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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 88465470

 
08-09-2020 13:27

1 1 1

Queda do PIB

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=722af30a-f493-4fdc-b2de-

6a3a03c0a5a8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A economia portuguesa foi a quarta que mais caiu na União Europeia no pico da pandemia. Entre abril
e junho Portugal afundou 16,3% face ao segundo trimestre do ano passado.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-09-08 14:29

Página 1



A2  
TSF

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88465061

 
08-09-2020 13:12

Municípios do Algarve, com exceção de Silves, decidem suspender as feiras anuais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4b6db0a-6ed2-499a-8916-

23b98a1f1407&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Todos os municípios do Algarve, com exceção de Silves, decidiram suspender a realização das feiras
anuais até ao final deste ano. Os autarcas reunidos na comunidade Intermunicipal do Algarve
adiantam que mesmo realizadas ao ar livre, estas feiras teriam de obedecer a um conjunto de
orientações da DGS.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-09-08 14:11
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A3  
TVI

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88458759

 
08-09-2020 08:55

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c3666ac1-6199-4fb9-b61c-

47edeeeb6a42&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar da queda na procura, os preços de alguns bens e serviços no Algarve não parecem estar a
ajustar-se.
Declarações de Nelson Guerreiro, Praia Azul; Hugo Gonçalves, Tivoli Marina de Vilamoura/Puro Beach;
manuel Stabellini, Thai Beach.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-08 08:56
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A4 365 Algarve repleto de propostas de artistas locais e internacionais em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8d263bb0

 
À Babuja , espetáculo do LAMA com João de Brito, André Canário
e Igor Martins, apresenta-se em Vila do Bispo, no Largo do Município, a 13 de
setembro, e a 19 é a vez de Pechão, no Largo da Igreja, conhecer esta história,
em que, "num dia soalheiro, um homem larga a sua rotina e, inspirado por um
livro de aventuras, dá largas ao cavalo da imaginação".
 
Diz-me, António , um espetáculo de dança contemporânea com
Carolina Cantinho, Armando Correia e Pedro Pinto que se inspira no universo de
António Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua obra, apresenta-se, a 11
de setembro, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo. Neste espetáculo,
"o movimento, a palavra e a música juntam-se em busca de uma poética da
performance, em que três criadores/intérpretes se reúnem para refletir sobre o
Poeta Algarvio".
 
A 12 de setembro é tempo da penúltima apresentação do Festival
da Comida Esquecida | Piquenique de Charme, agora em Cacela Velha, em Vila Real
de Santo António. O evento pretende recriar alguns hábitos alimentares de
meados do século XX, quando muitos algarvios se reuniam em piqueniques no
campo. Nestes encontros, dominava o convívio e a partilha em torno das
diferentes tradições gastronómicas de cada lugar, e eram encontros com um
grande significado social para as pessoas envolvidas, pois contribuía para
estreitar laços e relações.
 
A experiência inclui uma refeição cheia de aromas
de outros tempos, com produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de
difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa. O instrumento simbólico do Algarve
- o acordeão - será também protagonista numa atuação durante o piquenique, como
se fazia noutros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde
campestres. O chef explicará a ementa da refeição, assim como os
produtos locais e tradicionais que foram utilizados na confeção da mesma. Todas
as explicações serão traduzidas para inglês por um mestre de cerimónias que
estará presente em todas a ações, disponível para resolver as dúvidas de todos
os participantes, estrangeiros e nacionais.
 
A dança marca novamente a programação cultural do  365
Algarve  a 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças  Entre Contenções , de Eduardo Fukushima (Brasil) e  O
Rei no Exílio - Remake , de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na
6.ª edição do Festival Encontros do DEVIR.
 
Entre Contenções  é um solo que se tornou num trabalho
icónico de um dos mais destacados/premiados coreógrafos da dança contemporânea
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brasileira, Eduardo Fukushima. Desde a sua criação, tem vindo a ser apresentado
ininterruptamente, o que se justifica pela qualidade, simplicidade e pela
verdade que nos transmite. Resultou de uma pesquisa de linguagem muito pessoal,
um vocabulário simples e cru que joga com a desarmonia e o confronto.
 
O Rei no Exílio - Remake  é a recriação, o resgate de
um solo marcante da dança contemporânea portuguesa, que se centra na figura de
D. Manuel II, o último rei de Portugal, exilado em Inglaterra em 1910. É um
retrato de um certo Portugal, por vezes irónico, por vezes controverso, onde a
solidão é permanente. É um universo grotesco, obscuro, sensual que justapõe a
intimidade, os vícios do coreógrafo/intérprete e a figura iconográfica do rei.
Passado e presente confundem-se numa personagem, que vive distintas histórias
centradas em gestos e ações simbólicas do quotidiano masculino.
 
Setembro é também tempo de  Caminhadas com Arte , uma
proposta do programa cultural Lavrar o Mar, em colaboração com a Rota
Vicentina. Cada caminho deste passeio, e cada conversa, terá um tema conduzido
por um orador caminhante diferente, que leva um grupo de 15 pessoas a mergulhar
no seu universo e na paisagem deslumbrante do Barlavento Algarvio. O
jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a
arquitetura, a dança, a alimentação, a arte e a história são alguns dos temas
destas conversas e cada pessoa deverá, no ato da compra do bilhete, escolher o
orador/caminho que pretende realizar, tendo em conta as particularidades de
cada um (tema, grau de dificuldade, distância, duração, idioma).
 
Alguns
passeios serão exclusivamente em língua inglesa. Para substituir o almoço
originalmente previsto antes da crise pandémica pelo novo coronavírus, será
distribuída uma merenda individual a cada pessoa do público. As  Caminhadas com
Arte  acontecem a 20 de setembro, em Aljezur, com ponto de encontro na
Vilarinha, Bordeira, e a 27, em Monchique, com ponto de encontro no Moinho do
Poucochinho - Parque do Barranco dos Pisões.
 
Entre 25 a 27 de setembro de 2020, a 4.ª edição do Algarve
Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar o melhor do jazz com a
excelência da gastronomia gourmet, dos vinhos e dos produtos do Algarve. Nesta
edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos
(Centro Cultural), e chega às cidades de Lagoa (auditório Municipal) e Loulé
(Cine-Teatro Louletano).
 
Nos dias 26 e 27 de setembro, o VENTANIA - Festival de
Artes Performativas do Algarve marca a sua presença em vários locais, a começar
por Vila do Bispo, onde, a 26, no Jardim de Sagres, se apresenta  Windy , uma
instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os artistas algarvios
Jorge Pereira (artista visual) e Carlos Norton (artista multidisciplinar)
criador do ASPA (Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve), são convidados a
criar a partir da reutilização de pranchas de surf, gentilmente cedidas por The
Surf Experience - surf camp (Lagos), Dora Gomes Surf Shop (Sagres) e Karra Surf
Design (Carrapateira).
 
No mesmo dia, mas no Mercado Municipal de Sagres, é tempo de
 Tome e Embrulhe , uma iniciativa que passa pela distribuição em grande escala
de sacos de papel pelos locais de comércio tradicional. Ainda em Vila do Bispo,
no Auditório da Fortaleza de Sagres, este sábado traz  O Grande Embrulho , um
espetáculo que reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de
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objetos em torno de um cónico saco de papel. Um espetáculo interativo com uma
forte mensagem ecológica  embrulhada  em momentos de humor, surpresa e poesia.
A memória de um tempo em que o comércio tradicional utilizava o papel como
embrulho de produtos, inspira o nascer d' O Grande Embrulho .
 
No dia seguinte, 27 de setembro, e agora no Monte da
Casteleja, em Lagos, há  VENTANIA Music & Food Experience , uma experiência
performativa e gastronómica que tem lugar no interior agrícola do concelho de
Lagos, na zona do Sargaçal, tão perto da costa, mas tão singular. Funde os
sabores antigos, preservados de forma sustentada, com as sonoridades
primordiais das madeiras, num encontro subtil de tempos idos, sob olhares
contemporâneos. Um momento de usufruto exclusivo e fantástico, dirigido a um pequeno
público.
 
O sábado 26 de setembro é também para os curiosos pelo  Street
Art Lab , que tem vindo a decorrer na antiga cadeia de Lagos. Este emblemático
edifício histórico é hoje um espaço cultural e dedicado à experimentação
artística, e ali tem início uma viagem de descoberta da arte urbana presente na
cidade. Através de uma visita guiada a obras de alguns dos artistas mais
representativos do panorama contemporâneo da arte urbana, o participante é
convidado a desvendar possíveis mensagens implícitas nos murais desta
cidade-tela, ao mesmo tempo que procura outras particularidades reveladoras da
sua importância cultural, histórica e artística. O programa integra atividades
de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
Daniel Pina
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A7

Portugal na presidência da European Travel Comission
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/portugal-na-presidencia-da-european-travel-comission/

 
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, venceu a eleição para a presidência da ETC -
European Travel Comission, passando a liderar, para além do Turismo de Portugal e pelos próximos
quatro anos, esta importante organização europeia criada em 1948.
 
Luís Araújo diz-se "extremamente orgulhoso por poder liderar uma organização europeia em nome do
nosso país e do Turismo de Portugal, sobretudo numa altura em que o turismo europeu, e mesmo
mundial, enfrenta um dos maiores, senão o maior desafio de sempre". Para já, Luís Araújo aponta a
um objetivo fundamental que é "fazer com que o turismo tenha uma voz mais ativa dentro da União
Europeia, através de uma melhor coordenação entre as posições dos diferentes estados-membros a
favor do turismo em todo o espaço europeu que permitam uma recuperação rápida e sustentável do
setor".
 
Na General Meeting #99, realizada hoje, Portugal obteve 16 votos (entre os 29 expressos) e lidera
agora uma organização europeia que congrega 33 Organizações Nacionais de Turismo de 31 países,
com os objetivos de promover a Europa como destino turístico, partilhar conhecimento, estudos e
dados sobre mercados, bem como ser uma voz única do setor em questões como a política de vistos,
sustentabilidade, conectividade e trabalho. No que toca à promoção, a ETC e a Comissão Europeia
(CE) estabeleceram uma parceria estratégica, a longo prazo, na promoção da Europa como principal
destino turístico mundial, apoiando o desenvolvimento competitivo sustentável do setor através do
intercâmbio de conhecimento, investigação turística e da promoção de modelos social e
ambientalmente viáveis para a atividade.
 
A aposta do Turismo de Portugal na inovação e no digital, que tem sido vista como exemplar a nível
europeu, foi um dos motivos que mais contribuíram para esta vitória nacional. Da mesma forma, foi
muito valorizada a forma como Portugal tem vindo a diversificar os seus produtos turísticos e a
dinamização turística de todo o território nacional. Também o facto de Portugal ter conseguido atingir
a taxa de sazonalidade mais baixa em toda a bacia mediterrânica e de ter conseguido registar um
crescimento turístico superior a 60% nos últimos quatro anos contribuiu decisivamente para a vitória
nesta eleição europeia. Por último, mas não menos importante, esta vitória fica igualmente a dever-se
ao reconhecimento generalizado do bom trabalho do Turismo de Portugal, considerado o Melhor
Organismo de Turismo do Mundo nos últimos anos, na preparação do setor para enfrentar com
sucesso a crise pandémica que vivemos.
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A8

COVID-19: Imobiliário de luxo do Algarve incólume à pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Bruno Filipe Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb3c2412

 
Imobiliário de luxo do Algarve está incólume aos efeitos da pandemia. Promotores dos principais
projetos mantêm prazos e objetivos. Preços continuam estáveis e há até um aumento na procura.
O mercado Imobiliário de luxo do Algarve tem estado incólume aos efeitos da pandemia global da
COVID-19. Que o diga Miguel Palmeiro, diretor comercial do grupo Grupo Vilamoura World, trabalha
desde 2018 no lançamento dos empreendimentos Central e Uptown.  Quando veio a pandemia,
percebemos de imediato de tínhamos de nos adaptar muito rapidamente , reforçando os meios digitais
de prospecção de mercado e apoio aos clientes já existentes.
 
Em abril, fizemos o lançamento virtual da casa modelo do Uptown num evento conjunto com a
Câmara de Comércio Luso Britânica  que resultou em vendas.
 
A construção também não parou e não alterámos os nossos objetivos. O imobiliário não é um negócio
de consumo imediato, mas de longo prazo. Por isso temos de entender e acompanhar as tendências
de mercado para termos um maior grau de certeza sobre os vários cenários possíveis. Mas mesmo ao
longo deste período mais crítico não tivemos nenhum cancelamento, nem desistência, pelo contrário,
tem havido entusiasmo. Havia uma expetativa em relação ao mercado em relação aos preços que
acabaram por estabilizar , conta ao barlavento.
Detalhe da casa modelo de Vilamoura Central.
Desafiado a fazer um ponto de situação, Palmeiro explica que  estamos a terminar a primeira fase do
Central, com 41 moradias geminadas de 2, 3 e 4 quartos, quase concluídas. As primeiras foram
entregues foram em outubro. Cerca de 61 por cento desta fase está vendido .
 
Neste projeto,  o cliente é um pouco heterogéneo. Temos alguns fenómenos que marcam o
lançamento, como a retoma do imobiliário num ambiente de Brexit ao mesmo tempo. Continuamos a
ter a fidelidade dos clientes portugueses que são 30 por cento da totalidade das nacionalidades. O
resto é muito diversificado, desde pessoas do Canadá, Russia, Arábia Saudita, sem que nenhuma se
sobressaia , informa.
 
O Central é um produto premium, desenvolvido para ser um condomínio de luxo,  embora com preços
bastante acessíveis, quando comparado com outras zonas. O preço médio é 4300 euros por m2 .
Marina de Vilamoura.
Por outro lado, no Uptown, as primeiras entregas foram em dezembro e janeiro.
 
É um produto diferente. Localiza-se na entrada norte de Vilamoura, que é uma zona de expansão. É
um projeto com três valências: residencial, turística e comercial. Isso leva a que haja uma sensação
de bairro, mais orientado à vida em família, num destino ligado ao golfe e à natureza. Totaliza 134
unidades. Lançamos 31 unidades, entre apartamentos e vilas  que estão a atrair sobretudo
portugueses e britânicos.
A proximidade ao golfe continua a ser um grande argumento de venda no Algarve.
No outro lado do Algarve, a Kronos Homes, marca que detém dois empreendimentos em Silves e
Lagos, também está de boa saúde.
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Segundo Alda Filipe, Sales & Marketing Director,  aproveitámos este momento de pausa forçada para
nos debruçarmos sobre o modelo de negócio. Prepararmos o regresso com base na necessidade de
reinvenção e readaptação. No caso do Amendoeira Golf Resort, reforçámos os serviços para o conforto
do cliente. Adaptámo-nos rapidamente a todas as medidas anunciadas pelas autoridades de saúde.
Tínhamos já previstos obras de remodelação no clubhouse e no sports bar, que concluímos no final de
julho. No caso do Palmares Ocean Living & Golf, o nosso emblemático projeto em Lagos, todos os
planos de desenvolvimento em curso e previstos para 2020 mantiveram-se inalterados , explica.
 
Com assinatura da RCR Arquitectes, vencedores do prémio Pritzker, o novo clubhouse de Palmares
será inaugurado no outono.
 
