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Ganha o ‘Guia de Turismo de Natureza Júnior’ e descobre o
Algarve
As férias já chegaram e esta é uma boa altura para partir à descoberta de Portugal. O
Algarve é famoso pelas suas praias, mas há mais para conhecer. Com este guia vai ser
muito divertido explorar esta região

As férias já chegaram e esta é uma boa altura para partir à descoberta de Portugal. O Algarve é famoso
pelas suas praias, mas há mais para conhecer. Com este guia vai ser muito divertido explorar esta região

Sabias que há praias no Algarve onde se podem ver pegadas de dinossauro? E que na Ria Formosa
habitam cavalos-marinhos, uma espécie ameaçada de extinção? E que há ribeiros escondidos na serra,
onde vivem lontras? E que há ali uma mata que é o habitat preferido de muitos camaleões?
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Quando falamos em Algarve, vêm-nos logo à ideia as praias de areia fina e água quente, mas a verdade
é que o Algarve é mais do que uma «grande praia»; é uma região cheia de tesouros para descobrir, com
uma fauna e uma flora muito ricos, tanto em terra como na água.

Para aqueles leitores que gostam de partir à descoberta e explorar a natureza, aqui vai uma boa notícia:
temos para oferecer 5 exemplares do ‘Guia de Turismo de Natureza Júnior’ do Algarve, um livro que te
vai ajudar na tua missão de explorar a região.

O que encontras neste guia?
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Muita informação, na verdade! E desafios. Para além de ficares a conhecer as muitas espécies de animais
marinhos, aves e não só, podes aprender também muito sobre a flora algarvia e até sobre as suas
rochas e corais, que têm muitas histórias para contar. Um pedregulho não é só um pedregulho! Nem
imaginas as histórias que pode ter para te contar.

Além destas informações, vais encontrar uma série de sugestões de trilhos para percorreres a pé ou de
bicicleta com a tua família. E se gostas de desafios, tens também uma série de missões que podes tentar
cumprir e que te vão levar a lugares que quase de certeza desconheces.

Como concorrer

O passatempo destina-se a leitores entre os 6 e os 14 anos. Para participar, terás de fazer uma pesquisa
e descobrir algumas espécies animais que habitem no Algarve ou passem por ali nas suas migrações.
Depois, escolhe aquele que consideras mais interessante e faz um retrato desse animal. Deverá ser uma
colagem, numa folha A4, acompanhada de uma breve descrição do animal. Diz-nos também porque o
escolheste.

Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 3 de agosto para: VISÃO Júnior – Quinta da
fonte, Rua da Fonte da Caspolima, Edifício Fernão de Magalhães 8, 2770-190 Paço de Arcos. Os
5 mais criativos ganham.
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E o primeiro-ministro acredita que Portugal vai recuperar a
confiança como destino turístico
E o primeiro-ministro acredita que Portugal vai recuperar a confiança como destino
turístico

E o primeiro-ministro acredita que Portugal vai recuperar a confiança como destino turístico
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Se a Groundforce deixar de operar no aeroporto de Faro, a
circulação dos aviões no Algarve não será muito afetada. É esta a
convicção do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes
Se a Groundforce deixar de operar no aeroporto de Faro, a circulação dos aviões no
Algarve não será muito afetada. É esta a convicção do presidente do T urismo do Algarve,
João Fernandes

Se a Groundforce deixar de operar no aeroporto de Faro, a circulação dos aviões no Algarve não será
muito afetada. É esta a convicção do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes
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https://correiodelagos.com/turismo-negocios/ccdr-algarve-
discutidos-desafios-e-ambicoes-a-par-do-plano-ferroviario-
nacional/
No âmbito da apresentação da proposta de Plano Ferroviário Nacional, que aconteceu
ontem, dia 19 de Julho, pelas 15:00 horas, José Apolinário, Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) algarvia, interviu sob o tema "O Algarve e o
Plano Ferroviário Nacional: Desafios e ambições da região do Algarve".

No âmbito da apresentação da proposta de Plano Ferroviário Nacional, que aconteceu ontem,
dia 19 de Julho, pelas 15:00 horas, José Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento (CCDR) algarvia, interviu sob o tema "O Algarve e o Plano Ferroviário
Nacional: Desafios e ambições da região do Algarve".

Nas palavras de José Apolinário, «testemunhamos profundas alterações climáticas, ambientais,
económicas, sociais e políticas», tendo como exemplo as recentes chuvas torrenciais e inundações na
Europa Central, em pleno Verão, ou os incêndios e fogos florestais de dimensão supranacional. «Somos
testemunhas desta aceleração resultante das alterações climáticas e como agentes e servidores públicos
temos o dever e a obrigação de agir, agir já, para numa escala local e regional contribuirmos para
melhorar o planeta», continuou.

A União Europeia designou 2021 como o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Um modo de
transporte amigo do ambiente, sustentável e inteligente, um eficiente meio de mobilidade, e que a CCDR
quer «ainda mais eficiente com a electrificação da linha ferroviária do Algarve até 2023 e com mais
investimento na mobilidade sustentável».

A presente iniciativa em sede de CCDR da região do Algarve insere-se nessa missão de coordenação e
desenvolvimento regional. Saúda-se o Ministro Pedro Nuno Santos por esta iniciativa, através do
Professor Engenheiro Frederico Francisco, encarregue da missão de desenvolver a proposta de Plano
Ferroviário Nacional, do Instituto de Mobilidade e Transportes, que esteve representado pelo seu
presidente, Dr. Eduardo Feio, e pelos responsáveis das Infraestruturas de Portugal.

«A eleição da Presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional mudou também a
natureza, responsabilidades e legitimidade na governança territorial, um passo – porventura tímido – de
democratização da administração pública e na gradual integração de serviços periféricos do Estado numa
futura Autarquia Regional. Estamos aqui também para preparar as bases da futura Autarquia Regional,
pois todos os dias vivemos exemplos concrectos em que falta dimensão regional e supramunicipal para
que o Estado cumpra o princípio da eficácia da administração pública, esteja mais próximo dos cidadãos
e promova uma efectiva coesão territorial», prosseguiu.

