cem profissionais dos média no Algarve. Os corredores e as equipas participantes somam, no
seu conjunto, um total de 20,8 milhões de seguidores nas redes sociais, o que garante uma imensa
audiência global que se soma àquela que seguirá a corrida televisivamente.
 
O evento terá transmissão direto em 83 países. Toda a Europa será coberta pela transmissão da
Eurosport, mas desta vez existe a novidade de a Noruega poder também ver a corrida em canal
aberto, através da TV2. O canal pan-europeu também levará a Volta ao Algarve à Austrália e à Ásia.
Pela primeira vez, a América Latina, território de adeptos entusiastas da modalidade, viverá a prova
em direto, através da Claro Sports. Em Portugal os diretos de todas as etapas poderão ser vistos na
Eurosport 2 e na TVI 24, estando ainda programadas quatro repetições diárias, em diferentes
horários, nos canais 1 e 2 da Eurosport.
 
O Ciclismo Vai à Escola
 
Sendo a Volta ao Algarve um evento desportivo que reúne amantes de ciclismo de várias gerações, o
programa O Ciclismo Vai à Escola também irá estar presente, permitindo às crianças o contacto com a
bicicleta e com os ídolos do ciclismo. As atividades vão ter lugar na partida das três primeiras etapas,
em Portimão, Sagres e Faro. Já Albufeira, local de onde partirá a quarta etapa, irá acolher o Passeio
da Família, uma iniciativa que pretende promover o convívio de todos os amantes de ciclismo que
pretendam participar, estimulando os pais a pedalarem lado a lado com os filhos.
 
Algarve Granfondo Cofidis
 
A quinta e última etapa da Volta ao Algarve não ficará de fora deste programa de iniciativas
desportivas, pelo que irá receber o Algarve Granfondo Cofidis. Este evento, que tem juntado centenas
de participantes em anos anteriores, terá partida e chegada em Lagoa, no dia 23 de fevereiro, local
onde também terá lugar a última etapa da Volta ao Algarve.
 
As inscrições ainda estão abertas e há dois percursos à disposição dos participantes: o granfondo, com
121 quilómetros e passagem pelo alto da Fóia, e o mediofondo, com 78,7 quilómetros.
 
Equipas Participantes
 
WorldTeams
 
Astana Pro Team (KAZ), Bora-hansgrohe (GER), CCC Team (POL), Cofidis (FRA), Deceuninck-Quick-
Step (BEL), Groupama-FDJ (FRA), Israel Startp-UP Nation (ISR), Lotto Soudal (BEL), Team INEOS
(GBR), Team Sunweb (GER), Trek-Segafredo (USA) e UAE Team Emirates (UAE).
 
ProTeams
 
Alpecin-Fenix (BEL), Caja Rural-Seguros RGA (ESP), Circus-Wanty Gobert (BEL), Fundación-Orbea
(ESP) e Uno-X Norwegian Development Team (NOR)
 
Continentais
 
Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel (POR), Aviludo-Louletano (POR), Efapel (POR), Kelly-InOut-
Build (POR), LA Alumínios-LA Sport (POR), Miranda-Mortágua (POR), Rádio Popular-Boavista (POR) e
W52-FC Porto (POR)
 
Etapas
 
19 de fevereiro: 1.ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
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20 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
 
21 de fevereiro: 3.ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de fevereiro: 4.ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de fevereiro: 5.ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
 
Ademar Dias
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Volta ao Algarve Cofidis vai ser vista em 83 países
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54491421

 
A 46.ª Volta ao Algarve Cofidis, que vai para a estrada entre 19 e 23 de fevereiro, foi hoje
apresentada oficialmente na sede da RTA em Faro.
 
Um evento que reúne alguns dos melhores e mais mediáticos ciclistas do mundo, podendo ser visto
em 83 países, através da transmissão televisiva em direto.
 
A corrida, em 2020 promovida à categoria UCI ProSeries, terá um pelotão de 175 corredores, em
representação de 25 equipas. Doze dos coletivos participantes são do WorldTour, a liga dos campeões
do ciclismo mundial. Cinco conjuntos são ProTeam, estando também reservadas oito vagas para
equipas continentais portuguesas.
 