Entretanto,  iniciámos a construção da primeira de oito luxuosas moradias chave-na-mão e também já
estamos a construir os Signature Apartments, unidades exclusivas com vista mar .
Palmares, em Lagos, propõe um projeto de arquitetura diferenciador.
O masterplan de Palmares prevê que ao Boutique Hotel, às moradias existentes e ao campo de golfe
de 27 buracos, já em operação, se juntem um total de 460 unidades, das quais 103 são moradias
exclusivas e 357 apartamentos.
 
Com uma densidade de construção de apenas 5,7 por cento dos cerca de 200 hectares que compõem
o resort, haverá ainda um hotel de marca internacional com 172 quartos, infraestruturas desportivas e
de lazer.
 
Neste momento, o mercado exibe uma redução de atividade, mas isso não se reflete numa descida
nos preços, muito menos em projetos de grande qualidade. O mercado imobiliário português tem sido
imune à pandemia no que respeita aos preços médios de venda, mostrando sinais de grande
estabilidade, com tendência para subir , conclui Alda Filipe.
A baixa densidade de construção é a grande aposta do empreendimento Palmares.
Outro projeto em curso é o muito aguardado Ombria Resort, em Loulé, do finlandês Grupo Pontos.
 
Segundo Sabrina Pessanha, PR & Events Manager, não há qualquer corte no investimento previsto
(cerca de 300 milhões de euros até 2030).
 
A construção mantém-se nos prazos previstos e as obras estão a decorrer a um ritmo normal. O que
está atualmente em construção, que inclui as Viceroy Residences, 65 apartamentos turísticos para
venda, o hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort, o Centro de Conferências, o campo de golfe de
18 buracos e todas as estruturas de apoio, como restaurantes, spa e piscinas, estará pronto no início
de 2022, como previsto , garante.
 
E porque se trata de um projeto em pleno barrocal algarvio, numa zona de densidade populacional
muito reduzida, o contexto pandémico pode até ser uma mais-valia.
 
Estão já a surgir novas tendências e paradigmas no imobiliário residencial e turístico sobre onde
investir e viver. Os tempos de confinamento colocaram em evidência o aumento da procura por casas
com áreas exteriores e interiores maiores, com fácil acesso a amplos espaços verdes e ar puro. Para
muitas pessoas, a proximidade e relação com a natureza, a segurança física e sanitária tornam-se
cada vez mais fatores-chave da decisão de investimento imobiliário. Por isso, sim, no Ombria Resort,
sentimos um aumento do interesse nos nossos imóveis por parte de potenciais compradores , diz.
 
Iniciámos as vendas das 65 Viceroy Residences (os apartamentos que estão integrados no hotel de 5
estrelas) em dezembro 2019. Até ao final de fevereiro, vendemos cerca de 20 por cento das unidades.
Decidimos aumentar os preços em cerca de 5 por cento a partir do início de março. Os preços
continuarão a aumentar à medida que a construção e as vendas forem evoluindo , prevê.
 
O produto que estamos a comercializar, as Viceroy Residences, apartamentos e moradias de luxo com
valores entre os 368 mil e os 4 milhões de euros, não é afetado por esta ou qualquer outra pandemia ,
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garante.
 
Além disso, o proprietário do Ombria Resort vai ainda investir cerca de 30 milhões na construção das
Villas Alcedo, 12 moradias isoladas de luxo. Localizadas num terreno contíguo ao do hotel, serão
construídas em lotes individuais de 1700 a 3300 m2. Podem ter entre 3 a 7 quartos, piscinas
aquecidas, elevador, açoteia, garagem para três carros e jardins.
Aspeto da sala das Viceroy Residences no Ombria Resort.
 Contamos também avançar com a construção de um outro aglomerado residencial, o Oriole Village.
São 83 apartamentos, moradias em banda e moradias geminadas ou isoladas sem restrições de
utilização obrigatórias. Os imóveis variam de 1 a 4 quartos, com áreas interiores entre 80 e 300 m2 ,
remata.
 
Por fim, o também W Algarve Residences, na Galé, Albufeira, empreendimento promovido pela Nozul
Algarve SA, está  dentro do calendário previsto para inaugurar no início de 2021. Estamos com cerca
de 70 por cento do custo total do projeto quase concluído, com todo mobiliário, equipamento e
decoração atribuído e estamos a começar as atividades de pré-abertura do resort , informa Karin van
den Hemel, diretora de vendas.
 
Reforçamos a presença nas redes sociais e organizámos um webminar que teve mais de 100
participantes. A estratégia resultou e em julho vendemos 90 por cento da segunda fase. Penso que é
um tempo oportuno para introduzir as residências W Algarve no mercado, até porque fomos
reconhecidos pela Forbes com um dos mais importantes estreias de 2020 na hotelaria de luxo .
O empreendimento W Algarve Residences, na Galé, Albufeira, tem tido grande aceitação no mercado.
O projeto prevê a construção do Hotel W Algarve e 83 apartamentos entre 1 a 3 quartos, e também
uma penthouse de 4 quartos. Alguns têm piscina privada. Os residentes podem desfrutar de refeições
servidas nos apartamentos, descontos nas instalações do hotel, serviço de quartos e lavandaria, e
preços preferenciais nos hotéis do grupo Marriott. Os preços começam nos 555 mil euros. A fase 2
acaba de esgotar e o grupo avança agora com a oferta prevista para a terceira fase do
empreendimento.
 
[Additional Text]:
Ombria-vista-geral
Print Icon
 
Bruno Filipe Pires
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Mercado alemão dá sinais positivos ao turismo no algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020

Meio: Comunidades Lusófonas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b988b89

 
O interesse pelo destino tem sido crescente por parte dos viajantes e dos agentes de turismo daquele
que é o segundo mercado externo mais expressivo para a região.
 
O mercado alemão está a dar sinais muito positivos para o turismo do Algarve, assistindo-se a um
retomar de um interesse crescente pelo destino, quer da parte dos turistas, quer dos agentes do
setor.
 
A comprovar esta tendência estão os resultados da mais recente campanha de "flash sale" que o
Turismo do Algarve organizou, em conjunto com a companhia aérea Eurowings, para potenciar
reservas de última hora na região até ao final de outubro, e que registou uma enorme adesão,
provocando um aumento de vendas de 94%.
 
A Eurowings, que neste momento assegura oito ligações entre Faro e diferentes cidades alemãs, é
apenas uma das companhias aéreas com as quais o Turismo do Algarve está a operar este tipo de
campanhas, estando também a decorrer, até ao final do ano, a realização de ações semelhantes com
a Ryanair ou a Easyjet, que voam igualmente para o mercado alemão.
 
"Estamos muito entusiasmados perante o interesse e a recetividade com que têm sido acolhidas as
várias iniciativas que o Turismo do Algarve tem estado a realizar junto deste mercado", refere João
Fernandes, presidente desta entidade. "O mercado alemão é o segundo mais expressivo para a região,
em número de turistas, a seguir ao Reino Unido, e tem sido, ao longo dos últimos 3 anos, o alvo do
maior investimento no que diz respeito à nossa estratégia promocional para o destino", avança.
 
Também a campanha de comunicação digital que o Algarve lançou durante os meses de julho e agosto
em plataformas como o Facebook, Instagram ou Youtube, dirigida ao mercado alemão, está a obter
resultados muito positivos. Perante este contexto, o Turismo do Algarve tem previsto, até ao final de
2020, um reforço da campanha online junto do mercado alemão, através da promoção de conteúdos
relacionados com produtos como o golfe, turismo de natureza, cycling e walking, cultura e
gastronomia. "O turista alemão é apreciador de experiências diferenciadoras e da autenticidade do
Algarve e visita a região com base em motivações muito diversificadas", explica João Fernandes. "É
um turista que viaja para este destino também fora da época alta e, como tal, hoje, mais do que
nunca, terá um papel fundamental na ajuda à retoma do nosso turismo".
 
"Acreditamos que, de forma progressiva, estamos a conseguir restabelecer a confiança que os turistas
alemães sempre tiveram no Algarve, um destino que já lhes é familiar", defende João Fernandes.
 
De recordar que no ano passado, o Algarve registou a visita de cerca de 360 mil hospedes
provenientes da Alemanha, o que se traduziu em aproximadamente 1,9 milhão de dormidas, um valor
correspondente a um crescimento de 15% entre 2014 e 2019.
 
https://www.inovve.com/
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Airbnb. Praia em Portugal e cidades na Europa no Outuno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020
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Para o outono, as pesquisas no Airbnb indicam que os destinos de praia em Portugal continuam
populares.
 
A pandemia de Covid-19 motivou muitas mudanças nas sociedades. Em Portugal, e no resto da
Europa, isso também se verifica. Aos pouco e poucos, a nova normalidade, pautada por medidas de
segurança e higienização, fica mais notória nas sociedades. O setor do turismo e da aviação é um dos
mais afetados um pouco por todo o mundo. O verão está a chegar ao fim e o outono pode ser
sinónimo de algumas mudanças para este setor.
 
Segundo a plataforma Airbnb, "enquanto as boas temperaturas durante setembro e outubro se
prolongam em muitos lugares em Portugal, as tendências das reservas e pesquisas na Airbnb
mostram três preferências claras: i) a singularidade da estadia é um fator cada vez mais relevante, ii)
as estadias de mais de quatro semanas, onde é possível descansar e trabalhar, consolidam-se e iii)
enquanto Portugal continua a pensar na fuga para a praia, na Europa começa a aumentar o interesse
em viajar para as cidades".
 
Na sequência da pandemia de covid-19, muitos foram os que escolheram locais mais isolados para
tirarem uns dias de férias, de forma a ser mais simples cumprir o distanciamento social, uma
tendência que deverá manter-se no Outono. O comunicado da plataforma Airbnb indica ainda que em
Portugal, o Algarve continua a ser um dos destinos populares, sendo que as zonas de Lagos, Olhão e
Aljezur estão em destaque.
 
"As estadias de mais de quatro semanas, para combinar lazer e trabalho, estão a consolidar-se como
tendência. A admissão de um animal de estimação é um atributo chave".
 
Por outro lado, na Europa como um todo, começa a verificar-se um aumento do interesse em viajar
para cidades, "com as grandes cidades a representarem agora mais de um terço de todas as reservas
em setembro e outubro". O turismo de cidade tem sido uma das áreas mais penalizadas
nomeadamente pela questão do distanciamento social. Contudo, esta indicação do crescimento do
interesse por estes destinos pode significar que as chamadas escapadinhas de fim de semana estão a
voltar ao radar dos viajantes.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Confederação do Turismo "não vai largar" luta por uma linha de apoio específica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c597e616

 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal disse hoje que "não vai largar" a luta por uma
linha específica de apoio ao turismo, um dos setores mais afetado pela pandemia, estando "a
trabalhar" com o Governo nesse sentido.
 
"Estamos a trabalhar em estreita colaboração por um programa específico para o turismo", afirmou
Francisco Calheiros, numa web conferência organizada pela CTP, exigindo que o Governo defenda
junto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia a criação dessa linha com uma dotação própria
para o turismo.
 
Francisco Calheiros criticou ainda a diplomacia económica durante a pandemia, nomeadamente quanto
aos voos não permitidos, e a falta de apoio específico para um setor com quebras na faturação e
desemprego e que a federação defende que tem dificuldade em recuperar até que uma vacina dê
segurança para a retoma do turismo de lazer.
 
O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Paulo Portas, foi o convidado da
web conference, a primeira da V Cimeira do Turismo Português - Turismo pós-covid, sob o tema 'O
mundo em tempos de pandemia'.
 
"Precisamos de um turismo em condições para ter uma economia em condições", disse Paulo Portas,
defendendo que o turismo "precisa de planos próprios e intensos" e que é um setor diferente de
outros e tem um peso maior na economia nacional.
 
A CTP defende ainda a criação de um Plano de Recuperação e Transformação do Turismo Português, a
médio prazo, que inclua, entre outras medidas, programas para a sustentabilidade do turismo, para a
renovação e sustentabilidade de destinos maduros, para a capacitação e dignificação dos profissionais
do turismo e um programa financeiro exclusivo de apoio ao turismo e aviação.
 
As medidas para combater a pandemia de covid-19 paralisaram setores inteiros da economia mundial
e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase
75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos
Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Setembro traz caminhadas, teatro, dança e piqueniques ao Algarve
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Em setembro, o programa 365 Algarve, que pretende promover a região o ano inteiro e não apenas
durante o pico turístico, junta as histórias da região, contadas, encenadas ou degustadas, à dança
contemporânea, ao teatro, ao jazz e à arte urbana, mas também em caminhadas e outras atividades.
"Diz-me, António", um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo. Para 12 de setembro, em Cacela
Velha, Vila [...]
 
08/09/2020 05:00:04
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Indústria aérea europeia perdeu 1.150 milhões de passageiros entre janeiro e agosto
deste ano
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Em termos gerais, os aeroportos europeus perderam uma quantia adicional de 182,3 milhões de
passageiros durante o mês do pico do verão, no passado mês de agosto, com uma descida de 69%
comparada com o cenário de 'business-as-usual' dos primeiros oito meses do ano passado,
 
A indústria aérea europeia perdeu cerca de 1.150 milhões de passageiros no período entre janeiro e
agosto deste ano, em comparação com o período homólogo de 2019, revela o último levantamento
sobre o setor efetuado pelo ACI - Airports Council International Europe.
 
Desta forma, os responsáveis do ACI Europe, incluindo o respetivo diretor geral, Olivier Jankovec,
aplaudem os últimos esforços de coordenação da Comissão Europeia para tentar recuperar o
movimento de tráfego aéreo de passageiros na Europa.
 
De acordo com os dados recolhidos pelo ACI Europe no período em análise, o volume de passageiros
na União Europeia/Espaço de Schengen e nos aeroportos do Reino Unido caiu cerca de 71% em
agosto, com estas percentagens a descerem ainda mais no final do mês passado em muitos mercados.
 
Foram os casos dos mercados nórdicos e bálticos (-78%), Alemanha (-75%), Reino Unido (-73%) e
Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) (-72%), sempre em comparação com o período homólogo
de 2019.
 
O resto da Europa, como a Rússia, Turquia, Israel, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia, Arménia,
Albânia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro e Kosovo, conseguiram resistir
de uma forma mais resiliente à quebra de passageiros no período em análise, com baixas de cerca de
59% face ao período homólogo.
 
Em termos gerais, os aeroportos europeus perderam uma quantia adicional de 182,3 milhões de
passageiros durante o mês do pico do verão, no passado mês de agosto, com uma descida de 69%
comparada com o cenário de 'business-as-usual' dos primeiros oito meses do ano passado, trazendo
as perdas totais no tráfego de passageiros nos aeroportos europeus para um total de 1.150 milhões de
passageiros entre o início do ano e o final do passado mês de agosto
 
"A presente situação é claramente insustentável para os setores da aviação e do turismo. Os governos
estão a dizer-nos que precisamos de nos adaptar à realidade da Covid-19. Se isso significa colocar de
novo as nossas crianças de regresso à escola, não existe qualquer razão para que isso não deva
significar também que possamos viajar de uma forma segura, limitando os riscos de contágio. Muitas,
se não a maioria das atuais restrições de viagens não são proporcionais e efetivas no combate à
epidemia. Ao mesmo tempo, essas restrições estão a prejudicar gravemente os estilos de vida, assim
como o direito fundamental dos cidadãos europeus a viajar de forma livre na União Europeia por
motivos de negócio, lazer ou razões familiares", critica Olivier Jankovec.
 