«Esta sessão é também a oportunidade para sinalizar o nosso contributo para o caderno reivindicativo
do Algarve no domínio da mobilidade ferroviária, para a definição da estratégia e dos indispensáveis
investimentos do Plano Ferroviário Nacional. Por isso, organizámos reuniões com a participação das 16
autarquias do Algarve, reunimos os responsáveis do Aeroporto Internacional de Faro, o Magnífico Reitor
da Universidade do Algarve, a entidade regional de Turismo, um painel específico com os responsáveis
regionais da área de turismo. Como assinala o Comité das Regiões da União Europeia a melhoria do
transporte ferroviário é crucial para um turismo mais sustentável e é estratégico para o posicionamento
do Algarve como destino turístico de sustentabilidade», explicou José Apolinário, comprometendo-se a
acompanhar «de perto a evolução das obras de electrificação da linha ferroviária do Algarve», um
investimento que se estima em 46 milhões de euros ao longo de 140 quilómetros da linha do Algarve,
«com 140 empregos directos na fase de obra, da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal,
previstas executar nos anos de 2022 e 2023».
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Contudo, falta programar a substituição do material circulante e o reforço e acessibilidade a
conectividade digital em todas as estações de comboio, automotoras e composições ao longo de toda a
linha ferroviária do Algarve. Neste sentido, afirma, «queremos e exigimos automotoras e composições
mais modernas, permitindo viajar em condições de qualidade e conforto de Lagos a Vila Real de Santo
António com redução do tempo de viagem e horários que dispensem o recurso ao modo automóvel».

Falta também repor a concordância ferroviária de Tunes e sua electrificação, «corrigindo uma decisão
tomada em Lisboa e que prejudica a sub-região do Barlavento do Algarve. Queremos e defendemos a
possibilidade de realização de comboios intercidades de Lisboa a Lagos e vice-versa, sem o transbordo
de Tunes», reivindicou.

José Apolinário classificou também como «essencial e inadiável» assegurar o abastecimento de
combustível ao aeroporto, através do modo ferroviário, «em solução segura e compatível» com o uso
de ferrovia ligeira: «Defendemos uma ligação em ferrovia ligeira, por tram train, desde a Estação de Faro
até ao Aeroporto Internacional de Faro, Universidade do Algarve, Parque das Cidades (com o futuro
Hospital Central do Algarve) e Loulé (poente da cidade, pelo corredor da Franqueira). Um modo de
transporte a desenvolver gradualmente, um modo de transporte sustentável neste núcleo do Algarve
Central. Tal como defendemos a implementação de idêntico modelo tram train entre Tunes e Lagos,
mantendo o comboio de longo curso, utilizando a linha que agora vai ser eletrificada, bem como um
ramal dedicado até ao Autódromo/ Parque Tecnológico».

Já a requalificação e modernização da Linha do Sul entre Tunes e Torre Vã foi por si definida como «obra
indispensável para reduzir o tempo de deslocação entre o Algarve e Lisboa, reforçando a competitividade
do modo de transporte ferroviário quando comparado com o modo automóvel», sendo que a CCDR
assume pugnar «pelo desenvolvimento do corredor sudoeste ibérico, com uma ligação de velocidade alta
entre o Algarve e a Andaluzia, entre o Aeroporto Internacional de Faro ao Aeroporto de Sevilha». Além
disso, «o desenvolvimento deste corredor tem o apoio dos Municípios do Algarve e dos empresários e
suas associações» e «reforçará o posicionamento do Algarve e do Aeroporto da Região no contexto
ibérico e europeu».

Por outro lado, é ainda preciso «avaliar, estudar custos e trabalhar soluções economicamente
sustentáveis para concretizar outros desafios», segundo o presidente da CCDR Algarve.

No que respeita à mobilidade de nível intermunicipal, é «necessário ligar a responsabilidade intermunicipal
no transporte rodoviário ao modo ferroviário regional, analisando a viabilidade económica de uma
empresa intermunicipal a operar em alguns dos troços», bem como estabelecer uma «ligação do modo
ferroviário a áreas de acolhimento empresarial, designadamente nas áreas logísticas junto à Via do
Infante de Faro / MARF e Tunes / Albufeira, para que a região dê o seu contributo na redução dos
transportes rodoviários internos de mercadorias».

A aposta será, por isso, numa «interoperabilidade com mobilidade suave, com ciclovia e acesso a rede
de bicicletas e ciclovias e modo rodoviário a energias renováveis, num trabalho em concertação com as
autarquias locais», explica José Apolinário.

E terminou: «Temos de aproveitar os fundos europeus disponíveis, designadamente no objectivo
operativo de resiliência e clima, nas diversas fontes de financiamento ao dispor do país. A resiliência tem
de passar de conceito da ciência de desenvolvimento regional, de termo regulamentar, para a
concretização de acções e medidas com o nosso contributo concrecto para a redução de emissões de
efeito estufa e melhoria da resposta em matéria de alterações climáticas».

Notícia
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TAP trabalha em plano para pagar subsídios e salários na
Groundforce
Ministro Pedro Nuno Santos diz que se o Montepio não conseguir vender a participação
da Pasogal na Groundforce, “o Estado ou a TAP encontrarão uma solução"
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AHRESP solicita levantamento de restrições e reabertura de
negócios encerrados
Uma das medidas propostas pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) é o levantamento imediato de todas as restrições aos sectores do
Alojamento T urístico e Restauração, incluindo aos negócios que continuam fechados,
como é o caso da animação nocturna.

Uma das medidas propostas pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP) é o levantamento imediato de todas as restrições aos sectores do Alojamento
Turístico e Restauração, incluindo aos negócios que continuam fechados, como é o caso da
animação nocturna. 

«Com a obrigatoriedade de testes e certificados digitais, não devem as nossas actividades serem
limitadas ou permanecerem encerradas», afirma o núcleo.

Recorde-se que a AHRESP propôs ao Governo um Plano para compensar os efeitos da crise pandémica
no Canal HORECA. Este plano, de aplicação imediata, reúne 10 medidas essenciais em 6 áreas de
intervenção – Consumo, Liquidez, Financiamentos, Fiscalidade, Emprego e Qualificação –, destinadas a
garantir a sobrevivência dos referidos sectores, porventura dos mais fustigados pela crise pandémica.

.