Os adeptos da modalidade terão a oportunidade de seguir um pelotão de campeões na Volta ao
Algarve Cofidis. Em ano de Jogos Olímpicos, estão na corrida os campeões olímpicos de estrada, Greg
van Avermaet (CCC Team), e de omnium (ciclismo de pista), Elia Viviani (Cofidis), também campeão
europeu de estrada. Vão ainda pedalar na Volta ao Algarve o campeão do mundo de contrarrelógio,
Rohan Dennis (Team INEOS), e o campeão da Europa da mesma disciplina, Remco Evenepoel
(Deceuninck-Quick-Step), o campeão mundial de ciclocrosse e uma das figuras das clássicas na
estrada, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), o tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23,
Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), o campeão mundial de madison (ciclismo de pista) Roger Kluge
(Trek-Segafredo), além de três homens que já foram campeões mundiais de estrada, Michal
Kwiatkowski (Team INEOS), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) e o português Rui Costa (UAE Team
Emirates), que regressa a esta corrida na qual não competia desde 2014.
 
A lista de inscritos inclui ainda Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), um dos dois únicos ciclistas em
atividade que já conquistaram as três grandes voltas por etapas, assim como o vencedor do Tour de
France em 2018 e da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Geraint Thomas (Team INEOS). Outros
especialistas em provas por etapas de quem se esperam bons desempenhos na corrida portuguesa
são Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Maximilian Schachmann
(Bora-hansgrohe), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
 
A Volta ao Algarve vai ainda receber sprinters com provas dadas, como o ciclista em atividade com
maior número de vitórias na carreira, André Greipel (Israel Start-Up Nation), Alexander Kristoff (UAE
Team Emirates), Cees Bol (Team Sunweb), Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen
(Deceuninck-Quick-Step), Jasper Styuven (Trek-Segafredo), John Degenkolb (Lotto Soudal) ou Matteo
Trentin (CCC Team).
 
A lista de inscritos junta 25 corredores do top 100 mundial, além de quatro das cinco melhores
equipas do ranking coletivo internacional de 2019.
 
Perante alguns dos melhores corredores e das melhores equipas do panorama internacional, a armada
portuguesa, composta por oito blocos, será colocada à prova. É um momento de grande motivação
para os corredores nacionais, que têm a oportunidade de demonstrar valor num palco privilegiado,
havendo, certamente, candidatos a repetir o feito de Amaro Antunes, vencedor do alto do Malhão, em
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2017.
 
Ao todo os corredores e as equipas participantes somam, no seu conjunto, um total de 20,8 milhões
de seguidores nas redes sociais, o que garante uma imensa audiência global que se soma àquela que
seguirá a corrida pela televisão.
 
O evento terá transmissão direto em 83 países. Toda a Europa será coberta pela transmissão da
Eurosport, mas desta vez existe a novidade de a Noruega poder também ver a corrida em canal
aberto, através da TV2. O canal pan-europeu também levará a Volta ao Algarve à Austrália e à Ásia.
Pela primeira vez, a América Latina, território de adeptos entusiastas da modalidade, viverá a prova
em direto, através da Claro Sports. Em Portugal os diretos de todas as etapas poderão ser vistos na
Eurosport 2 e na TVI 24, estando ainda programadas quatro repetições diárias, em diferentes
horários, nos canais 1 e 2 da Eurosport.
 
Sendo a Volta ao Algarve um evento desportivo que reúne amantes de ciclismo de várias gerações, o
programa "O Ciclismo Vai à Escola" também irá estar presente, permitindo às crianças o contacto com
a bicicleta e com os ídolos do ciclismo. As atividades vão ter lugar na partida das três primeiras
etapas, em Portimão, Sagres e Faro. Já Albufeira, local de onde partirá a quarta etapa, irá acolher o
"Passeio da Família", uma iniciativa que pretende promover o convívio de todos os amantes de
ciclismo que pretendam participar, estimulando os pais a pedalarem lado a lado com os filhos.
 
A quinta e última etapa da Volta ao Algarve não ficará de fora deste programa de iniciativas
desportivas, pelo que irá receber o Algarve Granfondo Cofidis. Este evento, que tem juntado centenas
de participantes em anos anteriores, terá partida e chegada em Lagoa, no dia 23 de fevereiro, local
onde também terá lugar a última etapa da Volta ao Algarve, esperando mais de 800 participante.
 
As inscrições ainda estão abertas e há dois percursos à disposição: o granfondo, com 121 quilómetros
e passagem pelo alto da Fóia, e o mediofondo, com 78,7 quilómetros.
 