Assim, os responsáveis do ACI Europe exigem o fim das medidas de restrições de quarentena e a
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adopção de um novo e detalhado protocolo de testes à Covid-19 e solicitou aos governos europeus
para seguirem a posição adoptada pelo ECDC - European Center for Diseased Prevention (Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças), que considera que as restrições às viagens não são
são nem efetivas, nem um caminho eficiente de reduzir os contágios de Covid-19 nos locais onde há
transmissão comunitária - como é o caso do que se passa por todo o continente europeu.
 
No mínimo, como especificamente sugerido pela Comissão Europeia na sua proposta, Jankovec instou
os Governos europeus a abandonar as exigências de quarentena para os viajantes oriundos de zonas
alto risco e substituí-las por testes ao vírus da Covid, sempre que necessário.
 
"A proposta da Comissão vai na direção de solicitar aos Estados para reconhecerem mutuamente os
resultados dos testes desenvolvidos por organismo certificados de saúde. Mas precisamos
urgentemente de um protocolo de testes detalhado, acordado quer ao nível da União Europeia, quer
no plano internacional", assumiu Olivier Jankovec.
 
E o diretor geral do ACI Europe concluiu, criticando as ajudas financeiras às transportadoras aéreas:
"salvar o turismo e a aviação europeus não vai ser conseguido colocando de forma seletiva biliões em
algumas companhias aéreas".
 
"Será antes de mais, conseguido primariamente ao colocar os cidadãos e os negócios numa posição de
poderem viajar de novo - de forma a que todos os operadores possam olhar em frente para o caminho
da recuperação", assume Olivier Jankovec.
 
O ACI Europe é o departamento para a região europeia do Airports Council International (ACI), a única
associação profissional de operadores de aeroportos à escala mundial.
 
Representa mais de 500 aeroportos em 46 países europeus.
 
Os membros do ACI Europe geram mais de 90% do tráfego aéreo comercial na Europa: 2,5 mil
milhões de passageiros, 20,7 milhões de toneladas de carga aérea e 25,7 milhões de movimentos em
2019.
 
Em resposta à emergência climática, em junho de 2019, os membros do ACI Europe assumiram o
compromisso de alcançar um nível zero de emissões de carbono para as operações sob o seu controlo
até 2050.
 
"Precisamos urgentemente de um protocolo devidamente testado e detalhado para viajar, com a
devida aprovação quer ao nível da União Europeia, quer no plano internacional", insiste Olivier
Jankovec.
 
·
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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Este ano não há feira de Santa Iria, de Todos-os-Santos, de São Martinho ou da Praia
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Não há  condições  para cumprir as normas da DGS nas feiras,  uma vez que implicam uma grande
concentração de pessoas
 
Os municípios do Algarve não vão, este ano, acolher as tradicionais feiras anuais. A decisão foi tomada
em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve), no dia 5 de
Setembro.
 
Os autarcas consideram que não estão  reunidas as condições para permitir a realização de feiras de
caráter anual .  A decisão será mantida pelo menos até ao final deste ano, até nova avaliação ,
acrescenta a AMAL, em nota de imprensa.
 
Mesmo que estas Feiras sejam de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de
orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) que os autarcas afirmam  não haver condições para
serem cumpridas, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas .
 
Fica, assim, suspensa a realização, por exemplo, da Feira de Santa Iria, em Faro, da Feira de São
Miguel, em Olhão, da Feira da Praia, em Vila Real de Santo António, da Feira de São Francisco, em
Tavira, da Feira de São Martinho, em Portimão, ou da Feira Franca, em Lagos.
 
O foco dos Presidentes continua centrado na proteção da saúde e bem-estar da população do Algarve,
razão pela qual a Comunidade Intermunicipal do Algarve apela, uma vez mais, para que continuem a
ser cumpridas as recomendações da DGS , acrescenta a nota da AMAL.
 
De acordo com o já anunciado pelo Governo, todo o país entrará, a partir de 15 de Setembro, em
Estado de Contingência.
 
Sul Informação
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Frente ribeirinha de Faro renasce com viaduto sobre a linha férrea e Quilómetro
Cultural
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Faro celebrou ontem o Dia do Município
 
Dentro de alguns anos, quem for à Baixa de Faro, vai poder calcorrear um Quilómetro Cultural e
contactar diretamente com a Ria Formosa, sem medo que um comboio lhe tape a vista. E tudo começa
com uma passagem superior sobre a linha de caminho de ferro, na zona do Teatro das Figuras.
 
A assinatura de um protocolo para a supressão da passagem de nível existente junto a este espaço
cultural e construção de uma nova passagem aérea rodoviária, bem como a apresentação do
Quilómetro Cultural, o novo conceito que a autarquia farense quer dar à Baixa da cidade, estiveram
em destaque na sessão solene do Dia do Município de Faro, que teve lugar ontem, segunda-feira.
 
No caso da intervenção na Linha do Algarve, será realizada ao abrigo de um protocolo assinado hoje
entre a Câmara e a Infraestruturas de Portugal.
 
Este acordo visa a supressão de três passagens de nível, uma rodoviária, a existente junto ao teatro e
à antiga Escola Superior de Saúde, e duas pedonais: a situada na doca de Faro, na zona do Hotel Eva,
e a existente frente às Portas do Mar, que dá acesso ao pontão de embarque para as ilhas.
 
No primeiro caso, está em causa a  supressão da passagem de nível aqui junto ao teatro, para
permitir o acesso franco a esta zona, que a Câmara quer requalificar , revelou aos jornalistas Carlos
Fernandes, vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, à margem da sessão solene do Dia do
Município.
 
A Câmara assumiu a elaboração do projeto de execução e a Infraestruturas de Portugal irá executar a
obra, uma intervenção com um investimento previsto de cerca de 2,5 milhões de euros , revelou o
mesmo responsável.
 
Rogério Bacalhau e Carlos Fernandes - Foto: Hugo Rodrigues|Sul Informação
 
Suprimir essa passagem de nível rodoviária será muito mais do que uma mera questão de segurança.
É, também, um bilhete para o desenvolvimento da área a sul da linha férrea e do passeio ribeirinho.
 
Isto porque a solução encontrada,  uma passagem superior a ser construída naquele mesmo local , é
aquilo que vem  permitir desenvolver o espaço que fica a sul da linha .
 
A IP, com base na lei, não pode autorizar a requalificação daquele espaço, enquanto a passagem de
nível ali estiver. Nós não podemos fomentar o aumento dos atravessamentos numa passagem de
nível, pelo que iríamos obstaculizar  a requalificação desta zona da cidade, explicou o vice-presidente
da empresa de capitais públicos.
 
Ou seja, há uma relação de causa-efeito entre a desativação da passagem de nível e a requalificação
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que a Câmara quer promover na zona nobre da capital algarvia, que inclui a frente de ria.
 
Desta forma, este é, segundo Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, o projeto prioritário e
o primeiro ao qual será dado andamento, de entre os apresentados na sessão.
 
O objetivo é ter o projeto feito no próximo ano, para o entregar à Infraestruturas de Portugal, para
que eles lancem concurso para a execução, provavelmente, ainda durante o próximo ano , disse o edil
farense.
 
Foto: Hugo Rodrigues|Sul Informação
 
A partir do momento em que seja possível atravessar a linha de carro, passando por cima da linha
férrea, a Câmara vê alargar o seu leque de possibilidades.
 
E ideias não faltam à autarquia farense, que desenvolveu um novo conceito, que presidirá à
requalificação da Baixa: o Quilómetro Cultural, situado entre o Teatro das Figuras e a Fábrica da
Cerveja.
 
Esta é, segundo Rogério Bacalhau,  uma ideia estruturada, que surgiu quando nós estivemos a estudar
o Plano Estratégico para a Cultura .
 
Tínhamos um conjunto de projetos que já estavam em andamento e juntámo-los todos aqui, para lhe
dar alguma coerência, adicionando mais algumas coisas , explicou aos jornalistas Rogério Bacalhau.
 
Temos uma equipa a fazer o projeto do passeio marítimo, que é a requalificação desta zona toda
[desde o teatro] até à doca , resumiu.
 
Ao mesmo tempo, a Câmara está  a lançar um projeto para a requalificação da zona toda desde a
Estação até ao Largo de São Francisco: a Avenida da República, o Jardim Manuel Bívar, etc. .
 
É uma área que hoje perdeu o conforto e a atratibilidade. É a zona nobre da cidade, mas que, fruto de
um conjunto de intervenções ao longo de décadas, perdeu a sua coerência , acredita o presidente da
Câmara de Faro.
 
Assim, a Câmara decidiu  contratar uma equipa que olhe para aquela zona e faça uma requalificação
que é necessária fazer, dando-lhe conforto, coerência e atratibilidade .
 
Toda esta zona será intervencionada, nos próximos anos, e vamos dar-lhe toda uma componente
cultural e humanística, através deste Quilómetro Cultural , resumiu.
 
E se numa das extremidades desta nova zona está o bem funcional Teatro das Figuras, na outra está
um imóvel a quem todos reconhecem o potencial, mas que tarda a encontrar um rumo.
 
Na fábrica da Cerveja, temos, neste momento, uma equipa a pensar qual será o destino cultural para
aquele equipamento. É fácil dizer que vamos fazer ali um equipamento cultural, mas temos de
perceber o que iremos fazer , revelou Rogério Bacalhau.
 
Desta forma, o município contratou  uma equipa só para pensar nisso e para nos dar ideias do que
fazer, para no final termos um projeto coerente, que seja sustentável .
 
Outra componente deste Quilómetro Cultural ficará na hoje pouco valorizada zona a sul da linha
férrea.
 
Aqui, além da requalificação do passeio ribeirinho, continua prevista a construção de uma doca
exterior, junto à já existente, mas do lado oposto da linha, em plena Ria Formosa, bem como um
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passadiço desde o novo porto de recreio até ao Largo de São Francisco.
 
É aqui que entra a supressão das outras duas passagens de nível constante no protocolo hoje
assinado.
 
O acordo global também incluiu a supressão de passagens de nível pedonais, também na zona
ribeirinha , explicou Carlos Fernandes, da IP.
 
Neste caso, a Câmara assume não só o desenvolvimento dos projetos de execução, mas também a
realização das obras.
 
Vamos fazer duas passagens inferiores e uma terceira, que ainda não decidimos se será superior ou
inferior, no Largo de São Francisco. Estas, pagamos nós. O custo será mais ou menos o mesmo, cerca
de 2,5 milhões de euros , revelou Rogério Bacalhau.
 
Quando estiverem todas feitas, deixaremos de ter passagens de nível desde o teatro até à Horta da
Areia , explicou o edil farense.
 
Há outro processo em curso, cujo protocolo será assinado em breve, que tem a ver com a
transferência da gestão de um conjunto de ativos que são da IP e que vão passar a ser geridos pela
Câmara Municipal: o cais coberto, que fica na zona da estação, e um conjunto de terrenos que vão
ser, também requalificados pela autarquia , acrescentou o vice-presidente da IP.
 
Vamos assinar, dentro de um mês ou dois, outro protocolo com a IP, para que os armazéns da
Estação passem para a nossa responsabilidade. Queremos criar aí uma grande área de exposições ,
disse, pro seu lado, Rogério Bacalhau.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Hugo Rodrigues
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Cancelamento de viagens

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79837f63-0518-4710-86e1-

96a1eaecd694&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As viagens canceladas terão de voltar a ser reembolsadas em dinheiro.
O Governo aprovou um diploma que reajusta o regime jurídico excecional que vai permitir a emissão
de vales de valor igual ao das viagens ou o seu reagendamento.
Declarações de José Maria Simão, advogado dos Pares Advogados.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-07 08:37
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O que lhe reserva o 365 Algarve até 27 de setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2020

Meio: Algarve Primeiro Online
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Sociedade
 
O programa 365 Algarve anunciou a programação entre 17 e 28 de setembro, que o Algarve Primeiro
lhe dá a conhecer.
 
Diz-me, António, um espetáculo de dança contemporânea que se inspira no universo de António
Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua obra, apresenta-se a 17 de setembro em São Brás de
Alportel e a 26 de setembro no Auditório Municipal de Vila do Bispo. Neste espectáculo, "o movimento,
a palavra e a música" juntam-se "em busca de uma poética da performance, em que três
criadores/intérpretes se reúnem para refletir sobre o Poeta Algarvio."
 
A dança marca a novamente a programação cultural do 365 Algarve a 18 de setembro, no Cine-Teatro
Louletano, em Loulé, com a apresentação das peças Entre Contenções, de Eduardo Fukushima (Brasil)
e O Rei no Exílio - Remake, de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do
Festival Encontros do DEVIR.
 
Entre Contenções é um solo de um dos mais destacados/premiados coreógrafos da dança
contemporânea brasileira, Eduardo Fukushima. Desde a sua criação, tem vindo a ser apresentado
ininterruptamente,"o que se justifica pela qualidade, simplicidade e pela verdade que transmite".
Resultou de uma pesquisa de linguagem muito pessoal, um vocabulário simples e cru que joga com a
desarmonia e o confronto.
 
O Rei no Exílio - Remake é a recriação, o resgate de um solo da dança contemporânea portuguesa,
que se centra na figura de D. Manuel II, o último rei de Portugal, exilado em Inglaterra em 1910. É
um retrato de um certo Portugal, por vezes irónico, por vezes controverso, onde a solidão é
permanente. "É um universo grotesco, obscuro, sensual que justapõe a intimidade, os vícios do
coreógrafo/intérprete e a figura iconográfica do rei. Passado e presente confundem-se numa
personagem, que vive distintas histórias centradas em gestos e ações simbólicas do quotidiano
masculino".
 
(A) Prender-me no Algarve chega ao Centro Educativo do Cerro d'Ouro, em Albufeira, no dia 19 de
setembro. Com histórias sobre o património, costumes, tradições e musicalidades que construíram a
identidade cultural do Algarve, o espectáculo inicia-se com uma visita encenada aos respetivos locais,
e a partir daí decorre uma viagem no tempo, intervalada com canções e uma oficina de artesanato.
 
Também no dia 19 de setembro, em Olhão ((Largo da Igreja de Pechão), os atores André Canário e
João de Brito e o músico Igor Martins dão corpo e som à peça de teatro À Babuja, uma história, em
que, "num dia soalheiro, um homem larga a sua rotina e, inspirado por um livro de aventuras, dá
largas ao cavalo da imaginação".
 
Setembro é também tempo de Caminhadas com Arte, uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina. Cada caminho deste passeio, e cada conversa, terá um
tema conduzido por um orador caminhante diferente, que leva um grupo de 15 pessoas a mergulhar
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no seu universo e na paisagem deslumbrante do Barlavento Algarvio.
 
As Caminhadas com Arte acontecem a 20 de setembro, em Aljezur, com ponto de encontro na
Vilarinha, Bordeira, e a 27, em Monchique, com ponto de encontro no Moinho do Poucochinho - Parque
do Barranco dos Pisões.
 