Esclarecimentos adicionais sobre testagem e políticas de cancelamento
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Na sequência de um pedido da AHRESP, a Secretaria de Estado do Turismo enviou já esclarecimentos
adicionais sobre regras de testagem e política de cancelamentos de reservas no âmbito das novas regras
definidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 de Junho na sua redacção actual.
Para consulta integral do esclarecimento, deverá consultar o site da AHRESP.

 

Notícia
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Desemprego no Algarve cai 23,4% em junho
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do país recuou em junho
7,1% em termos homólogos e 6% face a maio

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em junho 7,1% em
termos homólogos e 6% face a maio, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no fim de junho, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e
Regiões Autónomas, 377.872 desempregados, um número que representa 66,9% de um total de
564.442 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 (com
menos 28.793 desempregados, o equivalente a uma quebra de 7,1%) e também inferior ao mês
anterior (com menos 24.311 desempregados, uma queda de 6%).

Segundo o IEFP, para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, contribuiu
o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano (-71.138) e, em sentido inverso, contribuiu com o
maior aumento no desemprego aqueles que permanecem inscritos há um ano e mais (com mais
42.345).

A nível regional, no mês de junho, o desemprego registado, em termos homólogos, aumentou apenas
na região da Madeira (5,5%).

As restantes regiões registaram variações negativas, com o Algarve a registar o decréscimo mais
acentuado (-23,4%).

Numa nota sobre os números divulgados pelo IEFP, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social (MTSSS) destaca que este é o primeiro mês em mais de um ano em que o desemprego fica
abaixo da marca das 400.000 pessoas.

O MTSSS destaca ainda que o alojamento, restauração e similares foi o setor que registou um
decréscimo mais significativo no desemprego, com menos 7.638 pessoas face ao mês de maio.

A taxa de cobertura das prestações de desemprego é de 64%, valor que compara com 55,3% no mês
homólogo de 2020, refere.

A taxa de cobertura de medidas ativas de emprego subiu, por sua vez, para 23,7%, o que compara com
22,7% em junho de 2021 e com 16,5% em igual mês de 2020, sendo a taxa de cobertura mais elevada
desde a série iniciada em 2011.

 

Notícia
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Desemprego recuou especialmente no Algarve
O desemprego em Portugal caiu para o nível mais baixo desde março do ano passado, o
mês em que se iniciou a pandemia. Em Junho deste ano estavam inscritos nos centros de
emprego quase 378 mil desempregados.

São menos cerca de 24 mil face a maio e menos quase 29 mil face a Junho do ano passado.Foi o mês
em mais de um ano em que o número de desempregados ficou abaixo dos 400 mil.O Algarve foi a
região do país com a queda mais acentuada do desemprego - um fenómeno que se explica com a
retoma do turismo, embora muito abaixo ainda dos níveis anteriores à pandemia.
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O Estado da Nação: o risco para a democracia, um país desigual
que a pandemia expôs
No dia em que o Parlamento debate o Estado da Nação, com a presença do primeiro-
ministro, é publicado o estudo ″O Estado da Nação e as Políticas Públicas″ que na edição
de 2021 se intitula ″Governar em Estado de Emergência″ - os dados que deram origem a
estas análises podem ser consultados no Portal online O Estado da Nação em Números.

No dia em que o Parlamento debate o Estado da Nação, com a presença do primeiro-ministro, é
publicado o estudo "O Estado da Nação e as Políticas Públicas" que na edição de 2021 se intitula
"Governar em Estado de Emergência" - os dados que deram origem a estas análises podem ser
consultados no Portal online O Estado da Nação em Números.

O estudo coordenado por Ricardo Paes Mamede e Pedro Adão e Silva passa em revista todas as áreas
da Governação e outras tantas lições a tirar de um ano de Governo em pandemia.

O retrato tirado pela lente dos dados a um ano de governação, em pandemia, apresenta várias
interrogações para o futuro e um apelo à classe política para que olhe para as políticas públicas sem o
lastro da polarização, incomunicabilidade e fraca avaliação do impacto real das opções que têm sido
seguidas pelos vários governos.

No campo das dúvidas, está por saber o impacto dos milhares de consultas e cirurgias em atraso, da
quase metade do ano letivo em que os alunos tiveram aulas à distância, do aumento do endividamento
de empresas e do Estado e da perda de emprego e de rendimentos. Outra dúvida será perceber se o
teletrabalho veio para ficar.

Eis o estado da nação:

A Frase: O estado de emergência constitui um risco para a democracia.

Quinze estados de emergência depois, Miguel Poiares Maduro e Catarina Santos Botelho concluem que a
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gestão da pandemia "piorou a avaliação da democracia e afetou a confiança nas instituições políticas."

A dúvida colocada é se se trata de uma mudança conjuntural ou sistémica, para concluir que a a prática
democrática em tempos de pandemia irá determinar a saúde da democracia no futuro.

Citando vários estudos, esta análise constata que Portugal desceu nos rankings sobre a qualidade da
democracia e passou até a ter o rótulo de "democracia eleitoral", um conceito "mais limitado e com
menos garantias do que o conceito de democracia liberal."

Em tempos de pandemia, caiu (mais do que nos parceiros europeus) a satisfação com a democracia e a
houve também uma "queda acentuada da confiança nas instituições políticas, em particular, no governo.

A Frase: Sem capacidade negocial do Estado para negociar em pé de igualdade, "o SNS não passara de
uma péssima central de compras ao serviço de negócios privados tal como costuma ser ADSE."

O aviso de Julian Perelman (Escola Nacional de Saúde Pública, NOVA), fica vincado depois do diagnóstico
sobre a forma como o Serviço Nacional de Saúde lidou com a pandemia. Do diagnóstico resulta que o
SNS conseguiu responder à pandemia mas revelou "fragilidades gritantes" e que houve pouca informação
sobre o setor privado e "fraca capacidade de regulamentação o que "prejudicou a articulação entre o
Estado e os privados."

Apesar da "notável capacidade de resposta financeira", a pandemia revelou os atritos entre público e
privado que prejudicaram a articulação e a incerteza sobre o verdadeiro cenário que espera o país em
termos de consulta e exames em atraso, torna necessário que exista uma "forte regulação do setor
privado com o qual o SNS deve coexistir".