Ao Algarve Primeiro o Presidente da RTA referiu que o apoio da entidade ao evento é  perfeitamente
justificada  já que se trata de uma prova que mostra a região ao mundo,  estamos a falar de 150
milhões de lares . João Fernandes assentou que o segmento Cycling no Algarve  está em franca
expansão, sendo mais um produto que temos para oferecer com condições únicas . O apoio que a RTA
e a ATA - Associação de Turismo do Algarve dão à Volta ao Algarve, ronda os 300 mil euros.
 
Custódio Moreno, Diretor Regional do IPDJ, outra entidade parceira, disse que a prova  é uma festa do
desporto na rua, porque no Algarve também se faz cada vez mais turismo com o desporto e a bicicleta
é um excelente meio de promoção da nossa região .
 
O responsável destacou que a Volta ao Algarve é a  afirmação do ciclismo em Portugal , lamentando
que 70% dos jovens são saibam andar de bicicleta,  temos de envolver esforços, para que as escolas
tenham melhores condições para receberem bicicletas, e criarmos programas que despertem nos mais
novos o interesse em pedalar e a deslocarem-se de bicicleta .
 
Delmino Pereira agradeceu aos parceiros, RTA, IPDJ e aos Municípios algarvios na realização de mais
uma edição da prova. O Presidente da Federação de Ciclismo de Portugal, realçou que a Volta ao
Algarve  é uma prova de excelência, moderna, atual e tem um pouco de tudo, prestigiando o Algarve
no mundo através das imagens .
 
Admitiu que a região tem grande potencial para o turismo de bicicleta  sei que estão a ser criadas
empresas que estão a aproveitar bem essa nova oferta .
 
Etapas
 
19 de fevereiro: 1.ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
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20 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
 
21 de fevereiro: 3.ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de fevereiro: 4.ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de fevereiro: 5.ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
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Volta ao Algarve Cofidis - Pelotão de sonho mostra Algarve ao mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2020

Meio: Atletismo Magazine Online Autores: Carlos Viana Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=44a521a4

 
A 46.ª Volta ao Algarve Cofidis, na estrada entre 19 e 23 de fevereiro, será disputada por alguns dos
melhores e mais mediáticos ciclistas do mundo, podendo ser vista em 83 países, através da
transmissão televisiva em direto.
 
A corrida, em 2020 promovida à categoria UCI ProSeries, terá um pelotão de 175 corredores, em
representação de 25 equipas. Doze dos coletivos participantes são do WorldTour, a liga dos campeões
do ciclismo mundial. Cinco conjuntos são ProTeam, estando também reservadas oito vagas para
equipas continentais portuguesas.
 
Os adeptos da modalidade terão a oportunidade de seguir um pelotão de campeões na Volta ao
Algarve Cofidis. Em ano de Jogos Olímpicos, estão na corrida os campeões olímpicos de estrada, Greg
van Avermaet (CCC Team), e de omnium (ciclismo de pista), Elia Viviani (Cofidis), também campeão
europeu de estrada. Vão ainda pedalar na Volta ao Algarve o campeão do mundo de contrarrelógio,
Rohan Dennis (Team INEOS), e o campeão da Europa da mesma disciplina, Remco Evenepoel
(Deceuninck-Quick-Step), o campeão mundial de ciclocrosse e uma das figuras das clássicas na
estrada, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), o tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23,
Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), o campeão mundial de madison (ciclismo de pista) Roger Kluge
(Trek-Segafredo), além de três homens que já foram campeões mundiais de estrada, Michal
Kwiatkowski (Team INEOS), Philippe Gilbert (Lotto Soudal) e o português Rui Costa (UAE Team
Emirates), que regressa a esta corrida na qual não competia desde 2014.
 
A lista de inscritos inclui ainda Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), um dos dois únicos ciclistas em
atividade que já conquistaram as três grandes voltas por etapas, assim como o vencedor do Tour de
France em 2018 e da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Geraint Thomas (Team INEOS). Outros
especialistas em provas por etapas de quem se esperam bons desempenhos na corrida portuguesa
são Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Maximilian Schachmann
(Bora-hansgrohe), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) e Tim Wellens (Lotto Soudal).
 
A Volta ao Algarve vai ainda receber sprinters com provas dadas, como o ciclista em atividade com
maior número de vitórias na carreira, André Greipel (Israel Start-Up Nation), Alexander Kristoff (UAE
Team Emirates), Cees Bol (Team Sunweb), Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen
(Deceuninck-Quick-Step), Jasper Styuven (Trek-Segafredo), John Degenkolb (Lotto Soudal) ou Matteo
Trentin (CCC Team).
 