Entre 25 a 27 de setembro de 2020, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a
combinar o jazz com a gastronomia gourmet, dos vinhos e dos produtos do Algarve. Nesta edição, o
Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e chega às cidades
de Lagoa (auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
De 26 a 27 de setembro o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, marca a sua
presença em setembro em vários locais, a começar por Vila do Bispo, onde, a 26, no Jardim de
Sagres, se apresenta Windy.
 
Windy é uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os artistas algarvios Jorge
Pereira (artista visual) e Carlos Norton (artista multidisciplinar) criador do ASPA (Arquivo Sonoro
Paisagístico do Algarve), são convidados a criar a partir da reutilização de pranchas de surf,
gentilmente cedidas por The Surf Experience - surf camp (Lagos), Dora Gomes Surf Shop (Sagres) e
Karra Surf Design (Carrapateira).
 
No mesmo dia, mas no Mercado Municipal de Sagres, é tempo de Tome e Embrulhe, uma iniciativa
que passa pela distribuição em grande escala de sacos de papel pelos locais de comércio tradicional.
 
Ainda em Vila do Bispo, no Auditório da Fortaleza de Sagres, este sábado traz O Grande Embrulho, um
espectáculo que reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objetos em torno de
um cónico saco de papel. Um espetáculo interativo com uma forte mensagem ecológica 'embrulhada'
em momentos de humor, surpresa e poesia. A memória de um tempo em que o comércio tradicional
utilizava o papel como embrulho de produtos, inspira o nascer d'O Grande Embrulho.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, e agora no Monte da Casteleja, em Lagos, há VENTANIA Music &
Food Experience, uma experiência performativa e gastronómica que tem lugar no interior agrícola do
concelho de Lagos, na zona do Sargaçal."Funde os sabores antigos, preservados de forma sustentada,
com as sonoridades primordiais das madeiras, num encontro subtil de tempos idos, sob olhares
contemporâneos. Um momento de usufruto exclusivo e fantástico, dirigido a um pequeno público",
conclui o 365 Algarve.
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Em setembro, artistas locais e internacionais estão no Algarve
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Em setembro, a programação cultural 365 Algarve junta as histórias do Algarve, contadas, encenadas
ou degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à street art, num programa diverso que
dá a conhecer o trabalho de artistas algarvios e internacionais.
 
A viagem no tempo (A) Prender-me no Algarve regressa a 5 de setembro, sábado, estando a Happy
Van estacionada no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, na Lagoa. Dia 19 é a
Albufeira, no Centro Educativo do Cerro d'Ouro, que esta carrinha transporta as histórias sobre o
património, costumes, tradições e musicalidades que construíram a identidade cultural do Algarve.
 
O espectáculo (A) Prender-me no Algarve inicia-se com uma visita encenada aos respetivos locais, e a
partir dali decorre a apresentação da história do Algarve, das suas gentes e das suas tradições. A
viagem no tempo é intervalada com canções dos velhos tempos e uma oficina de artesanato.
 
A 6 de setembro, em Vila do Bispo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João
de Brito e o músico Igor Martins dão corpo e som à peça de teatro À Babuja, um "épico algarvio,
temperado com o melhor que o Algarve tem. Estar à Babuja significa muita coisa e uma delas é estar
à beira - das pessoas certas". À Babuja apresenta-se ainda em Vila do Bispo, no Largo do Município, a
13 de setembro e, a 19, é a vez de Olhão (Largo da Igreja de Pechão) conhecer esta história, em que,
"num dia soalheiro, um homem larga a sua rotina e, inspirado por um livro de aventuras, dá largas ao
cavalo da imaginação".
 
Diz-me, António, um espetáculo de dança contemporânea que se inspira no universo de António
Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua obra, apresenta-se a 11 de setembro no Auditório
Carlos do Carmo, na Lagoa, a 17 de setembro em São Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal
de Vila do Bispo. Neste espectáculo, "o movimento, a palavra e a música" juntam-se "em busca de
uma poética da performance, em que três criadores/intérpretes se reúnem para refletir sobre o Poeta
Algarvio".
 
A 12 de setembro é tempo da penúltima apresentação do Festival da Comida Esquecida | Piquenique
de Charme, agora em Cacela Velha, em Vila Real de Santo António. O Piquenique de Charme pretende
recriar alguns hábitos alimentares de meados do século XX, quando muitos algarvios se reuniam em
piqueniques no campo. Nestes encontros, dominava o convívio e a partilha em torno das diferentes
tradições gastronómicas de cada lugar, e eram encontros com um grande significado social para as
pessoas envolvidas, pois contribuía para estreitar laços e relações.
 
A experiência inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas
gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa. O instrumento simbólico do
Algarve - o acordeão - será também protagonista numa atuação durante o piquenique, como se fazia
noutros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres.
 
O chef explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram
utilizados na confeção da mesma. Todas as explicações serão traduzidas para inglês por um mestre de
cerimónias que estará presente em todas a ações, disponível para resolver as dúvidas de todos os
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participantes, estrangeiros e nacionais.
 
A dança marca a novamente a programação cultural do 365 Algarve a 18 de setembro, no Cine-Teatro
Louletano, em Loulé, com a apresentação das peças Entre Contenções, de Eduardo Fukushima (Brasil)
e O Rei no Exílio - Remake, de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do
Festival Encontros do DEVIR.
 
Entre Contenções é um solo que se tornou num trabalho icónico de um dos mais
destacados/premiados coreógrafos da dança contemporânea brasileira, Eduardo Fukushima. Desde a
sua criação, tem vindo a ser apresentado ininterruptamente, o que se justifica pela qualidade,
simplicidade e pela verdade que nos transmite. Resultou de uma pesquisa de linguagem muito
pessoal, um vocabulário simples e cru que joga com a desarmonia e o confronto.
 
O Rei no Exílio - Remake é a recriação, o resgate de um solo marcante da dança contemporânea
portuguesa, que se centra na figura de D. Manuel II, o último rei de Portugal, exilado em Inglaterra
em 1910. É um retrato de um certo Portugal, por vezes irónico, por vezes controverso, onde a solidão
é permanente. É um universo grotesco, obscuro, sensual que justapõe a intimidade, os vícios do
coreógrafo/intérprete e a figura iconográfica do rei. Passado e presente confundem-se numa
personagem, que vive distintas histórias centradas em gestos e ações simbólicas do quotidiano
masculino.
 
Caminhadas com Arte
 
Setembro é também tempo de Caminhadas com Arte, uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina. Cada caminho deste passeio, e cada conversa, terá um
tema conduzido por um orador caminhante diferente, que leva um grupo de 15 pessoas a mergulhar
no seu universo e na paisagem deslumbrante do Barlavento Algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas e cada pessoa deverá, no ato
da compra do bilhete, escolher o orador/caminho que pretende realizar, tendo em conta as
particularidades de cada um (tema, grau de dificuldade, distância, duração, idioma).
 
Alguns passeios serão exclusivamente em língua inglesa. Para substituir o almoço originalmente
previsto antes da crise pandémica pelo novo coronavírus, será distribuída uma merenda individual a
cada pessoa do público. As Caminhadas com Arte acontecem a 20 de setembro, em Aljezur, com
ponto de encontro na Vilarinha, Bordeira, e a 27, em Monchique, com ponto de encontro no Moinho do
Poucochinho - Parque do Barranco dos Pisões.
 
Entre 25 a 27 de setembro de 2020, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a
combinar o melhor do jazz com a excelência da gastronomia gourmet, dos vinhos e dos produtos do
Algarve. Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro
Cultural), e chega às cidades de Lagoa (auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve
 
De 26 a 27 de setembro o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, marca a sua
presença em setembro em vários locais, a começar por Vila do Bispo, onde, a 26, no Jardim de
Sagres, se apresenta Windy. Windy é uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que
os artistas algarvios Jorge Pereira (artista visual) e Carlos Norton (artista multidisciplinar) criador do
ASPA (Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve), são convidados a criar a partir da reutilização de
pranchas de surf, gentilmente cedidas por The Surf Experience - surf camp (Lagos), Dora Gomes Surf
Shop (Sagres) e Karra Surf Design (Carrapateira).
 
No mesmo dia, mas no Mercado Municipal de Sagres, é tempo de Tome e Embrulhe, uma iniciativa
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que passa pela distribuição em grande escala de sacos de papel pelos locais de comércio tradicional.
Ainda em Vila do Bispo, no Auditório da Fortaleza de Sagres, este sábado traz O Grande Embrulho, um
espectáculo que reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objetos em torno de
um cónico saco de papel. Um espetáculo interativo com uma forte mensagem ecológica 'embrulhada'
em momentos de humor, surpresa e poesia. A memória de um tempo em que o comércio tradicional
utilizava o papel como embrulho de produtos, inspira o nascer d'O Grande Embrulho.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, e agora no Monte da Casteleja, em Lagos, há VENTANIA Music &
Food Experience, uma experiência performativa e gastronómica que tem lugar no interior agrícola do
concelho de Lagos, na zona do Sargaçal, tão perto da costa, mas tão singular. Funde os sabores
antigos, preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras, num
encontro subtil de tempos idos, sob olhares contemporâneos. Um momento de usufruto exclusivo e
fantástico, dirigido a um pequeno público.
 
Street Art Lab
 
O sábado 26 de setembro é também para os curiosos pelo Street Art Lab, que tem vindo a decorrer na
antiga cadeia de Lagos. Este emblemático edifício histórico é hoje um espaço cultural e dedicado à
experimentação artística, e ali tem início uma viagem de descoberta da arte urbana presente na
cidade. Através de uma visita guiada a obras de alguns dos artistas mais representativos do panorama
contemporâneo da arte urbana, o participante é convidado a desvendar possíveis mensagens
implícitas nos murais desta cidade-tela, ao mesmo tempo que procura outras particularidades
reveladoras da sua importância cultural, histórica e artística. O programa integra atividades de
experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
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4.ª EDIÇÃO DO 365 ALGARVE JUNTA ARTISTAS LOCAIS E INTERNACIONAIS
2020-09-07
 
Em setembro, a programação cultural  365 Algarve  junta as histórias do Algarve, contadas,
encenadas ou degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à street art, num programa
diverso que dá a conhecer o trabalho de artistas algarvios e internacionais.
 
A 4.ª edição do  365 Algarve  decorre até novembro de 2020 e o ciclo de programação parte de uma
ideia de território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé. Um conceito
desde logo associado à Europa, um continente onde as ligações são feitas à distância de uma
caminhada, e que constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação humana ao território, quer
física quer metaforicamente.
 
São mais de 400 iniciativas culturais que o  365 Algarve  promove por toda a região e que incluem
mais de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações
relacionadas com o património da região, entre outros eventos.
 
A viagem no tempo  (A) Prender-me no Algarve  regressa a 5 de setembro, sábado, estando a Happy
Van estacionada no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, na Lagoa. Dia 19 é a
Albufeira, no Centro Educativo do Cerro dOuro, que esta carrinha transporta as histórias sobre o
património, costumes, tradições e musicalidades que construíram a identidade cultural do Algarve.
 
O espectáculo  (A) Prender-me no Algarve  inicia-se com uma visita encenada aos respetivos locais, e
a partir dali decorre a apresentação da história do Algarve, das suas gentes e das suas tradições. A
viagem no tempo é intervalada com canções dos velhos tempos e uma oficina de artesanato.
 
A 6 de setembro, em Vila do Bispo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João
de Brito e o músico Igor Martins dão corpo e som à peça de teatro  À Babuja , um  épico algarvio,
temperado com o melhor que o Algarve tem. Estar à Babuja significa muita coisa e uma delas é estar
à beira - das pessoas certas .
 
À Babuja apresenta-se ainda em Vila do Bispo, no Largo do Município, a 13 de setembro e, a 19, é a
vez de Olhão (Largo da Igreja de Pechão) conhecer esta história, em que,  num dia soalheiro, um
homem larga a sua rotina e, inspirado por um livro de aventuras, dá largas ao cavalo da imaginação .
 
Diz-me, António, um espetáculo de dança contemporânea que se inspira no universo de António
Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua obra, apresenta-se a 11 de setembro no Auditório
Carlos do Carmo, na Lagoa, a 17 de setembro em São Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal
de Vila do Bispo.
 
Neste espectáculo,  o movimento, a palavra e a música  juntam-se  em busca de uma poética da
performance, em que três criadores/intérpretes se reúnem para refletir sobre o Poeta Algarvio.
 

Página 27



A 12 de setembro é tempo da penúltima apresentação do Festival da Comida Esquecida | Piquenique
de Charme, agora em Cacela Velha, em Vila Real de Santo António.
 
O Piquenique de Charme pretende recriar alguns hábitos alimentares de meados do século XX, quando
muitos algarvios se reuniam em piqueniques no campo. Nestes encontros, dominava o convívio e a
partilha em torno das diferentes tradições gastronómicas de cada lugar, e eram encontros com um
grande significado social para as pessoas envolvidas, pois contribuía para estreitar laços e relações.
 
A experiência inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas
gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa. O instrumento simbólico do
Algarve   o acordeão   será também protagonista numa atuação durante o piquenique, como se fazia
noutros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde campestres.
 
O chef explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram
utilizados na confeção da mesma. Todas as explicações serão traduzidas para inglês por um mestre de
cerimónias que estará presente em todas a ações, disponível para resolver as dúvidas de todos os
participantes, estrangeiros e nacionais.
 
A dança marca a novamente a programação cultural do  365 Algarve  a 18 de setembro, no Cine-
Teatro Louletano, em Loulé, com a apresentação das peças  Entre Contenções , de Eduardo Fukushima
(Brasil) e  O Rei no Exílio   Remake , de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª
edição do Festival Encontros do DEVIR.
 
Entre Contenções  é um solo que se tornou num trabalho icónico de um dos mais
destacados/premiados coreógrafos da dança contemporânea brasileira, Eduardo Fukushima. Desde a
sua criação, tem vindo a ser apresentado ininterruptamente, o que se justifica pela qualidade,
simplicidade e pela verdade que nos transmite. Resultou de uma pesquisa de linguagem muito
pessoal, um vocabulário simples e cru que joga com a desarmonia e o confronto.
 
O  Rei no Exílio  Remake  é a recriação, o resgate de um solo marcante da dança contemporânea
portuguesa, que se centra na figura de D. Manuel II, o último rei de Portugal, exilado em Inglaterra
em 1910. É um retrato de um certo Portugal, por vezes irónico, por vezes controverso, onde a solidão
é permanente. É um universo grotesco, obscuro, sensual que justapõe a intimidade, os vícios do
coreógrafo/intérprete e a figura iconográfica do rei. Passado e presente confundem-se numa
personagem, que vive distintas histórias centradas em gestos e ações simbólicas do quotidiano
masculino.
 
Setembro é também tempo de Caminhadas com Arte, uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina. Cada caminho deste passeio, e cada conversa, terá um
tema conduzido por um orador caminhante diferente, que leva um grupo de 15 pessoas a mergulhar
no seu universo e na paisagem deslumbrante do Barlavento Algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas e cada pessoa deverá, no ato
da compra do bilhete, escolher o orador/caminho que pretende realizar, tendo em conta as
particularidades de cada um (tema, grau de dificuldade, distância, duração, idioma). Alguns passeios
serão exclusivamente em língua inglesa.
 