Perelman fala "claras dificuldades" quando se procura informação publicamente disponível sobre o setor
privado e defende que será necessário saber quais os profissionais que acumulam empregos nos dois
setores, as cargas horárias e rendimentos, conhecer detalhadamente os custos dos serviços nos dois
setores e os serviços prestados no privado com a mesma informação que existe no Serviço Nacional de
Saúde, nomeadamente nos diagnósticos, procedimentos mortalidade etc".

Só assim, o Estado terá informação para poder negociar "em pé de igualdade" com os privados,
evitando ser apenas a tal "péssima central de compras" ao serviço dos privados.

A Frase: "Quem vem de um quadro socioeconómico mais desfavorecido apresenta aos 15 anos mais de
2,5 anos de atraso nas aprendizagens."

Na pauta de Isabel Flores (ISCTE), existe o risco de os progressos alcançados nos últimos anos
retrocederem depois deste período em que houve aulas à distância, durante metade do ano letivo.

O ensino remoto mostrou o desnível vincado entre alunos de contextos socioeconómicos distintos e
"ficou também revelada carência de professores com formação em tecnologias de informação".

A frase: Alojamento e restauração destruíram mais empregos.

Paulo Marques e Rita Guimarães concluem que a redução do número de trabalhadores com contrato a
termo certo resulta do facto de estes terem sido os mais afetados pela crise já que o lay-off simplificado
protegeu o emprego no curto prazo, mas deixou de fora os trabalhadores temporários.

Desta forma, os setores que mais recorrem aos contratos a termo (alojamento e restauração), "muito
afetados" em 2020, levaram a destruição de mais emprego, fazendo regredir o número de
trabalhadores com contratos a termo certo. Além disso, estando as empresas que recorram ao lay-off
proibidas de despedir, acabaram por não renovar os contratos a prazo.

A crise revelou um tecido empresarial frágil e muito vulnerável aos efeitos da pandemia.

A Frase: A criação de prestações ad hoc ilustra a desproteção de certos grupos sociolaborais.

A crise pandémica veio mostrar "lacunas dos instrumentos disponíveis em tempos de normalidade para
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proteger grupos sociais laborais". A criação de prestações ad hoc ilustra a desproteção de certos grupos
sociolaborais em relação ao risco de desemprego, nomeadamente os trabalhadores informais e por
conta de outrem com contratos precários e por outro, os trabalhadores independentes.

"É necessário redinamizar a articulação entre as prestações do tipo previdencial baseadas na centralidade
do trabalho e do emprego e aquelas que se baseiam na prova de necessidade económica," defende
Frederico Cantante (CoLABOR), lembrando que o trabalho é o sustentáculo do sistema de Segurança
Social.

A Frase: 48% consideram que existe um estigma por parte das chefias sobre teletrabalho.

César Madureira (ISCTE) considera que o teletrabalho foi um êxito como resposta, mas representa
agora um enorme desafio. Cita um inquérito onde quase metade dos inquiridos consideram que existe
um estigma por parte das chefias relativamente aos trabalhadores em teletrabalhado. Para que o
teletrabalho resulte, exige-se um envolvimento forte do poder político, abertura dos dirigentes à
mudança e maior autonomia e responsabilização dos teletrabalhadores.

A Frase: Risco de insucesso muito elevado quando financiamento resulta de escolhas políticas.

Maria de Lurdes Rodrigues (ISCTE) e João Trocado da Mata (ISCTE) recuperam uma "velha questão"
para alertar para o risco de ser a bitola política a definir onde deve recair o financiamento da ciência.
Citam o exemplo de projetos como a produção de ventiladores, testes de diagnóstico e a aplicação
Stayway Covid.

O risco é "muito elevado" avisam, quando "em vez de produção de conhecimento como finalidade em si
própria", entra em jogo a escolha política.

A Frase: Estado deve regular de forma eficaz o trabalho independente na Cultura.

José Soares Neves (ISCTE) acredita que a crise pode ser a oportunidade para a "resolução de problemas
estruturais persistentes" na área da Cultura. Ao longo do último ano, apesar do reforço orçamental, o
efeito não chegou aos trabalhadores do setor. Foram sobretudo os trabalhadores sem vínculo
permanente (independentes, artistas, técnicos, autores, mediadores) quem mais sofreu os efeitos da
crise económica provocada pela pandemia: "sofreram uma queda abrupta ou mesmo ausência absoluta
de rendimentos e viram-se numa situação de desemprego não-formal sem disporem de todo, ou
dispondo apenas de uma frágil proteção social".

Entre as principais lições a tirar está a necessidade de atualizar e tornar mais eficaz a regulação pelo
Estado das relações laborais do trabalho independente nos setores cultural e criativo e avançar com o
Estatuto dos Profissionais da área da Cultura.

A Frase: Retirada repentina das medidas de apoio pode ter consequências desastrosas.

A pandemia agudizou os problemas de um tecido empresarial "frágil e vulnerável" onde apenas 35% das
empresas não beneficiaram de qualquer tipo de apoio.

Ricardo Barradas (ISCTE, ISCAL) considera que as linhas de crédito com garantia pública as empresas
foram um alívio temporário, mas também o estímulo ao endividamento e não ajudaram a modernizar as
empresas. Fica o alerta: as estimativas apontam para taxa de incumprimento de 16% ou mais nas linhas
de crédito.

A Frase: Moratórias para mais vulneráveis só devem ser levantadas quando economia recuperar

Sérgio Lagoa (ISCTE) lembra que no final de 2020, "Portugal era o terceiro país da UE onde as
moratórias representavam uma maior percentagem do crédito total concedido." Num ano em que se
assistiu à queda abrupta do crescimento económico, à queda das exportações e a resposta à crise levou
ao aumento do défice e da dívida pública, a grande questão vai ser o pós-moratórias. Defende-se que as
moratórias foram a "resposta adequada" à falta de liquidez das empresas e das famílias, tendo
amenizado a crise económica.
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A Frase: Libertação antecipada de reclusos foi uma experiência positiva.

Catarina Fróis (ISCTE) considera que a libertação antecipada de reclusos foi uma experiência cheia de
lições positivas, que conseguiu, por exemplo, proteger a população reclusa e os profissionais que
trabalham nas prisões.