A lista de inscritos junta 25 corredores do top 100 mundial, além de quatro das cinco melhores
equipas do ranking coletivo internacional de 2019.
 
Perante alguns dos melhores corredores e das melhores equipas do panorama internacional, a armada
portuguesa, composta por oito blocos, será colocada à prova. É um momento de grande motivação
para os corredores nacionais, que têm a oportunidade de demonstrar valor num palco privilegiado,
havendo, certamente, candidatos a repetir o feito de Amaro Antunes, vencedor do alto do Malhão, em
2017.
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O pelotão recheado de estrelas atrai adeptos, telespectadores e jornalistas à corrida, sendo esperados
mais de cem profissionais dos média no Algarve. Os corredores e as equipas participantes somam, no
seu conjunto, um total de 20,8 milhões de seguidores nas redes sociais, o que garante uma imensa
audiência global que se soma àquela que seguirá a corrida televisivamente.
 
O evento terá transmissão direto em 83 países. Toda a Europa será coberta pela transmissão da
Eurosport, mas desta vez existe a novidade de a Noruega poder também ver a corrida em canal
aberto, através da TV2. O canal pan-europeu também levará a Volta ao Algarve à Austrália e à Ásia.
Pela primeira vez, a América Latina, território de adeptos entusiastas da modalidade, viverá a prova
em direto, através da Claro Sports. Em Portugal os diretos de todas as etapas poderão ser vistos na
Eurosport 2 e na TVI 24, estando ainda programadas quatro repetições diárias, em diferentes
horários, nos canais 1 e 2 da Eurosport.
 
O Ciclismo Vai à Escola
 
Sendo a Volta ao Algarve um evento desportivo que reúne amantes de ciclismo de várias gerações, o
programa O Ciclismo Vai à Escola também irá estar presente, permitindo às crianças o contacto com a
bicicleta e com os ídolos do ciclismo. As atividades vão ter lugar na partida das três primeiras etapas,
em Portimão, Sagres e Faro. Já Albufeira, local de onde partirá a quarta etapa, irá acolher o Passeio
da Família, uma iniciativa que pretende promover o convívio de todos os amantes de ciclismo que
pretendam participar, estimulando os pais a pedalarem lado a lado com os filhos.
 
Algarve Granfondo Cofidis
 
A quinta e última etapa da Volta ao Algarve não ficará de fora deste programa de iniciativas
desportivas, pelo que irá receber o Algarve Granfondo Cofidis. Este evento, que tem juntado centenas
de participantes em anos anteriores, terá partida e chegada em Lagoa, no dia 23 de fevereiro, local
onde também terá lugar a última etapa da Volta ao Algarve.
 
As inscrições ainda estão abertas e há dois percursos à disposição dos participantes: o granfondo, com
121 quilómetros e passagem pelo alto da Fóia, e o mediofondo, com 78,7 quilómetros.
 
Equipas Participantes
 
WorldTeams
 
Astana Pro Team (KAZ), Bora-hansgrohe (GER), CCC Team (POL), Cofidis (FRA), Deceuninck-Quick-
Step (BEL), Groupama-FDJ (FRA), Israel Startp-UP Nation (ISR), Lotto Soudal (BEL), Team INEOS
(GBR), Team Sunweb (GER), Trek-Segafredo (USA) e UAE Team Emirates (UAE).
 
ProTeams
 
Alpecin-Fenix (BEL), Caja Rural-Seguros RGA (ESP), Circus-Wanty Gobert (BEL), Fundación-Orbea
(ESP) e Uno-X Norwegian Development Team (NOR)
 
Continentais
 
Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel (POR), Aviludo-Louletano (POR), Efapel (POR), Kelly-InOut-
Build (POR), LA Alumínios-LA Sport (POR), Miranda-Mortágua (POR), Rádio Popular-Boavista (POR) e
W52-FC Porto (POR)
 
Etapas
 
19 de fevereiro: 1.ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
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20 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
 
21 de fevereiro: 3.ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de fevereiro: 4.ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de fevereiro: 5.ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
 
"É um importante evento desportivo, mas sobretudo um cartão de promoção do Algarve que tem uma
visibilidade que nos faz continuar esta aposta. A edição passada da corrida, só em território nacional,
teve 25 horas de visibilidade televisiva, que resultou num retorno mediático superior a 9 milhões de
euros. O 'cycling' tem um importante papel na estratégia de diversificação da oferta turística",
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
 