Para substituir o almoço originalmente previsto antes da crise pandémica pelo novo coronavírus, será
distribuída uma merenda individual a cada pessoa do público.
 
As Caminhadas com Arte acontecem a 20 de setembro, em Aljezur, com ponto de encontro na
Vilarinha, Bordeira, e a 27, em Monchique, com ponto de encontro no Moinho do Poucochinho   Parque
do Barranco dos Pisões.
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Entre 25 a 27 de setembro de 2020, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a
combinar o melhor do jazz com a excelência da gastronomia gourmet, dos vinhos e dos produtos do
Algarve. Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro
Cultural), e chega às cidades de Lagoa (auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
De 26 a 27 de setembro o VENTANIA   Festival de Artes Performativas do Algarve, marca a sua
presença em setembro em vários locais, a começar por Vila do Bispo, onde, a 26, no Jardim de
Sagres, se apresenta Windy.
 
Windy é uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os artistas algarvios Jorge
Pereira (artista visual) e Carlos Norton (artista multidisciplinar) criador do ASPA (Arquivo Sonoro
Paisagístico do Algarve), são convidados a criar a partir da reutilização de pranchas de surf,
gentilmente cedidas por The Surf Experience   surf camp (Lagos), Dora Gomes Surf Shop (Sagres) e
Karra Surf Design (Carrapateira).
 
No mesmo dia, mas no Mercado Municipal de Sagres, é tempo de Tome e Embrulhe, uma iniciativa
que passa pela distribuição em grande escala de sacos de papel pelos locais de comércio tradicional.
 
Ainda em Vila do Bispo, no Auditório da Fortaleza de Sagres, este sábado traz O Grande Embrulho, um
espectáculo que reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objetos em torno de
um cónico saco de papel. Um espetáculo interativo com uma forte mensagem ecológica embrulhada
em momentos de humor, surpresa e poesia. A memória de um tempo em que o comércio tradicional
utilizava o papel como embrulho de produtos, inspira o nascer dO Grande Embrulho.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, e agora no Monte da Casteleja, em Lagos, há VENTANIA Music &
Food Experience, uma experiência performativa e gastronómica que tem lugar no interior agrícola do
concelho de Lagos, na zona do Sargaçal, tão perto da costa, mas tão singular. Funde os sabores
antigos, preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras, num
encontro subtil de tempos idos, sob olhares contemporâneos. Um momento de usufruto exclusivo e
fantástico, dirigido a um pequeno público.
 
O sábado 26 de setembro é também para os curiosos pelo Street Art Lab, que tem vindo a decorrer na
antiga cadeia de Lagos. Este emblemático edifício histórico é hoje um espaço cultural e dedicado à
experimentação artística, e ali tem início uma viagem de descoberta da arte urbana presente na
cidade.
 
Através de uma visita guiada a obras de alguns dos artistas mais representativos do panorama
contemporâneo da arte urbana, o participante é convidado a desvendar possíveis mensagens
implícitas nos murais desta cidade-tela, ao mesmo tempo que procura outras particularidades
reveladoras da sua importância cultural, histórica e artística.
 
O programa integra atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
Mais informações sobre a programação 365 Algarve: https://www.365algarve.pt/pt/agenda.aspx
 
FONTE: Turismo do Algarve
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No dia em que Faro celebra o Feriado Municipal, a PORDATA, a Fundação Francisco Manuel dos Santos
divulga uma série de dados estatísticos sobre a capital algarvia.
Segundo os dados da PORDATA, Faro tem 60995 habitantes. Por cada 100 residentes, 14 são
estrangeiros. Por cada 100 residentes, há 16 jovens com menos de 15 anos, 63 adultos e 23 idosos
com 65 ou mais anos. Em 2019 nasceram 674 bebés e morreram 664 pessoas.
 
Ainda em relação à população, há 140 idosos por cada 100 jovens, menos 17 idosos do que a média
nacional. O concelho tem 1298 desempregados inscritos nos centros de emprego (3,4 por cento da
população residente entre os 15 a 64 anos), 59 por cento a menos que os inscritos em 2010 (3149).
 
No que toca ao universo estudantil, há 11688 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e
secundário.
 
Por cada 100 residentes com 15 ou mais anos, há 40 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela
Caixa Geral de Aposentações. Faro conta ainda com 17 farmácias. Todos este dados reportam-se a
2019.
 
Há apenas 34 dos 308 municípios portugueses onde a percentagem de trabalhadores de empresas não
financeiras que estão nas quatro maiores empresas é inferior à do município de Faro (5,6 por cento).
 
Em média, 1138 euros é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no
município, 29 euros abaixo do ganho médio a nível nacional.
 
Faro conta com 46 alojamentos turísticos, mais 25 do que em 2010, 40 bancos, caixas económicas e
caixas de crédito agrícola mútuo, menos 18 que em 2010. Em relação às contas do Câmara Municipal
de Faro, há a registar um saldo financeiro positivo: +8597 mil euros (receitas: 41,3 milhões;
despesas: 32,7 milhões).
 
No município de Faro, 12 por cento das despesas foram destinadas à cultura e desporto, valor idêntico
ao de 2010 (12 por cento do total das despesas).
 
Apenas quatro por cento das despesas do município são relativas ao ambiente, 4 pontos percentuais
abaixo do valor registado a nível nacional (8 por cento).
 
O valor médio de avaliação bancária da habitação foi de 1580 euros por metro quadrado (m2), 388
euros superior à média nacional. Todos estes dados reportam-se a 2018.
 
No âmbito do 10º aniversário da PORDATA, a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulga, ao longo
de 2020, uma série de retratos estatísticos sobre cada um dos 308 municípios portugueses, para
assinalar os respetivos feriados municipais.
 
Embora as celebrações municipais estejam agora limitadas devido ao difícil contexto em que vivemos,
a PORDATA continua esta divulgação, de forma a garantir que a sociedade esteja ainda mais
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informada sobre o seu município.
 
Pode consultar e descarregar aqui os 56 indicadores-chave do município de Faro, baseados em mais
de 20 fontes oficiais, que comparam dados de 2010 com a realidade mais recente.
 
Nesta área dedicada ao município de Faro é possível comparar, de forma simples e imediata, vários
indicadores, de diferentes temas, e a sua evolução em quase uma década/ entre 2010 e 2018.
 
Os indicadores-chave podem ser descarregados para formatos .pdf e excel. A partir do título do
indicador, pode aceder diretamente ao respectivo quadro na Base de Dados dos Municípios.
 
[Additional Text]:
Faro_03
Print Icon
 
barlavento
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Câmara Municipal de Faro quer nova ligação pedonal e ciclável entre o Teatro das Figuras e o Largo de
São Francisco. Projeto  Quilómetro Cultural  anula duas passagens de nível, cria uma Área de
Reabilitação Urbana (ARU) para a frente ribeirinha e recupera antigos armazéns para criar mais polos
de cultura na cidade.
O Dia do Município de Faro foi hoje celebrado com a apresentação do projeto  Quilómetro Cultural , no
fundo, uma ideia há muito desejada na cidade: a devolução da Ria Formosa à população farense.
 
Apresentado por Sophie Matias, vereadora das Infraestruturas e Urbanismo, o projeto pretende criar
uma ligação pedonal e ciclável direta entre o Teatro das Figuras e o Largo de São Francisco, segura e
com novos polos de interesse.
 
Nas palavras de Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, a  designação do projeto
é paradigmática do que pretendemos, num duplo compromisso: um com esta zona tão promissora do
concelho, mais uma vez na ligação entre terra e mar, e, outro, com a ideia de criação de um espaço
público cada vez mais ao serviço da população e do seu processo de crescimento civilizacional .
Rogério Bacalhau no uso da palavra.
O primeiro passo é a elaboração de um plano de Requalificação da frente ribeirinha, da autoria do
arquiteto Miguel Caetano que está a ser elaborado em conjunto com a autarquia.
 
Prevê quatro passos: a criação de uma passagem superior rodoviária, ciclável e pedonal junto ao
Teatro das Figuras; a transformação de alguns antigos edifícios da (IP) Infraestruturas de Portugal
junto à estação de comboios em polos de cultura; a supressão da passagem de nível junto ao Hotel
Eva/Capitania, e, por fim, a ampliação do Porto de Recreio de Faro através da ampliação da doca
exterior.
 
Em relação às passagens de nível, o primeiro passo foi dado na efeméride com a assinatura de um
acordo entre Rogério Bacalhau e Carlos Fernandes, vice-presidente da Infraestruturas de Portugal
(IP).
Rogério Bacalhau e Carlos Fernandes durante a assinatura do protocolo.
 A Câmara assumiu o desenvolvimento do projeto de execução e a IP irá fazer a obra, que tem um
investimento previsto de 2,5 milhões de euros. A solução técnica ainda está a ser discutida, mas
enquanto não houvesse a supressão da passagem junto às Figuras, a requalificação da envolvência
não poderia ser autorizada. Com a criação de uma passagem superior, eliminamos esse ponto de
segurança e aquele espaço já pode ser desenvolvido. Antecipamos que o concurso público e a obra
demorem, em conjunto 24 meses a serem executados. Falta o projeto estar concluído e ser aprovado,
depois temos dois anos para o concretizar , disse Carlos Fernandes aos jornalistas.
 
Luís Pinelo, gestor regional de Beja e Faro da IP, acrescentou ainda que a solução técnica para aquela
passagem de nível  nunca será totalmente consensual. O desenvolvimento do novo projeto é que dirá
qual será a solução encontrada. De qualquer maneira, já há uma equipa formada que está agora a
começar a trabalhar nisso .
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Por outro lado, ainda dentro do projeto  Quilómetro Cultural , também o Porto de Recreio será alvo de
algumas intervenção. A doca será ampliada para a parte exterior, permitindo assim um aumento da
capacidade atual. Ficará, segundo Rogério Bacalhau, na  continuidade do passadiço que culminará no
Largo de São Francisco. Haverá uma estrutura leve e de suporte às embarcações. Será uma
intervenção ligeira. O que falta decidir é se a ligação ao Largo será superior ou inferior . Neste aspeto,
a Docapesca está a estudar uma solução para a concretização da doca exterior.
 
O espaço público desde o Largo da Estação, passando pela Avenida da República e o Jardim Manuel
Bivar, até ao Largo de São Francisco, será também reordenado. O pretendido é que o caminho
termine num edifício emblemático da cidade conhecido por antiga Fábrica da Cerveja, que
pontualmente acolhe atividades culturais.
ARU da zona ribeirinha de Faro.
Apesar de estas serem zonas nobres da capital algarvia,  perderam conforto, atratividade e coerência,
fruto de um conjunto de intervenções ao longo de décadas. O que queremos é contratar uma equipa
que faça a requalificação que é necessária fazer , admitiu Rogério Bacalhau.
 
Toda essa zona será requalificada nos próximos anos e teremos uma componente cultural e
humanística neste quilómetro cultural , garantiu o autarca.
 
Ainda em relação aos espaços culturais, o edil revelou que dentro de um mês, será assinado um novo
protocolo com a IP, de transferência de competências dos armazéns da estação ferroviária.
 
Vão passar para a nossa responsabilidade e queremos fazer uma grande área de exposições , previu.
 
Por fim, questionado sobre se o  Quilómetro Cultural  surge no âmbito da candidatura de Faro à
Capital Europeia da Cultura 2027, Bacalhau não escondeu as intenções.
 
Para mim tudo isto estaria pronto até no ano passado, mas são processos burocráticos que levam
tempo e que são angustiantes. O objetivo é estar pronto o mais rápido possível. Queremos é ter um
projeto coerente e sustentável para desenvolver. Estamos a pensar na requalificação tanto a nível
urbanístico como a nível cultural e social de toda a frente ribeirinha e de toda a baixa de Faro. Este
Quilómetro Cultural é uma ideia estruturada que aparece quando estivemos a estudar o Plano
Estratégico para a Cultura. Tínhamos um conjunto de projetos que já estavam em andamento e
juntamo-los todos de forma coerente , concluiu.
Bruno Lage e Rogério Bacalhau à entrada da sessão solene que decorreu hoje no Teatro das
Figuras.Ferrovia do Algarve à beira da modernização
Carlos Fernandes, vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) marcou presença nas
comemorações do Dia do Município de Faro.
 
Aos jornalistas, revelou que no âmbito do Plano de Investimentos Ferrovia 2020,  temos estado a
desenvolver projetos para a modernização da linha do Algarve entre Tunes e Lagos e entre Faro e Vila
Real de Santo António (VRSA). Esses projetos de execução estão concluídos. O processo de avaliação
ambiental entre Faro e VRSA está também concluído e o entre Tunes e Lagos está praticamente
pronto. A IP prevê lançar estas duas empreitadas nas próximas semanas. Estamos apenas à espera
das últimas autorizações .
 
Ainda de acordo com o responsável, os trabalhos devem estar terminados em 2023.  Isto vai permitir
modernizar os dois troços com eletrificação e automatização de todas as passagens de nível. Vamos
ter ainda a supressão de mais duas passagens de nível no Barlavento. Trata-se de mais um passo
importante para a requalificação desta infraestrutura. Permitirá aos Comboios de Portugal (CP) utilizar
composições mais novas, mais modernas, mais confortáveis e mais rápidas. Prevemos uma economia
de tempo, entre VRSA e Lagos na ordem da meia hora com este novo material circulante. Será um
impulso importante na requalificação do sistema ferroviário do Algarve , concluiu.
Viagem de Faro - Lisboa afinal poderá ser mais curta
O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes afirmou aos jornalistas, no
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final da cerimónia do Dia do Município de Faro que  foi proposto ao governo e colocado em discussão
pública, dentro do Plano Nacional de Infraestruturas, uma melhoria significativa da ligação ferroviária
entre Faro e Lisboa. Estavam previstos mais de 100 milhões de euros neste plano de infraestruturas
para a próxima década para reduzir o tempo de ligação entre as duas cidades. Além disso, ainda
dentro desse Plano, está em discussão o projeto da nova travessia ferroviária em Lisboa. Se estes dois
projetos tiverem a aprovação do Plano Nacional de Infraestruturas, os dois juntos permitirão tirar
cerca de uma hora na ligação entre Faro e Lisboa. Passaríamos a ter um sistema ferroviário com outro
nível de competitividade em relação ao que temos agora .
 
Carlos Fernandes referia-se ao Plano de Investimento 2030, onde se compreendem 65 milhões com
uma comparticipação da comunidade europeia de cerca de 75 por cento.
 
O vice-presidente falou ainda de uma possibilidade que pode ser discutida entre os governos de
Portugal e Espanha, uma ligação ferroviária entre os dois países, prolongando assim o corredor
mediterrânico até ao Algarve.
 
Este projeto estava previsto na Cimeira em 2003 e chegou a ser estudado, mas entretanto com a
troika acabou por cair  no tempo do governo de Passos Coelho e Paulo Portas.
 
A próxima Cimeira entre Portugal e Espanha poderá dar passos decisivos para que este projeto possa
voltar a entrar na agenda e dê as condições para que a IP o possa de novo estudar , concluiu.
 