Em geral, mesmo em pandemia e graças ao processo de desmaterialização, a justiça conseguiu
funcionar, citando-se como prova o facto de o orçamento da Justiça (em que mais de metade são
receitas próprias) ter registado apenas uma quebra de 3,6%. Na contabilidade, regista-se o decréscimo
do crime na rua (consequência das restrições dos estados de emergência) mas o aumentaram os crimes
informáticos, como burlas e fraudes relacionadas com a pandemia.

A Frase: Uma viagem de avião a Bruxelas anula o esforço de 1800 km a pé ou de bicicleta.

Filipe Moura (IST, CERIS) nota que apenas 1% da mobilidade é garantida por energia elétrica. De resto,
os transportes em Portugal continuam a depender de combustíveis fósseis. É certo que a pandemia
provocou a redução de emissões nacionais de CO2 em todos os setores da economia mas, os
transportes teimam em não inverter a tendência para emissões crescentes, "mesmo perante a
emergência climática".

No setor, a TAP é a grande incerteza: prevê-se que, pelo menos até 2024, exista uma "forte
intervenção na gestão do grupo TAP SGPS para garantir que o Plano de Reestruturação é aplicado.

A Frase: Entre 2013 e 2020, o rendimento cresceu 14%, os preços médios da habitação subiram 65%.
Como lembra, Teresa Costa Pinto (ISCTE) a pandemia transformou a casa "na linha da frente da defesa"
a Covid e trouxe novas funções: a casa passou a ser "o local de trabalho, de ensino, de prestação de
cuidados de saúde", tornaram-se, por isso, ainda mais relevantes as condições de habitabilidade.

Mas pelos dados, o preço das casas tem galgado muito acima dos rendimentos das famílias, sendo o
quatro maior aumento entre os países da União Europeia. Como resultado, cada vez mais segmentos
têm dificuldade em encontrar casa, incluindo as classes médias urbanas e os mais jovens.

Sobre os apoios em tempo de pandemia, Teresa Costa Pinto destaca o facto de ter havido mais famílias
proprietárias que beneficiaram das moratórias de crédito do que as arrendatárias que beneficiaram dos
apoios ao arrendamento, sendo que os empréstimos foram uma "medida de fraco alcance e curto prazo
para crise vasta e de longo prazo."
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A VOZ DO @LGARVE

21/07/2021
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ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

TURISMO DA ALEMANHA NÃO ESPERA RECUPERAÇÃO DO
MERCADO PORTUGUÊS ANTES DE 2024
A diretora do T urismo da Alemanha para Portugal e Espanha, Ulrike Bohnet, estima que a
recuperação do mercado português ainda «vai demorar algum tempo»
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A diretora do Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha, Ulrike Bohnet, estima que a recuperação do
mercado português ainda «vai demorar algum tempo»

e não deve acontecer antes de 2024/2025, depois de, com a pandemia da COVID-19, as dormidas dos
turistas portugueses na Alemanha terem descido 59,9%, ficando-se pelas 207.402 dormidas no ano
passado.

“Penso que vamos ter alguma recuperação no próximo ano, mas isso não significa que vamos voltar à
situação que tínhamos já em 2022, no que diz respeito às viagens dos portugueses”, afirmou a
responsável, durante um almoço com a imprensa, promovido pelo Turismo de Alemanha esta quinta-
feira, 17 de março, em Lisboa.

Ulrike Bohnet acredita que, este ano, as viagens vão ser essencialmente domésticas, motivo pelo qual
diz que a recuperação não será ainda suficiente para que o mercado português volte a ultrapassar as
500 mil dormidas, como aconteceu em 2019, quando o Turismo da Alemanha contabilizou 517.212
dormidas de turistas portugueses.

Com a pandemia, esse número sofreu, no ano passado, uma descida de 59,9%, tendo-se ficado pelas
207.402 dormidas, ainda que a responsável realce que os dados do Turismo da Alemanha contemplam
apenas as dormidas em estabelecimentos com mais de 10 camas, excluindo, por isso, o alojamento
local.

“Temos esperança que, em 2024 ou 2025, possamos voltar aos números de 2019”, acrescentou a
responsável, que prefere, no entanto, ser cautelosa nas previsões e não avançar números para 2021,
uma vez “toda a situação continua muito instável”.

A diretora do Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha acredita, no entanto, que, este ano, a
Alemanha já vai poder voltar a realizar os tradicionais mercados de Natal, ainda que sob algumas
condições, o que deverá aumentar a procura turística no final do ano.

Promoção

Apesar da incerteza, a Alemanha não vai deixar de apostar no mercado português e, como revelou a
responsável, este ano vão ser lançadas em Portugal duas das campanhas promocionais que as
autoridades de turismo alemãs já anunciaram, a German Local Culture, que pretende dar a conhecer as
cidades mais pequenas e desconhecidas da Alemanha, e a Feel Good, que promove o país enquanto
destino de turismo sustentável.
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Em ambas as campanhas, explicou Ulrike Bohnet, existe o foco nas atividades ao ar livre, em contacto
com a natureza e zonas rurais, assim como nos produtos e cultura alemãs, num tipo de turismo mais
responsável e sustentável, que deu origem ao conceito de ‘slow travel’.

“A base do ‘slow travel’ é claramente a sustentabilidade. Para o Turismo da Alemanha, o turismo
sustentável é uma aposta de longo prazo e de há muitos anos”, destacou a responsável, sublinhando
que esta é também uma das tendências trazidas pela pandemia, como mostram vários estudos.

Este ano, o Turismo da Alemanha vai ainda promover o 250.º aniversário de Beethoven, cujas
celebrações foram canceladas no ano passado, tendo o período dedicado às celebrações do aniversário
do compositor clássico alemão sido alargado até setembro de 2021.