"O ciclismo é a festa do desporto na rua. O turismo do Algarve faz-se também com o desporto e a
bicicleta é cada vez mais um instrumento de promoção da região. A Volta ao Algarve é um exemplo da
afirmação internacional do país e não apenas da região",
 
Custódio Moreno, Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude
 
"Esta corrida é apaixonante, acrescenta valor ao ciclismo e ao desporto portugueses, porque é um
evento de excelência. A Volta ao Algarve tem o principal ingrediente de um evento desportivo:
grandes campeões, que produzem emoções e espectáculo. A corrida é também a oportunidade para as
equipas e os ciclistas portugueses se afirmarem no mundo",
 
Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo
 
Carlos Viana Rodrigues
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46ª Volta ao Algarve em Bicicleta terá o melhor pelotão de sempre
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Estradas da região vão ver disputada, de 19 a 23 de fevereiro, mais uma edição da Algarvia. Portugal
estará representado por oito equipas continentais na 46ª Volta ao Algarve em Bicicleta.  Estamos a
construir uma corrida com poucos meios, mas que é um sonho , disse Delmino Pereira, presidente da
Federação Portuguesa de Ciclismo.
 
Vamos ter espetáculo garantido com campeões . Foi assim que Delmino Pereira, presidente da
Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), deu o tiro de partida para a 46ª edição da Volta ao Algarve
em Bicicleta, apresentada na manhã de hoje, terça-feira, 4 de fevereiro, na sede da Região de
Turismo do Algarve (RTA), em Faro.
 
Ao todo,
vão pedalar pela região mais de 175 corredores, provenientes de 25
equipas, onde se destacam 12 coletivos do World Tour e cinco
conjuntos ProTeam. Entre os participantes, destacam-se o português
Rui Costa, que não competia nesta prova desde 2014, o campeão
europeu de estrada Elia Viviani, da Cofidis, ou o campeão europeu de
contrarrelógio, Rohan Dennis, da Team INEOS.
 
A estes,
juntam-se nomes como Geraint Thomas, que já venceu o Tour de France
em 2018 e a Algarvia em 2015 e 2016, e André Greipel, ciclista em
atividade com mais vitórias no mundo.
 
Mas a
lista é extensa. São 25 corredores do top mundial a correr o
Algarve em duas rodas.
 
O local da
apresentação não foi escolhido ao acaso. A RTA e a Associação de
Turismo do Algarve (ATA) investem, em conjunto,  cerca de 300 mil
euros na transmissão televisiva e divulgação deste evento, que é
um importante cartaz de promoção da região , segundo explicou aos
jornalistas João Fernandes.
 
O
presidente de ambas as instituições revelou ainda que a Volta será
transmitida pela TVI 24 e Eurosport, chegando  a mais de 80 países
e a 150 milhões de lares. Uma capacidade de comunicação fabulosa
para mostrar este fabuloso destino. No último ano, em território
nacional, tivemos 25 horas de visibilidade, com um retorno de
investimento mediático superior a nove milhões de euros .
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A prova
chegará assim, pela televisão, a toda a Europa, mas também à
Austrália, América Latina e Ásia.
 
Já online, chegará a 20,8 milhões de interessados: este é o número que totaliza os seguidores, nas
redes sociais, das equipas e dos ciclistas presentes nesta competição.
 
O
dirigente do turismo algarvio considera que o cycling  tem
sido um fator de diversificação de oferta e de procura numa época
baixa. Hoje há várias pessoas a andar de bicicleta no Algarve.
Estamos a acompanhar uma tendência internacional .
 
Para João
Fernandes,  o desporto tem sido fator essencial de visita à região.
Estamos todos prontos para pedalar! .
 
Já Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, entidade responsável pela prova,
afirma que se trata de  um evento de excelência e de grande qualidade , que  com imagens de
profunda beleza, que prestigiam Portugal enquanto destino turístico .
 
Este ano estamos, talvez, perante o melhor pelotão de sempre da Volta ao Algarve, com uma nuance
jovem . Para este responsável, a prova  está num ponto interessantíssimo, com corredores para todos
os tipos de corrida . E dos algarvios, o que esperar? Delmino Pereira responde que  Amaro Antunes,
da W52 - FC Porto, vencedor da etapa do Malhão em 2017, está em grande nível. E também temos o
João Rodrigues, vencedor da Volta a Portugal .
 
Malhão
que, de resto, não vai encerrar esta 46ª edição da Algarvia,
sendo a meta da 4ª etapa. O dirigente da FPC não deixou de explicar
o motivo:  foi uma opção de natureza desportiva, também
relacionada com as celebrações do domingo de Carnaval em Loulé.
Tivemos de fazer um acerto, aceite por todos .
 