[Additional Text]:
Dia-de-Faro
Câmara Municipal de Faro quer nova ligação pedonal e ciclável entre o Teatro das Figuras e o Largo de
São Francisco. Projeto  Quilómetro Cultural  anula duas passagens de nível, cria uma Área de
Reabilitação Urbana (ARU) para a frente ribeirinha e recupera antigos armazéns para criar mais polos
de cultura.
Print Icon
Sophie Matias, vereadora das Infraestruturas e Urbanismo.
 
Maria Simiris
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Menos 40 milhões de 
turistas em Espanha 
Espanha deverá totalizar 
menos 40 milhões de turistas 
entre Janeiro e Agosto, em 
comparação ao período 
homólogo, e uma quebra de 50 
mil milhões de euros nas 
receitas, reflexo da pandemia 
de covid-19, estimou a agência 
EFE. Nos primeiros oito 
meses do ano, 58,2 milhões de 
turistas chegaram a Espanha. 
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Turismo
 
Quatro empreendimentos portugueses na lista dos melhores resorts de golfe da Europa
 
7 de setembro de 2020
 
A revista Golf Digest apresentou uma lista dos resorts de golfe da Europa com melhores condições
para os praticantes da modalidade. Quatro são portugueses.
 
O Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort, situado nas proximidades de Óbidos, integra a lista,
assim como o Monte Rei, em Vila Nova de Cadela, no Algarve, o Oitavos Dunes, em Cascais e a Quinta
do Lago, no Algarve.
 
Veja a lista completa AQUI
 
#Golf Digest
 
#Golfe
 
#Portugal
 
#resorts
 
#turismo
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A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) avançou que a região
algarvia obteve, em Agosto, uma taxa de ocupação hoteleira de 60,5%. Trata-se de um valor inferior
registado no período homólogo de 2019 que foi de 35%. A ausência do mercado britânico foi
determinante para esta queda.
 
No resumo da evolução mensal da actividade do sector, a AHETA revela que "o mercado britânico foi o
que mais contribuiu para a descida verificada na taxa de ocupação (-18,4 pontos percentuais),
seguido pelo irlandês (-4,2%), francês (-2,8 pontos percentuais) e alemão (-2,6%)". Em oposição, o
mercado nacional foi o único a subir (+6,4 pontos percentuais), tendo representado 67,7% do total
das dormidas no Algarve. No que diz respeito ao volume de vendas, desceu 36,5% comparativamente
ao mês de Agosto do ano passado.
 
A associação que representa os empresários da hotelaria algarvia, salienta que estes resultados
apurados no mês de Agosto "foram influenciados": por um lado, pelos aumentos da procura do
mercado britânico face ao mês de Julho após a abertura do corredor aéreo entre o Reino Unido e
Portugal, em 20 de Agosto; e, por outro, pela procura por parte do mercado interno, face ao período
homólogo, que concentrou "a procura no mês atendendo à existência de mais oferta disponível e a
preços mais acessíveis, em prejuízo da procura nos meses de Julho e Setembro".
 
A AHETA avança ainda que, em termos acumulados, desde Janeiro, a taxa de ocupação/quarto regista
uma descida média de 58,1% e o volume de vendas uma descida de 56,8%.
 
Estes valores poderão vir a ter um novo impacto com a ausência dos turistas oriundos do País de
Gales e da Escócia pela exclusão do nosso País dos seus corredores aéreos, ainda que Inglaterra tenha
decidido manter a porta aberta para Portugal.
 
Foto: Wendell Adriel on Unsplash
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A Associação Turismo do Algarve vê com bons olhos a decisão de Inglaterra ter mantido Portugal nos
corredores aéreos e, apesar do forte impacto da pandemia, acredita que há sinais positivos de
confiança na região.
 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) saúda a decisão de Inglaterra de manter Portugal nos
corredores aéreos - apesar de o País de Gales e a Escócia terem optado por outro caminho - e adianta
que há turistas britânicos que dizem sentir-se mais seguros por cá do que no seu país, em virtude das
medidas implementadas.
 
"Muitos residentes e turistas britânicos afirmam que se sentem mais seguros aqui do que no seu
próprio país, devido ao cumprimento rigoroso das medidas que foram implementadas na região por
todos os agentes e empresas de turismo e ao comportamento responsável de toda uma sociedade que
se mobiliza para a prevenção", refere a associação, em resposta às questões colocadas pelo Notícias
ao Minuto.
 
O Governo britânico manteve, na quinta-feira, Portugal na lista de países seguros, pelo que os
passageiros provenientes do país continuam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas ao
chegar ao Reino Unido. Já o País de Gales e a Escócia - governos autónomos - seguiram outro
caminho e optaram por retirar Portugal do corredor aéreo.
 
A expectativa para os próximos meses é que a confiança na região possa continuar a aumentar, sendo
que a ATA destaca já ter "recebido alguns sinais nesse sentido", justificando com o reforço das
ligações aéreas entre o aeroporto de Faro e outros locais.
 
E se houver um passo atrás?
 
A Associação lembra, porém, que um eventual passo atrás na decisão tomada por Inglaterra terá
"impacto em todas as empresas de turismo da região", até porque setembro é um mês 'chave' para o
Sul do país.
 
"Setembro é tradicionalmente um mês importante para o Algarve, marcado pela chegada de muitos
britânicos que aqui vêm jogar golfe, desfrutar de atividades em contacto com a natureza e aproveitar
o sol do final do verão", sublinha.
 
Os dados da ATA revelam que foram registadas 758 mil dormidas de britânicos na região em setembro
do ano passado, valor que representou 13% do indicador para este mercado no total do ano.
 
Recorde-se que Portugal só foi incluído na lista dos países com corredores de viagem com o Reino
Unido a 20 de agosto apesar da pressão do governo português e do setor do turismo sobre as
autoridades britânicas.
 
Na altura, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, avisou que "as coisas podem mudar
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rapidamente" e que as pessoas deveriam viajar apenas se estiverem dispostas a cumprir quarentena
de 14 dias, se necessário", falando por experiência própria, pois teve de ficar em isolamento ao voltar
de férias em Espanha.
 
Há outras 'fontes' de confiança
 
Apesar de a decisão tomada no final da semana passada ter sido positiva para a região, há outras
'fontes' de confiança que estão a animar a confiança no Algarve.
 
"Neste momento, o Algarve está a receber sinais muito positivos de confiança na região enquanto
destino seguro, não só por parte de outros mercados externos, como a Alemanha, França, Holanda,
Suíça ou Espanha, mas também por parte de grandes organismos internacionais", refere a ATA,
justificando com a realização da Fórmula 1 em Portimão e a corrida de Moto GP.
 
A realização destes eventos "transmite uma mensagem de grande confiança, conhecidos que são os
exigentes critérios que estão na base destas escolhas", atira a Associação.
 
Mesmo assim, sublinha a ATA, "ainda que o Algarve esteja fortemente empenhado em recuperar
algum do tempo perdido, não será possível, este ano, recuperar o impacto negativo que a região já
sentiu, nem os efeitos que anteriores decisões do governo britânico provocaram".
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Beatriz Vasconcelos
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Vilamoura testa regresso dos Pro-Am ao European Tour
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2020

Meio: Record Online Autores: Hugo Ribeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e20a74fd

 
Evento-piloto, em ambiente controlado
 
O Portugal Masters irá organizar o primeiro Pro-Am do European Tour desde a retoma do calendário
de 2020 da Corrida para o Dubai, com um evento-piloto, em ambiente controlado, a decorrer no Dom
Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, na quarta-feira, dia 9 de setembro.
 
Uma reduzida lista de 48 amadores competirá em 24 equipas, cada qual com dois amadores, ao
contrário dos três habituais, mais um professional. Foi o resultado do trabalho do European Tour em
estreita colaboração com o Turismo de Portugal, numa parceria que visou de trazer de volta o popular
conceito de Pro-Am à quarta-feira, a título experimental.
 
O evento tradicional das quartas-feiras nas semanas da "Race to Dubai" sofreu uma pausa provocada
pelas restrições sanitárias implementadas pelo European Tour, medidas que foram fundamentais para
o regresso do golfe em contexto de pandemia da COVID-19.
 
O Programa de Saúde e Segurança do European Tour continua em evolução, seguindo as orientações
dos governos e das medidas de saúde pública. O número de pessoas no local mantém-se
estrictamente controlado, com os riscos minimizados, mas um novo conceito de "bolha de torneio",
interno e externo, abriu o caminho para um Pro-Am experimental nesta semana, um dia antes do
início do Portugal Masters, que realiza-se de 10 a 13 de setembro.
 
Embora os jogadores profissionais e a equipa essencial da organização permaneçam na "bolha
interna", com testes controlados pelo parceiro do European Tour, Cignpost, uma nova parceria com o
Algarve Biomedical Centre permitirá aos amadores que participarem no Pro-Am serem testados
separadamente e entrarem numa nova "bolha externa".
 
Cada jogador Amador será testado pelo Algarve Biomedical Centre na terça-feira, dia 8 de setembro,
num local a designar especialmente para o efeito. Quem receber uma notificação de teste negativo,
será, então, autorizado a regressar ao campo de golfe na quarta-feira de manhã para competir.
 
Hugo Ribeiro
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Turismo: Algarve é das regiões mais afetadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2b77ed4

 
Estudo da Comissão Europeia antecipa para este ano quebra de turistas de 38% no melhor dos
cenários. Se houver novo fecho de fronteiras pode ir aos 68%.
 
O recuo do turismo devido à pandemia pode pôr em causa ainda neste ano até 11,7 milhões de postos
de trabalho na União Europeia, caso as fronteiras voltem a fechar com uma chamada segunda vaga de
infeções pelo vírus da covid-19, segundo um estudo publicado pelo Centro de Investigação Comum da
Comissão Europeia.
 
Portugal não surge, no todo nacional, como um dos países mais afetados, mas sofre um dos maiores
impactos regionais no Algarve. As previsões do centro de investigação de Bruxelas são, ainda assim,
menos penalizadoras do que as já avançadas pela Organização Mundial do Turismo, que pressupõe
recuos num intervalo de 58% a 78% ao longo deste ano.
 
Ademar Dias
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Vilamoura vai receber o primeiro Pro-Am do European Tour do pós-pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94901b45

 
Algarve Biomedical Centre vai testar jogadores amadores
 
O Portugal Masters irá organizar o primeiro Pro-Am do European Tour desde a retoma do calendário
de 2020 da Corrida para o Dubai, com um evento-piloto, em ambiente controlado, que vai decorrer no
Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, na quarta-feira, dia 9 de Setembro.
 
Uma reduzida lista de 48 amadores competirá em 24 equipas, cada qual com dois amadores, ao
contrário dos três habituais, mais um professional. Este foi o resultado do trabalho do European Tour
em estreita colaboração com o Turismo de Portugal, numa parceria que visou de trazer de volta o
popular conceito de Pro-Am à quarta-feira, a título experimental.
 
O evento tradicional das quartas-feiras nas semanas da "Race to Dubai"  sofreu uma pausa provocada
pelas restrições sanitárias implementadas pelo European Tour, medidas que foram fundamentais para
o regresso do golfe em contexto de pandemia da Covid-19 , explica o gabinete de imprensa do PGA
European Tour.
 
Segundo a assessoria de imprensa do torneio,  o Programa de Saúde e Segurança do European Tour
continua em evolução, seguindo as orientações dos governos e das medidas de saúde pública .
 
O número de pessoas no local mantém-se  estritamente controlado, com os riscos minimizados, mas
um novo conceito de "bolha de torneio", interno e externo, abriu o caminho para um Pro-Am
experimental nesta semana, um dia antes do início do Portugal Masters, que se realiza de 10 a 13 de
Setembro .
 
Embora os jogadores profissionais e a equipa essencial da organização permaneçam na "bolha
interna", com testes controlados pelo parceiro do European Tour, Cignpost, uma nova parceria com o
Algarve Biomedical Centre  permitirá aos amadores que participarem no Pro-Am serem testados
separadamente e entrarem numa nova "bolha externa" .
 
Cada jogador amador será testado pelo ABC na terça-feira, dia 8 de Setembro, num local a designar
especialmente para o efeito. Quem receber uma notificação de teste negativo, será autorizado a
regressar ao campo de golfe na quarta-feira de manhã para competir.
 
Enquanto permanecerem no campo de golfe, os amadores estarão sempre separados na outra "bolha
externa" e só entrarão em contacto com a "bolha interna" quando chegarem ao seu tee (buraco de
saída), onde o distanciamento social e físico será alargado a três metros para ser minimizado o risco.
 
Cada amador irá, igualmente, preencher o questionário de saúde e submeter-se à medição de
temperatura, à semelhança de todo o pessoal da "bolha interna", um procedimento do protocolo de
higiene e saúde no campo de golfe.
 
De acordo com o diretor de Campeonato do Portugal Masters, Peter Adams,  trabalhámos
exaustivamente com os nossos parceiros do Turismo de Portugal e com o nosso "Chief Medical Officer"
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(responsável do departamento médico), o Dr. Andrew Murray, para concebermos a logística que
permitirá o regresso do popular Pro-Am ao Portugal Masters .
 
É muito importante que persistamos em minimizar permanentemente os riscos, de modo a
protegermos os profissionais, os amadores e o restante pessoal no campo. O nosso objetivo consiste
em proporcionarmos um regresso confortável aos Pro-Am's do European Tour. Agradecemos ao
Turismo de Portugal a sua assistência, sobretudo no que se refere à recomendação dos serviços do
Algarve Biomedical Centre, que foi aprovado pelo Dr. Andrew Murray , acrescentou Peter Adams.
 
O Portugal Masters fixou-se como uma etapa do European Tour desde 2007, e este ano integra o novo
"Iberian Swing". Joga-se logo depois do Estrella Damm N.A. Andalucia Masters, que terminou ontem
(Domingo) em Espanha. O Open de Portugal at Royal Óbidos conclui esta série na próxima semana.
 
Embora o torneio decorra à porta fechada, de acordo com as orientações do Programa de Segurança e
Saúde do European Tour,  uma plêiade de estrelas afluirá a Vilamoura, incluindo o campeão em título
Steven Brown, os antigos vencedores Lucas Bjerregaard e Alex Levy, bem como os heróis locais
Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos, Pedro Figueiredo e Filipe Lima, que irão competir no Dom Pedro
Victoria Golf Course , conclui a organização da prova.
 
Sul Informação
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Vítor Neto: "2020 é o pior ano turístico desde 1950"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2020

Meio: V Digital Online Autores: Luís Stoffel

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bdc79c06

 
O verão de 2020 aproxima-se do fim. Ao contrário de outros anos, o número de turistas a visitar
Portugal deverá ficar abaixo dos últimos anos, tendo reflexos na situação das empresas, no emprego e
no PIB. Vítor Neto, presidente da Nera - Associação Empresarial da Região do Algarve, traça um
retrato do setor, fortemente prejudicado pela pandemia da covid-19.
 