 

Por: Publituris
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TVI
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No aeroporto de Faro estão previstos só para hoje 17 voos do
Reino Unido
No aeroporto de Faro estão previstos só para hoje 17 voos do Reino Unido

No aeroporto de Faro estão previstos só para hoje 17 voos do Reino Unido
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Um alívio das restrições britânica gerou grandes expectativas no
turismo algarvio, ao longo do dia de ontem já chegaram vários
voos provenientes do Reino Unido, mas ainda foram poucos os
turistas que aterraram no Algarve
Um alívio das restrições britânica gerou grandes expectativas no turismo algarvio, ao
longo do dia de ontem já chegaram vários voos provenientes do Reino Unido, mas ainda
foram poucos os turistas que aterraram no Algarve

Um alívio das restrições britânica gerou grandes expectativas no turismo algarvio, ao longo do dia de
ontem já chegaram vários voos provenientes do Reino Unido, mas ainda foram poucos os turistas que
aterraram no Algarve, os hoteleiros dizem que ainda não se nota. O levantamento da quarentena. São
tímidos os primeiros reflexos do Dia da Liberdade sentidos no Algarve e os poucos que chegam sabem
ao que vêm. Até França e precisa de maioria de nós se o céu. A equipa que o Benfica é o Benfica, ante o
Óquei o ida e a e a cmtv sabe viver sem ela a cabeça de Jardel e Miguel covid seja a vitória na Luz e que
ouviu e cá está. Muitos estão de regresso a Portugal quase sempre de férias e, apesar do alívio das
restrições no Reino Unido entendem que, por cá as regras são diferentes. Que eu tinha era baixo dele,
mas vi bem o que está para aí fora. Para isso, em mãos a medir. A arguida que a nossa câmara, mas
que por cá se pratica na hora e meia de abrigo. O desconfinamento dos britânicos gerou expectativa
para quem vive do turismo, mas ainda não se sente a sul. Esta abertura não se fez sentir qualquer
diferença, sabemos que há mais voos com que temos também conhecimento que não vêm cheios que
vêm como tem vindo até agora e não sentimos ainda qualquer diferença na procura por parte do
mercado. O Reino Unido se a medida foi anunciada há cerca de 2 semanas e não verificámos qualquer
evolução em termos de reservas no mercado britânico, portanto, não acredito que nos irá salvar, mas
as restrições aqui na região do Algarve são um empecilho. Condicionam a determinadas determinadas
cisões, famílias que tínhamos que a questionam muito e condicionam o portanto, a deslocação para o
Algarve. O fim da quarentena no Reino Unido foi visto como um passo em frente. Para o Verão de
contas difíceis no turismo algarvio, por cá o Dia da Liberdade ainda não se nota.
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SIC NOTÍCIAS
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O fim das restrições às viagens para cidadãos britânicos está
para já a ter pouco impacto no turismo do Algarve
O fim das restrições às viagens para cidadãos britânicos está para já a ter pouco impacto
no turismo do Algarve

O fim das restrições às viagens para cidadãos britânicos está para já a ter pouco impacto no turismo do
Algarve
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Azora adquiriu por 148 milhões de euros dois hotéis de cinco
estrelas no Algarve
A Azora adquiriu por 148 milhões de euros o T ivoli Marina Vilamoura e o T ivoli Carvoeiro.
Os dois hotéis vão manter a "marca" T ivoli por um período inicial de 20 anos, com opção
de prolongamento por um período de outros dez anos

A Azora adquiriu por 148 milhões de euros dois hotéis de cinco estrelas no Algarve, através de uma
operação de compra e contrato de gestão com a Minor International (MINT), que comprou o NH Hotel
Group em 2018.

De acordo com a agência Efe, que cita um documento da imobiliária, o Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli
Carvoeiro vão continuar a ser operados pelo NH Hotel Group em nome da MINT e mantêm a "marca"
Tivoli por um período inicial de 20 anos, com opção de prolongamento por um período de outros dez
anos.

O complexo Tivoli Vilamoura conta com 383 quartos, sete restaurantes e bares, um spa e instalações
desportivas.

O Tivoli Carvoeiro Algarve Resort tem 248 quartos, cinco restaurantes, um spa e um espaço para
eventos.

A Azora realizou a operação através do fundo Azora European Hotel & Lodging lançado em julho de
2020.
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Trata-se da terceira operação desde que o fundo foi constituído e depois da aquisição de um conjunto de
10 hotéis (resort) e quatro hotéis urbanos em toda a Europa.
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Acaba de ser levantada a interdição na praia dos pescadores em
Albufeira
Acaba de ser levantada a interdição na praia dos pescadores em Albufeira

Acaba de ser levantada a interdição na praia dos pescadores em Albufeira
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SUL INFORMAÇÃO
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https://www.sulinformacao.pt/2021/07/projeto-renature-
monchique-garante-250-mil-euros-de-financiamento-para-mais-
um-ano/
Desde Maio de 2019, já foram plantadas perto de 137 mil arvores autóctones, em 600
hectares da serra

A-
 
A
 
A+

O projeto Renature Monchique, que já ajudou 41 proprietários, em 600 hectares da serra, a
reflorestar os seus terrenos com espécies autóctones, vai «continuar por mais um ano», uma
vez que garantiu um novo apoio de 250 mil euros, por parte do seu principal patrocinador, a
empresa aérea Ryanair.

A revelação foi feita ao Sul Informação por Miguel Jerónimo, que é o coordenador, por parte do GEOTA
– Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, deste projeto, que começou em Maio de
2019, menos de um ano depois do grande incêndio de 2018.

O projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas da Serra de Monchique nos incêndios de 2018
, resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA – Grupo de Estudos
de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.
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Quem paga é a Ryanair, que canaliza para este projeto e para outro (no Uganda, África) donativos dos
seus passageiros, para compensar o carbono gerado pela sua atividade enquanto transportadora aérea.
Com mais este investimento de 250 mil euros, a Ryanair investirá um total de 750 mil euros no projeto
algarvio.

«Estamos a falar de um investimento de cerca de 750 mil euros em três anos, que pode ser uma gota
no oceano da problemática dos incêndios em Portugal, mas, pelo menos, estamos a demonstrar, com
os parceiros, a Câmara de Monchique, o ICNF e o Turismo do Algarve, que, quando há vontade, é
possível fazer alguma coisa», sublinhou Miguel Jerónimo.

 

Miguel Jerónimo com Rui André, na abertura da exposição
«Não estamos aqui a revolucionar a Serra de Monchique, não estamos a dizer que não vão acontecer
mais incêndios, obviamente que isso faz parte da paisagem portuguesa, mas, se houver vontade,
colaboração e investimento, é possível fazer alguma coisa, é possível apoiar as pessoas que são
afetadas por esses incêndios», acrescentou o arquiteto paisagista.