Delmino
Pereira ainda deixou escapar que  estamos a construir uma corrida
com poucos meios, mas que é um sonho. Todos os anos, quando termina
e vou para o norte, já estou com saudades e ansioso pela próxima
edição .
 
Também
presente na apresentação, Custódio Moreno, diretor regional do
Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), catalogou o
ciclismo como  a festa do desporto na rua . Moreno lembrou ainda
que o ciclismo é  uma modalidade difícil de desenvolver. 70 por
cento dos nossos jovens, no primeiro ciclo, não sabem andar de
bicicleta. E nem dá para entrar com a bicicleta nessas escolas. Isso
devia ser debatido. É preciso investir, porque o futuro é hoje ,
disse.
 
Nesse
sentido, nesta edição da prova, desenvolve-se a iniciativa
 Ciclismo vai à Escola , que permitirá o contacto das crianças
de várias escolas com a bicicleta e com atletas de referência da
modalidade. Está prevista acontecer nos locais de partida das três
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primeiras etapas (Portimão, Sagres e Faro).
 
Junta-se o
Passeio da Família, na quarta etapa, em Albufeira, que pretende
estimular o convívio intergeracional entre amantes do ciclismo,
sobretudo pais e filhos, e o Algarve Granfondo Cofidis, que decorrerá
na última etapa, em Lagoa, e terá dois percursos à disposição
dos interessados, com 121 e 78,7 quilómetros.
 
Calendário
e etapas
 
O
calendário das etapas também já está definido. Na quarta-feira,
dia 19 de fevereiro, a primeira etapa ligará Portimão a Lagos, num
total de 195,6 quilómetros. No dia seguinte, a segunda disputa une
Sagres à Foia (Monchique), numa prova com subidas desafiantes ao
longo dos 183,9 quilómetros. O terceiro dia de Algarvia,
marcado para 21 de fevereiro, percorre 201,9 quilómetros de
estradas, entre Faro e Tavira, enquanto a quarta etapa partirá de
Albufeira rumo ao Malhão, no dia 22 de fevereiro, sábado. O sprint
final está marcado para domingo, 23 de fevereiro, com um
contrarrelógio de 20,3 quilómetros, que inicia e finda em Lagoa.
 
[Additional Text]:
Licínio-Santos,-João-Fernandes,-Custódio-Moreno,-Delmino-Pereira-(14)
Print Icon
 
Maria Simiris
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Turismo do Algarve associa-se à "Volta ao Algarve" para reforçar a projeção turística
da região
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Iniciativa, que vai percorrer as estradas algarvias entre 19 e 23 de fevereiro, é apoiada pela Região do
Turismo do Algarve (RTA) e pela Associação Turismo do Algarve (ATA)
 
A Região do Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) vão voltar a associar-
se à "Volta ao Algarve" em bicicleta, que decorre entre 19 e 23 de fevereiro, com "o objetivo de
reforçar a projeção turística da região".
 
"Esta prova é, de facto, um excelente ativo para a promoção da imagem do Algarve, da sua
diversidade e das suas belas paisagens, dado que através da forte cobertura mediática leva a região a
mais de 100 países e 150 milhões de lares em todo o mundo, além de reforçar o posicionamento do
destino junto dos portugueses", considera João Fernandes, presidente da RTA e da ATA.
 
De acordo com o responsável, os dados apurados mostram que, só em Portugal, "a cobertura deste
evento proporcionou cerca de 25 horas de visibilidade para o Algarve e teve um retorno mediático de
9 milhões de euros".
 
O apoio concedido à "Volta ao Algarve" enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e promoção do
cycling, segmento turístico que, segundo João Fernandes, tem um "enorme potencial e de grande
relevância porque permite distinguir o Algarve pela sua oferta turística diversificada, em qualquer
época do ano".
 
"Acreditamos que este evento tenha um impacto positivo para a região. Em fevereiro de 2019, mês
em que se realizou a prova, registou-se um aumento de 15,5% de hóspedes estrangeiros na hotelaria
algarvia", acrescenta o presidente da RTA e da ATA.
 
A  Volta ao Algarve  é considerada um marco para a região, conta com mais de 1000 participantes e
terá a presença de sete campeões em título, além de 25 ciclistas do top 100 do ranking mundial e de
doze equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo internacional.
 