Ana Laranjeiro e Luís Stoffel, Dinheiro Vivo
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Menos gente e mais tranquilidade. É assim o mês de setembro no Algarve - TVI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3702a388

 
O turismo no Algarve enfrenta mais uma oscilação por causa das dúvidas permitidas pelo governo
britânico. Mas para muitas famílias portuguesas está na altura de manter uma tradição: as tranquilas
férias de setembro.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na TVI, dia 5 de setembro de 2020
 
.diariOnline RS
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Restauração 
com quebras 
de 40% durante 
o mês passado 

TURISMO  Quebras homó-
logas de faturação de 40%, 
no mês passado, foram re-
portadas por 70% das em-
presas inquiridas pela As-
sociação da hotelaria, res-
tauração e similares de 
Portugal (AHRESP). O in-
quérito mensal da associa-
ção conclui, assim, que o 
verão não está a ser sufi-
ciente para as empresas de 
restauração e bebidas re-
cuperarem, até porque 9% 
admitem não conseguir 
pagar salários. 
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Programa 365 Algarve tem setembro repleto de dança, teatro, jazz e ´street art´ -
Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d99b1430

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
A viagem no tempo '(A) Prender-me no Algarve' regressa hoje na 'Happy Van' estacionada no Parque
Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, em Lagoa, com as histórias que construíram a identidade
cultural do Algarve seguindo, depois, no dia 19, para o Centro Educativo do Cerro d'Ouro, em
Albufeira.
 
No domingo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João de Brito e o músico Igor
Martins dão corpo e som à peça de teatro 'À Babuja', exibida depois em 13 de setembro em Vila do
Bispo e a 19 em Pechão, no concelho de Olhão.
 
'Diz-me, António', um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo.
 
Para 12 de setembro, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, decorre a penúltima apresentação
do Festival da Comida Esquecida, um piquenique de charme que pretende recriar alguns hábitos
alimentares dos meados do século XX.
 
A iniciativa inclui um explicação da ementa pelo 'chef', assim como dos produtos locais e tradicionais
que foram utilizados na confeção, sendo condimentada com uma atuação de acordeão durante o
piquenique.
 
A dança regressa ao 365 Algarve em 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças 'Entre Contenções', de Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no Exílio -
Remake', de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do Festival Encontros do
DEVIR.
 
Setembro é também tempo de 'Caminhadas com Arte', uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina, sendo que cada iniciativa terá um tema conduzido por um
orador caminhante diferente, levando um grupo de 15 pessoas a mergulhar no universo e na
paisagem do barlavento algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas que acontecem em 20 de
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setembro, em Aljezur e em 27, em Monchique.
 
Entre 25 a 27 de setembro, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar
a música jazz com a excelência da gastronomia 'gourmet', dos vinhos e dos produtos do Algarve.
 
Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e
chega às cidades de Lagoa (Auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
No dia 26, o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, apresenta no Jardim de Sagres,
em Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os algarvios
Jorge Pereira e Carlos Norton são convidados a criar uma paisagem sonora, a partir da reutilização de
pranchas de surf.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, é a vez do Monte da Casteleja, em Lagos, acolher 'VENTANIA Music
& Food Experience', uma experiência performativa e gastronómica que funde os sabores antigos,
preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras.
 
No sábado, dia 26, há ainda duas atividades: no Mercado Municipal de Sagre, é tempo de 'Tome e
Embrulhe', uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional e, em Vila
do Bispo, o auditório da Fortaleza de Sagres, acolhe 'O Grande Embrulho', um espetáculo que reúne
dança, música e manipulação de objetos em torno de um saco de papel.
 
No mesmo dia, decorre também o 'Street Art Lab', na antiga cadeia de Lagos, iniciativa em que o
participante é guiado por obras de artistas do panorama contemporâneo da arte urbana e convidado a
participar em atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve,
decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.
 
Devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste
ano decorre, excecionalmente, até novembro de 2020.
 
João Prudêncio
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Festa da Espiga não venceu, mas ganhou com o concurso das 7 Maravilhas da Cultura
Popular
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Final realizou-se este sábado em Bragança
 
A Festa da Espiga de Salir, que era uma das 14 finalistas, não foi eleita como uma das "7 Maravilhas
da Cultura Popular® 2020" mas, ainda assim, o sentimento dos promotores da candidatura é de que
esta tradição saiu a ganhar do concurso.
 
Reinaldo Teixeira, empresário natural de Salir e padrinho desta candidatura, considera que  não
vencemos, mas ganhámos! Ganhámos porque conseguimos mostrar a Festa da Espiga, Salir e o
interior algarvio, a milhares de pessoas que não conheciam esta manifestação tradicional do interior
do Algarve e que constitui um cartaz turístico da região .
 
Por seu lado, Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, destaca  a união de todo o concelho de
Loulé com vista à promoção e ao desenvolvimento do interior, assim como à sustentabilidade e à
coesão de todo o território concelhio , reforçando que  a preservação e a divulgação da cultura e das
manifestações tradicionais do nosso povo do interior são essenciais e passam pela patrimonialização
de iniciativas como a Festa da Espiga .
 
Para além da candidatura da Festa da Espiga, Salir recebeu a primeira semifinal do concurso que foi
transmitida em direto na RTP1. Segundo Deodato João, presidente da Junta de Freguesia de Salir,
entidade que organiza o evento deste 1968,  nunca antes se tinham vivido dias assim na Vila. Pessoas
de todo o mundo viram as maravilhas do nosso interior e tenho a certeza que nos virão visitar em
breve, contribuindo para a dinamização da nossa economia .
 
Por fim, Francisco André, presidente da Comissão Organizadora da Festa da Espiga, sublinha que  foi
conseguido um dos objetivos desta festa, o de perpetuar no tempo tradições, costumes, cultura e
história das gentes do campo . Este responsável adianta ainda que  Salir tem agora a responsabilidade
de superar todas as expetativas, estando já preparadas novidades para as próximas edições .
 
A final das 7 Maravilhas realizou-se este sábado, em Bragança. O Bailinho da Madeira, o Colete
Encarnado, de Vila Franca de Xira, o Criptojudaísmo de Belmonte, as Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Remédios, de Lamego, os Santeiros de São Mamede do Coronado, da Trofa, a Romaria
de São Bartolomeu, de Ponte da Barca e a Romaria de São João D'Arga, de Caminha, foram os
vencedores.
 
O concurso começou com mais de 500 candidaturas vindas de todo o país, recorde aqui quais foram
os candidatos algarvios.
 
Sul Informação
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Turismo algarvio com dias difíceis

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cbbc6a45-9b4f-400c-92bc-

5e3bce3c6f4f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo do Algarve vive dias difíceis devido à pandemia. Em julho, houve uma descida na  ocupação
superior a 60% e em agosto, de 35%, o que deverá agravar os prejuízos registados desde o início do
ano.
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Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b7be0200-d313-4671-9136-

58b983d913f9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ocupação dos hotéis algarvios caiu para cerca de 60% em agosto. Este valor representa uma taxa
inferior em 35% relativamente ao mesmo mês do ano passado e deve-se sobretudo à quebra de
turistas britânicos. Para a queda dos números contribuíram também a redução de visitantes
irlandeses, franceses e alemães, de acordo com a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve.
Direto de Quarteira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-05 13:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-05 15:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-05 16:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-05 18:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-05 19:42
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Qualificações Regionais Algarve - Expresso BPI Golf Cup

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f98f036-4f95-481c-9542-

48ac3e3e4789&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Chegou a vez da região algarvia receber a fase de qualificações e as meias-finais da 23ª edição do
Expresso BPI Golf Cup durante 3 dias consecutivos. O campo escolhido foi um Onyria Palmares,
localizado em Lagos. Declarações de Débora Andrade, Diretora Onyria Palmares; João Pedro Oliveira e
Costa, BPI; Rui Coelho, Nike; Joel Pais, Solverde Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Golf Report , 2020-09-06 10:50
 SIC Notícias - Golf Report , 2020-09-06 04:05
 SIC Notícias - Golf Report , 2020-09-07 05:12
 SIC Notícias - Golf Report , 2020-09-08 07:49
 SIC Notícias - Golf Report , 2020-09-08 09:49
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Covid.19:Almargem produz vídeo para promover turismo associado à Via Algarviana
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Sociedade
 
A associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, lançou o
vídeo "Juntos pelo Turismo Responsável", enquadrado na campanha de acompanhamento dos
empresários no setor do turismo do Algarve que arrancou no final do mês de abril deste ano, no
contexto da pandemia de covid-19.
 
Segundo a Almargem o vídeo reúne alguns dos empresários que operam na Via Algarviana "e tem
como objetivo mostrar alguns dos rostos que estão por trás desta Grande Rota, que atravessa o
interior algarvio, de Alcoutim ao Cabo de São Vicente, ao longo de cerca de 300 quilómetros".
 
Explica em comunicado que teve a oprtunidade de auscultar os empresários do setor do turismo da
região através de um inquérito, realizado durante o passado mês de maio, e mostra-se preocupada
com os efeitos da pandemia no setor, especialmente do Turismo de Natureza, caracterizado sobretudo
por microempresários, em que se registou uma quebra de volume de negócios total ou parcial
resultante da suspensão ou diminuição da atividade das empresas.
 
Para atender às necessidades especiais de divulgação manifestadas por parte dos empresários que
participaram na referidsa auscultação, a Almargem lançou o desafio e propôs que fossem estes os
protagonistas desta mensagem de confiança, lembrando que por trás desta infraestrutura "está muito
mais do que um território, estão as pessoas que nela operam e que contribuem para uma experiência
humana e autêntica".
 
A associação diz esperar contribuir para a dinamização do setor na região, dando ênfase à importância
de utilizar os serviços de alojamento, restauração, agências e operadores turísticos, empresas de
animação turística, entre outros serviços complementares.
 
O vídeo foi filmado no início do passado mês de julho, sendo agora apresentado em setembro, numa
altura em que se prepara o reinício da época de caminhadas e BTT, com o aproximar do final do
verão. Os recursos utilizados foram os da própria Almargem, que contou com a colaboração dos
empresários, sócios e colaboradores da associação sem haver qualquer custo associado à sua
produção.
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Sociedade
 
Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
A viagem no tempo '(A) Prender-me no Algarve' regressa hoje na 'Happy Van' estacionada no Parque
Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, em Lagoa, com as histórias que construíram a identidade
cultural do Algarve seguindo, depois, no dia 19, para o Centro Educativo do Cerro d'Ouro, em
Albufeira.
 
No domingo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João de Brito e o músico Igor
Martins dão corpo e som à peça de teatro 'À Babuja', exibida depois em 13 de setembro em Vila do
Bispo e a 19 em Pechão, no concelho de Olhão.
 
'Diz-me, António', um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo.
 
Para 12 de setembro, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, decorre a penúltima apresentação
do Festival da Comida Esquecida, um piquenique de charme que pretende recriar alguns hábitos
alimentares dos meados do século XX.
 
A iniciativa inclui um explicação da ementa pelo 'chef', assim como dos produtos locais e tradicionais
que foram utilizados na confeção, sendo condimentada com uma atuação de acordeão durante o
piquenique.
 
A dança regressa ao 365 Algarve em 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças 'Entre Contenções', de Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no Exílio -
Remake', de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do Festival Encontros do
DEVIR.
 
Setembro é também tempo de 'Caminhadas com Arte', uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina, sendo que cada iniciativa terá um tema conduzido por um
orador caminhante diferente, levando um grupo de 15 pessoas a mergulhar no universo e na
paisagem do barlavento algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas que acontecem em 20 de
setembro, em Aljezur e em 27, em Monchique.
 
Entre 25 a 27 de setembro, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar
a música jazz com a excelência da gastronomia 'gourmet', dos vinhos e dos produtos do Algarve.
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Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e
chega às cidades de Lagoa (Auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
No dia 26, o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, apresenta no Jardim de Sagres,
em Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os algarvios
Jorge Pereira e Carlos Norton são convidados a criar uma paisagem sonora, a partir da reutilização de
pranchas de surf.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, é a vez do Monte da Casteleja, em Lagos, acolher 'VENTANIA Music
& Food Experience', uma experiência performativa e gastronómica que funde os sabores antigos,
preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras.
 
No sábado, dia 26, há ainda duas atividades: no Mercado Municipal de Sagre, é tempo de 'Tome e
Embrulhe', uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional e, em Vila
do Bispo, o auditório da Fortaleza de Sagres, acolhe 'O Grande Embrulho', um espetáculo que reúne
dança, música e manipulação de objetos em torno de um saco de papel.
 
No mesmo dia, decorre também o 'Street Art Lab', na antiga cadeia de Lagos, iniciativa em que o
participante é guiado por obras de artistas do panorama contemporâneo da arte urbana e convidado a
participar em atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve,
decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.
 
Devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste
ano decorre, excecionalmente, até novembro de 2020.
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A manutenção de Portugal no corredor aéreo inglês, pelo menos para já, foi uma "boa notícia" para o
Algarve, que "não pode perder" a velocidade adquirida, disse ontem o Presidente da República, à
margem de uma visita à vila de Castro Marim.
 
"O Algarve teve uma boa notícia ontem, superando aquilo que alguns temiam relativamente a uma
parte importante do turismo, o mercado britânico, com um peso muito importante aqui. É um desafio
para viver semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês", admitiu Marcelo Rebelo de Sousa.
 
O chefe de Estado destacou ter sido chamado à atenção, no Aeroporto de Faro, para um avião vindo
da Holanda "completamente cheio", com 350 passageiros. "A estupefação vinha de não ter sido tão
habitual nos últimos meses", devido à pandemia de Covid-19, comentou.
 
"Chegar um avião da Holanda com 350 passageiros foi uma festa, imagine-se. Mas são essas
pequenas festas que, no futuro somadas, constituirão um caminho de arranque para o turismo no
Algarve, como em todo o país", frisou Marcelo.
 
O Presidente da República sustentou que a região "não pode perder a velocidade adquirida" nos
mercados espanhol, britânico e até português, com reservas para setembro e outubro motivadas por
grandes acontecimentos desportivos, como o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e a corrida de
MotoGP, em motociclismo, no Autódromo do Algarve.
 
"O novo normal, o regresso a uma normalidade no funcionamento da sociedade portuguesa, vai
demorar tempo, mas já começou. E isso é muito importante", referiu.
 
A decisão de Inglaterra poderá mudar, mas Portugal deve "fazer os possíveis para que não mude",
afirmou Marcelo, acrescentando: "Neste momento, em justiça, os números facilitam a decisão do
governo britânico. A situação portuguesa tem altos e baixos, mas dá pé, em termos de estabilidade,
para continuar a abertura de corredores."
 
Marcelo assina livro de honra da autarquia ao lado de Francisco Amaral
 
O Presidente da República iniciou a visita à vila de Castro Marim em frente aos paços do concelho,
assinando o livro de honra da autarquia e convivendo com alguns cidadãos locais antes de percorrer a
pé o trajeto até ao edifício que irá acolher um futuro lar destinado apenas a doentes de Alzheimer, o
primeiro do género no Algarve, numa iniciativa da Santa Casa da Misericórdia local.
 
Pelo meio, Marcelo passou pelo lar e centro de dia José Guilhermino Anacleto, onde cumprimentou os
idosos que o esperavam à varanda, acabando, ao seu conhecido estilo, a tirar  selfies  à distância ou
com quem estava a observar à janela.
 