Até agora, nos dois primeiros anos do projeto, foi possível intervir em 600 hectares em toda a serra, em
cerca de «50 a 60» terrenos de 41 proprietários (e as suas famílias), portugueses e estrangeiros. Já
foram plantadas perto de 137 mil arvores autóctones, sendo que, segundo Miguel Jerónimo, «as duas
espécies mais comuns e mais desejadas pelos proprietários são o sobreiro e o medronheiro».

«Obviamente que temos aqui outras espécies, como castanheiro, azinheira, freixo, amieiro, carvalho de
Monchique, que tentamos complementar na nossa intervenção». O objetivo, explica, «não é plantar
monoculturas» de uma só espécie, hectares e hectares todos iguais, um erro que tem potenciado os
incêndios. «Temos que ter um direcionamento para algo produtivo, porque as pessoas têm as suas
propriedades porque precisam delas para sobreviver ou então para complementar a sua atividade».

A área de intervenção do Projeto Renature Monchique vai do vale da Ribeira da Perna da Negra até ao
Sul da Picota. Trata-se, por isso, de «altitudes diferentes, posições diferentes, tipos de solo diferentes» e
até proprietários diferentes, o que faz com que seja diversa a taxa de sucesso das plantações, ou seja, a
taxa de sobrevivência das árvores plantadas. «Devemos ter zonas com taxas de sucesso na ordem dos
60%, mas se houver algum apoio na gestão por parte dos proprietários, normalmente na rega, pode
chegar aos 90/95%. Mas também temos casos em que temos 5%. Não há aqui nenhuma fórmula única,
não há aqui nenhuma realidade única, temos várias propriedades completamente diferentes, cada
solução é adaptada à propriedade», explica.

Em termos de futuro, o que se espera é «uma taxa de sobrevivência [das árvores] à volta dos 30 a
40%, o que é o normal».
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Uma árvore plantada e de boa saúde, na Portela das Eiras
Neste projeto, um aspeto importante é que os proprietários têm de se envolver no restauro ecológico
dos seus terrenos. Por isso, o que vai ser feito é decidido em conjunto com o proprietário, «porque é ele
que vai “herdar” esta intervenção, apesar de nós apoiarmos dentro do possível a gestão dessa
propriedade».

«Nós tentamos, ao máximo, envolver os proprietários na gestão, porque um processo desta natureza
demora pelo menos 10 a 20 anos: um sobreiro demora 20, 30 anos a crescer, um medronheiro
passados 7, 8 anos pode já começar a dar alguma coisa. Portanto, só envolvendo os proprietários é que
nós garantimos o sucesso deste projeto. Daí que, estando no terceiro ano, nunca deixámos ninguém
para trás. Por isso é que nós dizemos que apoiamos 41 proprietários e continuamos a apoiar»,
acrescenta o arquiteto paisagista que é o coordenador da equipa que está no terreno a implementar as
ações de restauro dos habitats, através da reflorestação dos territórios ardidos com espécies
autóctones.

«Revisitamos sempre as áreas plantadas, e, se tivermos, por exemplo, taxas de mortalidade muito altas,
fazemos replantações. Portanto, esse acompanhamento existe sempre, se o proprietário quiser».

Miguel Jerónimo admite que há quem não tenha ficado contente com a forma de atuação do projeto:
«nós não podemos agradar a toda a gente, já tivemos proprietários que desistiram. Mas 95% das
pessoas, que é a grande maioria, continuam e querem continuar. Tomara a gente ter mais recursos para
fazer mais coisas!».

 

Miguel Jerónimo, na visita à exposição
Para dar a conhecer o projeto e, sobretudo, todo o trabalho que já foi feito no terreno desde Maio de
2019, a Galeria Municipal de Santo António, em Monchique, recebe a exposição «Renature Monchique –
Restauro Ecológico na Serra de Monchique», que pode ser vista até dia 22 de Agosto.

«Aquilo que as pessoas podem ver aqui é uma espécie do nosso dia a dia, vendo o processo do restauro
ecológico, contactando com a metodologia. Tudo de uma maneira muito simples, porque tentámos usar
uma linguagem acessível a toda a gente. E depois temos aqui um levantamento fotográfico para
transportar os visitantes para o nosso trabalho diário, sendo que nós temos uma equipa que trabalha
diariamente em Monchique, de Setembro a Abril, todos os anos», explicou Miguel Jerónimo.
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A exposição apresenta ainda alguns dos trabalhos feitos pelas centenas de crianças de escolas do
concelho de Monchique, sobre a recuperação da floresta da sua serra.

Rui André, presidente da Câmara de Monchique que, com o Sul Informação, também acompanhou a
visita à mostra, sublinhou a importância do projeto, não só pelo trabalho efetivo que já se pode ver no
terreno, como pelo exemplo que constitui. «As pessoas podem constatar que aqui se passou das
palavras aos atos, que há trabalho feito no terreno. Afinal, são mais de 137.000 árvores autóctones
plantadas nas zonas ardidas no incêndio de 2018! Não é brincadeira. Este trabalho não resolve os
problemas todos, mas demonstra que há soluções, que há forma de voltarmos a ter aqui uma floresta
diferente, mais resiliente e mais de acordo com o nosso clima e a nossa paisagem», disse o autarca.

Para a terceira fase do projeto, garantida pela nova tranche de 250 mil euros doados pela Ryanair e
pelos seus passageiros, a equipa coordenadora diz que pretende «continuar a fazer aquilo que temos
estado a fazer. Obviamente que há aqui uma adaptação, porque a regeneração natural já é muito maior
do que era logo no pós incêndio. Assim, a preparação do terreno já é muito diferente, é tida muito em
conta a questão da regeneração natural, ver o que é que já existe ou não. Portanto, a pouco e pouco,
este projeto vai-se tornando mais focado na gestão, do que propriamente na replantação».

 

E o que se pretende agora? Que os proprietários de terrenos no concelho de Monchique (inseridos nas
freguesias de Monchique e Alferce) que tenham sido afetados pelo grande incêndio de 2018 contactem
com a equipa do projeto e demonstrem o seu interesse. O contacto pode ser feito través do email
mjeronimo@geota.pt ou do telefone 926 623 988.