Este ano, a iniciativa conta também com algumas iniciativas paralelas, pensadas para os residentes no
Algarve, a exemplo do "Passeio da Família", que decorre em Albufeira, e do "Ciclismo vai à Escola",
que terá lugar em Portimão, Sagres e Faro.
 
Publituris
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Volta ao Algarve reforça projeção turística da região
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A Volta ao Algarve  em bicicleta regressa às estradas algarvias entre 19 e 23 de fevereiro, para a sua
46.ª edição, e a Região do Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) voltam
a associar-se a este importante evento desportivo, com o objetivo de reforçar a projeção turística da
região.
 
O apoio concedido por ambas as entidades visa fortalecer a
cobertura televisiva da prova através da rede de canais Eurosport e do canal
nacional TVI24.
 
"Esta prova é, de facto, um excelente ativo para a promoção
da imagem do Algarve, da sua diversidade e das suas belas paisagens, dado que
através da forte cobertura mediática leva a região a mais de 100 países e 150
milhões de lares em todo o mundo, além de reforçar o posicionamento do destino
junto dos portugueses", afirma João Fernandes, presidente da RTA e da ATA. "De
acordo com os dados apurados, só em Portugal a cobertura deste evento
proporcionou cerca de 25 horas de visibilidade para o Algarve e teve um retorno
mediático de 9 milhões de euros", acrescenta.
 
Esta aposta enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e
promoção do cycling, "segmento turístico com enorme potencial e de grande
relevância porque permite distinguir o Algarve pela sua oferta turística
diversificada, em qualquer época do ano", afirma João Fernandes. E acrescenta "acreditamos
que este evento tenha um impacto positivo para a região. Em fevereiro de 2019,
mês em que se realizou a prova, registou-se um aumento de 15,5% de hóspedes
estrangeiros na hotelaria algarvia".
 
O Algarve destaca-se como destino para a prática do cycling
pela beleza e diversidade dos seus trilhos, pela riqueza da oferta hoteleira,
pelos equipamentos adequados à modalidade e pelo contexto histórico, cultural e
social que proporciona a quem visita a região.
 
A Volta ao Algarve é um marco para a região, conta com mais
de 1000 participantes e terá a presença de sete campeões em título, de 25
ciclistas do top 100 do ranking mundial e de doze equipas do WorldTour, a
primeira divisão do ciclismo internacional. A pensar nos residentes, a organização
agendou ainda o "Passeio da Família" (Albufeira) e o "Ciclismo vai à Escola"
(Portimão, Sagres, Faro), para levar o ciclismo até todos.
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Melhor Volta ao Algarve de sempre tem Nibali, Rui Costa, Kwiatkowski e Thomas
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Corrida foi apresentada esta terça-feira, 4 de Fevereiro, no edifício da Região de Turismo do Algarve,
em Faro
 
A 46ª Volta ao Algarve vai estar na estrada de 19 a 23 de Fevereiro com  o melhor pelotão de sempre
. Ciclistas como Vicenzo Nibali, Rui Costa, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas e André Greipel já são
presenças confirmadas, num evento que terá, pela primeira vez, transmissão televisiva na América
Latina.
 
A corrida, apresentada esta terça-feira, 4 de Fevereiro, no edifício da Região de Turismo do Algarve,
em Faro, foi promovida à categoria UCI ProSeries e terá 175 corredores, de 25 equipas, 12 delas do
WorldTour: a liga dos campeões do ciclismo mundial.
 
Cinco conjuntos são ProTeam (Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros, Circus-Wanty Gobert, Fundación-
Orbea e Uno-X Norwegian Development Team), estando também reservadas oito vagas para equipas
continentais portuguesas (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano, Efapel, Kelly-
InOut-Build, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista e W52-FC Porto).
 
Em ano de Jogos Olímpicos, estarão na corrida os seguintes campeões olímpicos de estrada: Greg van
Avermaet (CCC Team), Elia Viviana (Cofidis).
 
Também marcarão presença Rohan Dennis (Team INEOS), campeão do mundo de contrarrelógio,
Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), campeão mundial de ciclocrosse, Mikkel Bjerg (UAE Team
Emirates), tricampeão mundial de contrarrelógio em sub-23, e Roger Kluge (Trek-Segafredo),
campeão mundial de madison - ciclismo de pista.
 
Os nomes grandes, este ano, são uma verdadeira constante no pelotão da Algarvia.
 