"Castro Marim constituiu sempre uma referência por ser um Algarve muito especial. Aqui há um pouco
de tudo, um pouco de praia, de serra, de cultura, de história, de presente e de futuro", salientou,
destacando as campanhas antitabágicas fomentadas pelo presidente da Câmara Municipal de Castro
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Marim, Francisco Amaral, "um autarca total em termos comunitários".
 
A passagem pelo concelho castromarinense terminou em Altura, com o habitual jantar com os
autarcas dos 16 concelhos, em que, mais uma vez, foram abordados "temas transversais" para o
Algarve.
 
"Em todas as reuniões há temas transversais no Algarve que são sempre falados. A água é sempre
falada, o problema do Hospital Central é praticamente sempre falado, o problema da ferrovia é
sempre falado, o problema da valorização dos recursos humanos e da diversificação da economia é
sempre falado", resumiu.
 
EP - diariOnline
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Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
A viagem no tempo '(A) Prender-me no Algarve' regressa hoje na 'Happy Van' estacionada no Parque
Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, em Lagoa, com as histórias que construíram a identidade
cultural do Algarve seguindo, depois, no dia 19, para o Centro Educativo do Cerro d'Ouro, em
Albufeira.
 
No domingo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João de Brito e o músico Igor
Martins dão corpo e som à peça de teatro 'À Babuja', exibida depois em 13 de setembro em Vila do
Bispo e a 19 em Pechão, no concelho de Olhão.
 
'Diz-me, António', um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo.
 
Para 12 de setembro, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, decorre a penúltima apresentação
do Festival da Comida Esquecida, um piquenique de charme que pretende recriar alguns hábitos
alimentares dos meados do século XX.
 
A iniciativa inclui um explicação da ementa pelo 'chef', assim como dos produtos locais e tradicionais
que foram utilizados na confeção, sendo condimentada com uma atuação de acordeão durante o
piquenique.
 
A dança regressa ao 365 Algarve em 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças 'Entre Contenções', de Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no Exílio --
Remake', de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do Festival Encontros do
DEVIR.
 
Setembro é também tempo de 'Caminhadas com Arte', uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina, sendo que cada iniciativa terá um tema conduzido por um
orador caminhante diferente, levando um grupo de 15 pessoas a mergulhar no universo e na
paisagem do barlavento algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas que acontecem em 20 de
setembro, em Aljezur e em 27, em Monchique.
 
Entre 25 a 27 de setembro, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar
a música jazz com a excelência da gastronomia 'gourmet', dos vinhos e dos produtos do Algarve.
 
Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e
chega às cidades de Lagoa (Auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
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No dia 26, o VENTANIA -- Festival de Artes Performativas do Algarve, apresenta no Jardim de Sagres,
em Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os algarvios
Jorge Pereira e Carlos Norton são convidados a criar uma paisagem sonora, a partir da reutilização de
pranchas de surf.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, é a vez do Monte da Casteleja, em Lagos, acolher 'VENTANIA Music
& Food Experience', uma experiência performativa e gastronómica que funde os sabores antigos,
preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras.
 
No sábado, dia 26, há ainda duas atividades: no Mercado Municipal de Sagre, é tempo de 'Tome e
Embrulhe', uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional e, em Vila
do Bispo, o auditório da Fortaleza de Sagres, acolhe 'O Grande Embrulho', um espetáculo que reúne
dança, música e manipulação de objetos em torno de um saco de papel.
 
No mesmo dia, decorre também o 'Street Art Lab', na antiga cadeia de Lagos, iniciativa em que o
participante é guiado por obras de artistas do panorama contemporâneo da arte urbana e convidado a
participar em atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve,
decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.
 
Devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste
ano decorre, excecionalmente, até novembro de 2020.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
A viagem no tempo '(A) Prender-me no Algarve' regressa este sábado na 'Happy Van' estacionada no
Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, em Lagoa, com as histórias que construíram a
identidade cultural do Algarve seguindo, depois, no dia 19, para o Centro Educativo do Cerro d'Ouro,
em Albufeira.
 
No domingo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João de Brito e o músico Igor
Martins dão corpo e som à peça de teatro 'À Babuja', exibida depois em 13 de setembro em Vila do
Bispo e a 19 em Pechão, no concelho de Olhão.
 
'Diz-me, António', um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo.
 
Para 12 de setembro, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, decorre a penúltima apresentação
do Festival da Comida Esquecida, um piquenique de charme que pretende recriar alguns hábitos
alimentares dos meados do século XX.
 
A iniciativa inclui um explicação da ementa pelo 'chef', assim como dos produtos locais e tradicionais
que foram utilizados na confeção, sendo condimentada com uma atuação de acordeão durante o
piquenique.
 
A dança regressa ao 365 Algarve em 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças 'Entre Contenções', de Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no Exílio -
Remake', de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do Festival Encontros do
DEVIR.
 
Setembro é também tempo de 'Caminhadas com Arte', uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina, sendo que cada iniciativa terá um tema conduzido por um
orador caminhante diferente, levando um grupo de 15 pessoas a mergulhar no universo e na
paisagem do barlavento algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas que acontecem em 20 de
setembro, em Aljezur e em 27, em Monchique.
 
Entre 25 a 27 de setembro, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar
a música jazz com a excelência da gastronomia 'gourmet', dos vinhos e dos produtos do Algarve.
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Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e
chega às cidades de Lagoa (Auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
No dia 26, o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, apresenta no Jardim de Sagres,
em Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os algarvios
Jorge Pereira e Carlos Norton são convidados a criar uma paisagem sonora, a partir da reutilização de
pranchas de surf.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, é a vez do Monte da Casteleja, em Lagos, acolher 'VENTANIA Music
& Food Experience', uma experiência performativa e gastronómica que funde os sabores antigos,
preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras.
 
No sábado, dia 26, há ainda duas atividades: no Mercado Municipal de Sagre, é tempo de 'Tome e
Embrulhe', uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional e, em Vila
do Bispo, o auditório da Fortaleza de Sagres, acolhe 'O Grande Embrulho', um espetáculo que reúne
dança, música e manipulação de objetos em torno de um saco de papel.
 
No mesmo dia, decorre também o 'Street Art Lab', na antiga cadeia de Lagos, iniciativa em que o
participante é guiado por obras de artistas do panorama contemporâneo da arte urbana e convidado a
participar em atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve,
decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.
 
Devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste
ano decorre, excecionalmente, até novembro de 2020.
 
Agência Lusa
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Germans flocking to the Algarve
Demand from the German market for the Algarve is increasing, with growth in air travel to the region following a campaign
that brought together Algarve Tourism and the German company Eurowings.

In a statement, the
Association of Tourism of the
Algarve (ATA) said that the
latest ‘flash sale’ campaign

to boost last-minute bookings in
the region until the end of
October “has had a very large
take up, leading to an increase in
sales of 94 percent.

The German market is the
second largest for the region, in
number of tourists, after the
United Kingdom, and has been,
over the last three years, “the
target of the largest investment”
in the “promotional strategy for
the destination,” said the
president of Turismo do Algarve,

João Fernandes.
Eurowings, which provides eight
connections between Faro and
different German cities, is one of
the airlines with which Turismo
do Algarve is operating similar
campaigns, and is also carrying
out actions with Ryanair and
Easyjet, which also fly to

Germany, by the end of the year.
“We are very enthusiastic about
the interest and receptivity with
which the various initiatives that
Tourismo do Algarve has been
carrying out in this market have
been welcomed,” stresses João
Fernandes, quoted in the
statement.
The digital communication
campaign that the Algarve has
launched during the months of
July and August on platforms
such as Facebook, Instagram
and Youtube, aimed at the
German market, is also
obtaining “very positive results”,
he added.
Under the motto “Die Algarve tut
dir gut” (“The Algarve looks good
on you”), the campaign consists
of promoting a video about the
Algarve, which has already
exceeded 120,000 views.
By the end of 2020, the online
campaign will be reinforced with
the German market, to the value
of €100,000, through the
promotion of contents related to
golf, nature tourism, cycling,
tours, culture and gastronomy.
“The German tourist appreciates
the differentiating experiences
and authenticity of the Algarve
and visits the region based on
very diverse motivations,”
explains João Fernandes,

stressing that he also travels
outside the high season.
In 2020, the amount invested in
joint marketing campaigns with
operators and airlines aimed at
the German market amounted to
€1.8 million, with Tourismo do
Algarve providing half of this
investment
“We believe that, in a progressive
way, we are managing to restore
the confidence that German
tourists have always had in the
Algarve, a destination that is
already familiar to them”,
concluded João Fernandes.
Last year, the Algarve saw
360,000 tourists from Germany,
which translated into
approximately 1.9 million
overnight stays, a figure
corresponding to a 15 percent
growth between 2014 and 2019.
Hotel occupancy in July in the
Algarve fell by 60.2 percent
compared to the same month
last year, with an overall average
occupancy per room of 33.2
percent.
In a statement, the Association of
Hotels and Tourist
Developments of the Algarve
(AHETA) states that the British
market was the one that
contributed most to the decline,
having registered a drop of 91.1
percent.

In 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at theIn 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at theIn 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at theIn 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at theIn 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at the
German market amounted to €1.8 millionGerman market amounted to €1.8 millionGerman market amounted to €1.8 millionGerman market amounted to €1.8 millionGerman market amounted to €1.8 million
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Em setembro, o programa junta as histórias da região, contadas, encenadas ou degustadas, à dança
contemporânea, ao teatro, ao jazz e à street art
 
Kris Dewitte | Foto D.R.
Em setembro, o programa 365 Algarve junta as histórias da região, contadas, encenadas ou
degustadas, à dança contemporânea, ao teatro, ao jazz e à 'street art', anunciou a organização.
 
A viagem no tempo '(A) Prender-me no Algarve' regressa hoje na 'Happy Van' estacionada no Parque
Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, em Lagoa, com as histórias que construíram a identidade
cultural do Algarve seguindo, depois, no dia 19, para o Centro Educativo do Cerro d'Ouro, em
Albufeira.
 
No domingo, no Pavilhão Multiusos de Sagres, os atores André Canário e João de Brito e o músico Igor
Martins dão corpo e som à peça de teatro 'À Babuja', exibida depois a 13 de setembro em Vila do
Bispo e a 19 em Pechão, no concelho de Olhão.
 
'Diz-me, António', um espetáculo de dança contemporânea inspirada no universo de António Aleixo,
apresenta-se a 11 de setembro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 17 de setembro em São
Brás de Alportel e a 26 no Auditório Municipal de Vila do Bispo.
 
Para 12 de setembro, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, decorre a penúltima apresentação
do Festival da Comida Esquecida, um piquenique de charme que pretende recriar alguns hábitos
alimentares dos meados do século XX.
 
A iniciativa inclui um explicação da ementa pelo 'chef', assim como dos produtos locais e tradicionais
que foram utilizados na confeção, sendo condimentada com uma atuação de acordeão durante o
piquenique.
 
A dança regressa ao 365 Algarve a 18 de setembro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, com a
apresentação das peças 'Entre Contenções', de Eduardo Fukushima (Brasil) e 'O Rei no Exílio -
Remake', de Francisco Camacho (Portugal), ambas integradas na 6.ª edição do Festival Encontros do
DEVIR.
 
Setembro é também tempo de 'Caminhadas com Arte', uma proposta do programa cultural Lavrar o
Mar, em colaboração com a Rota Vicentina, sendo que cada iniciativa terá um tema conduzido por um
orador caminhante diferente, levando um grupo de 15 pessoas a mergulhar no universo e na
paisagem do barlavento algarvio.
 
O jornalismo, o ativismo climático, a literatura, a apicultura, a fotografia, a arquitetura, a dança, a
alimentação, a arte e a história são alguns dos temas destas conversas que acontecem a 20 de
setembro, em Aljezur e a 27, em Monchique.
 
Entre 25 a 27 de setembro, a 4.ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival volta a combinar
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a música jazz com a excelência da gastronomia 'gourmet', dos vinhos e dos produtos do Algarve.
 
Nesta edição, o Festival expande-se para fora das fronteiras da cidade de Lagos (Centro Cultural), e
chega às cidades de Lagoa (Auditório Municipal) e Loulé (Cine-Teatro Louletano).
 
No dia 26, o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Algarve, apresenta no Jardim de Sagres,
em Vila do Bispo, 'Windy', uma instalação de arte pública, com paisagem sonora, em que os algarvios
Jorge Pereira e Carlos Norton são convidados a criar uma paisagem sonora, a partir da reutilização de
pranchas de surf.
 
No dia seguinte, 27 de setembro, é a vez do Monte da Casteleja, em Lagos, acolher 'VENTANIA Music
& Food Experience', uma experiência performativa e gastronómica que funde os sabores antigos,
preservados de forma sustentada, com as sonoridades primordiais das madeiras.
 
No sábado, dia 26, há ainda duas atividades: no Mercado Municipal de Sagres, é tempo de 'Tome e
Embrulhe', uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional e, em Vila
do Bispo, o auditório da Fortaleza de Sagres, acolhe 'O Grande Embrulho', um espetáculo que reúne
dança, música e manipulação de objetos em torno de um saco de papel.
 
No mesmo dia, decorre também o 'Street Art Lab', na antiga cadeia de Lagos, iniciativa em que o
participante é guiado por obras de artistas do panorama contemporâneo da arte urbana e convidado a
participar em atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado.
 
O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve,
decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.
 
Devido à pandemia de covid-19 e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste
ano decorre, excecionalmente, até novembro de 2020.
 
Há 36 minutos
 
Redação
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Novo guia fotográfico viaja pelas belezas de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6251945

 
Guia de fotografias também tem textos explicativos
 
A União das Freguesias de Faro lançou um guia fotográfico sobre a capital algarvia e o seu património.
 
De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro,  a cidade tem uma história
moldada através dos séculos por diversas civilizações, onde o património cultural da cidade inclui
dezenas de monumentos e edifícios notáveis que refletem estas influências, numa herança cultural
bem vincada e que se manifesta ainda nos dias de hoje ao nível arquitetónico, histórico e identitário .
 
Por isso, diz a autarquia,  Faro é, sem dúvida, uma cidade de visita obrigatória para os muitos turistas
nacionais e estrangeiros que, além da procura pelo sol e praia, desejam conhecer mais sobre a riqueza
natural da Ria Formosa e a história e a cultura do Algarve .
 
Este Guia Fotográfico procura retratar a cidade e o seu património:  cada imagem pretende falar por si
e reproduzir realidades numa simbiose entre o homem e a máquina fotográfica. São fotografias
simples, sem a preocupação de obter um cunho artístico vincado, tendo como objetivo registar
aspetos do que existe na nossa cidade e que, por vezes, nos escapam ao olhar , explica a autarquia.
 
Este Guia Fotográfico, bilingue (português e inglês), tem, além das fotografias, textos explicativos dos
monumentos e edifícios mais emblemáticos da cidade.
 
A publicação poderá ser adquirida na sede e delegações da União das Freguesias de Faro, mas
brevemente estará disponível noutros pontos da cidade, podendo eventuais interessados contactar a
União das Freguesias de Faro para disponibilizar esta publicação nos seus estabelecimentos (289 889
760).
 
Sul Informação
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