Entretanto, salienta Miguel Jerónimo, «já temos uma campanha a decorrer, iniciámo-la no dia 21 de
Junho, uma coisa muito pragmática nestes meios, que foi imprimir cartazes, panfletos, distribuir nas
caixas de correio, colocar os cartazes nos cafés, nas bombas de gasolina, com os contactos necessários
e uma pequena explicação do que é que fazemos».

Tendo em conta a capacidade da equipa, neste próximo ano deverão ser adicionados ao projeto 20 a 25
proprietários, havendo já «uns 18 ou 19 interessados», diz Miguel Jerónimo.

«É muito trabalhinho que ainda nos espera», conclui o coordenador do Projeto Renature

Monchique.

 

Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação e João Madeira | Geota

Notícia
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“Faro Living Street”: está aí a nova rua verde sem carros do
Algarve
Projeto "Living Street" conta com fundos vindos da Alemanha para promover espaços
mais amigos do ambiente e do convívio.

 

Em mundo pós-pandemia pedem-se cidades mais verdes, mais amigas do ambiente e com mais espaços
para estar. Esta terça-feira, 20 de julho, a autarquia de Faro dá um passo nesse sentido e inaugura uma
intervenção realizada na Rua Caldas Xavier para torná-la numa zona verde e de convívio, sem trânsito
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automóvel, ao abrigo de um projeto financiado pelas autoridades ambientais alemãs.

De acordo com a Lusa, a autarquia explica que esta é uma iniciativa de grande importância para o
concelho. Denominado “Living Street”, o projeto pretende devolver à população uma rua que era “quase
inteiramente dedicada ao estacionamento automóvel”, na zona de Bom João.

A Living Street de Faro contou com um financiamento de 20 mil euros obtido com uma candidatura ao
programa EUKI, ou Iniciativa Europeia para o Clima) do Ministério Federal do Ambiente, Conservação da
Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha. A inauguração da “Faro Living Street” é também o resultado
de uma “participação comunitária” através dos contributos de uma rede de ação e reflexão que conta
com “50 membros, entre moradores da rua, agentes locais e funcionários do próprio município”,
adiantou a Câmara algarvia.

“Este grupo de pessoas tem vindo a realizar um trabalho conjunto com o objetivo de tornar a Rua
Caldas Xavier num local acolhedor e funcional, ideal para conversar, conviver e relaxar, comer,
jogar, estudar, trabalhar, ler, ou apenas descansar e respirar ar puro”, precisou o município à
agência Lusa.

Entre os objetivos estiveram também “reforçar a arborização e áreas verdes da rua, instalar
equipamentos urbanos construídos com materiais reutilizáveis e ‘eco friendly’ [amigos do ambiente], e
criar zonas de estar e recreativas para o convívio de várias gerações”.

A autarquia salientou a importância do projeto para “restituir o espaço público às pessoas, criando locais
de convívio que até então eram ocupados pelo automóvel”, com a materialização de uma candidatura à
qual concorreram também outras câmaras portuguesas.

(Link)
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Pedro Alves é o novo diretor do hotel AP Eva Senses
Pedro Alves assumiu recentemente a direção do hotel AP Eva Senses, pertencente ao
grupo AP Hotels & Resorts, da Madre Turismo.

O novo diretor-geral do hotel tem uma licenciatura em Gestão Hoteleira, no ano 2004 no ISPI, e iniciou
funções como Coordenador de eventos no Dom Pedro Palace em Lisboa, ficando depois encarregue pela
direção do Departamento de F&B. Em março de 2009 assumiu a direção do Dom Pedro Golf Resort em
Vilamoura, como Diretor Residente, e em 2014 a Direção do Clube Humbria e Golden Beach como
Diretor Geral de Operações.

Mais recentemente, em 2017, Pedro Alves tornou-se diretor das unidades Falésia Mar e Falésia Garden,
hoje sobre a marca 3HB Hotels.

“Este é um novo desafio que acolho de braços abertos”, afirma Pedro Alves, acrescentando que “o AP
Eva Senses é um marco na hotelaria algarvia e na cidade de Faro e será um prazer ajudá-lo a crescer
ainda mais”.

Abraçado pela marina e pela paisagem deslumbrante da Ria Formosa, o AP Eva Senses Hotel oferece
134 quartos espaçosos com uma decoração moderna, quatro restaurantes entre os quais o Eva Senses
Market, um espaço que recria um mercado gourmet, uma piscina exterior e um rooftop bar.
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Esta semana de sonho no Algarve só custa 700€ por pessoa
É mais uma sugestão de escapadinha para Albufeira, de 1 a 8 de agosto, com estadia em
São Rafael.

rnavt 9443

 

Onome Albufeira vem da denominação árabe, “Al-buhera”, que significa “castelo do mar”. Esta região
algarvia é tão maravilhosa que é invadida todos os verões por turistas, portugueses e estrangeiros, que
ali encontram um pequeno paraíso com águas azuis e quentes. 

33/36



Albufeira tem uma grande oferta de hotéis perto da linha de praia. Porém, nesta altura do ano, pode ser
difícil encontrar um pacote de última hora. Se continua a fazer refresh nos sites dos hotéis e não
encontra nada que lhe interesse, temos a solução perfeita para si.

Esta oferta exclusiva da NiTtravel para Albufeira é válida para os dias 1 a 8 de agosto. O valor do
pacote é de 700€ por pessoa ou 1400€ para duas pessoas, com estadia em quarto duplo, em
regime de meia-pensão.

 

O alojamento é no Hotel Maritur, de quatro estrelas, em São Rafael. A unidade só para adultos fica no
topo de uma colina e tem uma vista incrível sobre a linha de costa de São Rafael.

Durante a estadia, aproveite para conhecer a praia de São Rafael, que está a cinco minutos da cidade de
Albufeira. É uma zona tranquila com arribas e águas transparentes. Por essa razão, é o spot ideal para
fazer passeios de barco.

 Notícia
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http://www.hotelmaritur.com/
https://www.nit.pt/nittravel/esta-semana-de-sonho-no-algarve-so-custa-700e-por-pessoa
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Dois passos a frente, um atrás
Por: Cristina Siza Vieira
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