Michal Kwiatkowski a festejar a vitória na etapa e na Volta - foto: Nelson Inácio|Sul Informação
 
Ciclistas como Vicenzo Nibali, que já conquistou o Tour de França, a Vuelta (Espanha) e o Giro (Itália),
Michal Kwiatkowski (Team INEOS), que já foi campeão do mundo e vencedor da Volta ao Algarve, e o
português Rui Costa (Team Emirates) campeão do mundo e vencedor de provas como a Volta à Suíça
e de etapas no Tour, vão também marcar presença.
 
A estes juntam-se Geraint Thomas (INEOS), antigo vencedor da Volta a França, Bauke Mollema (Trek-
Segafredo), Daniel Martin (Israel Start-up Nation), o sprinter André Greipel, da mesma equipa de
Martin, e Philippe Gilbert (Lotto Soudal).
 
Este ano, o traçado da Algarvia será um pouco diferente. A tradicional chegada ao Malhão não
encerrará a prova que terminará, ao invés, com um contrarrelógio em Lagoa.
 
Aos jornalistas, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, explicou que esta
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foi uma opção de natureza desportiva, mas também está relacionado com o facto de ser domingo de
Carnaval, numa cidade como Loulé, tivemos de fazer um acerto .
 
A corrida, em termos gerais, alterou de forma a que o evento continue interessante. Este é um evento
desportivo muito equilibrado que permite que qualquer atleta ao encare como uma oportunidade.
Associar o seu nome ao histórico da Volta ao Algarve também traz prestígio , defendeu.
 
Para o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo,  esta deixou de ser uma prova para treino e
passou ser uma corrida para ganhar , garantiu ainda.
 
Temos aqui um grupo de atletas jovens que são as grandes figuras do mundo da atualidade, com
outros com um estatuto imenso. Temos corredores para vencer etapas, para sprintar, para vencer
contrarrelógios. Diria que será mesmo o pelotão de todos os tempos , acrescentou.
 
A 46ª Volta ao Algarve terá cinco etapas e um total de 771,4 quilómetros. Começa com uma ligação
de 195,6 quilómetros, entre Portimão e Lagos, prevendo-se uma chegada ao sprint. A segunda tirada
liga Sagres ao alto da Fóia, em Monchique, ao longo de 183,9 quilómetros, adivinhando-se que seja o
primeiro confronto entre os candidatos à camisola amarela final.
 
Os velocistas têm nova oportunidade na terceira etapa, a mais longa da competição, 201,9
quilómetros, entre Faro e Tavira.
 
Ao quarto dia, o pelotão parte de Albufeira para chegar no alto do Malhão, em Loulé, depois de
cumpridos 169,7 quilómetros. A corrida termina com a chamada prova da verdade, um contrarrelógio
individual de 20,3 quilómetros, com início e final em Lagoa.
 
A Volta ao Algarve volta a ter transmissão televisiva, algo visto como essencial para João Fernandes,
presidente da Região de Turismo.
 
Esta é uma prova de promoção da região com uma visibilidade que nos faz continuar esta aposta. No
ano passado, chegámos a mais de 100 países e 150 milhões de lares, mostrando este nosso fabuloso
destino. Na estruturação da promoção turística, o cycling tem um papel importante e tem sido um
factor de diversificação da oferta , defendeu.
 
O evento, este ano, terá transmissão em direto para 83 países. Toda a Europa será coberta pela
transmissão da Eurosport, mas, desta vez, existe a novidade de a Noruega poder também ver a
corrida em canal aberto, através da TV2.
 
A Algarvia também será exibida na Austrália, Ásia e, pela primeira vez, na América Latina, através da
Claro Sports.
 
Em termos de eventos paralelos, haverá o "Ciclismo Vai à Escola". As atividades terão lugar na partida
das três primeiras etapas, em Portimão, Sagres e Faro. Já Albufeira, local de onde partirá a quarta
etapa, irá acolher o Passeio da Família.
 
Lagoa, por sua vez, receberá o Algarve Granfondo Cofidis. As inscrições ainda estão abertas e há dois
percursos à disposição dos participantes, um com 121 e outro com 78,7 quilómetros.
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
Percurso:
 
19 de Fevereiro - 1ª Etapa: Portimão - Lagos, 195,6 km
 
20 de Fevereiro: - 2ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 183,9 km
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21 de Fevereiro - 3ª Etapa: Faro - Tavira, 201,9 km
 
22 de Fevereiro - 4ª Etapa: Albufeira - Malhão (Loulé), 169,7 km
 
23 de Fevereiro - 5ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)
 
Pedro Lemos
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