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FAV: 4
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Ferrovia. É “indiscutível” importância de investimento no setor
Aposta será maior do que na T AP. Orçamento do Estado para o próximo ano terá mais
990 milhões de euros para a companhia aérea
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Especialistas defendem comboio para viagens inferiores a 700 km
Alta velocidade pode competir com o avião em deslocações com menos de cinco horas e
ligações noturnas devem ser subsidiadas. O setor esteve em debate ontem em Lisboa
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389
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Governo quer Porto-Vigo e Faro-Huelva no mapa das redes
transeuropeias
Pedro Nuno Santos diz que não faz sentido que o corredor mediterrânico morra em
Huelva e não continue até Faro

Na véspera da partida do Connectig Europe Express – o comboio que parte esta quinta-feira para dar a
volta à Europa para chamar a atenção para as vantagens do modo ferroviário na transição climática – o
ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, reuniu ontem em Lisboa com Adina Valean, a quem
pediu para “pôr no radar da senhora comissária [europeia dos Transportes] as nossas pretensões de
incluir o Porto-Vigo e a linha Faro-Huelva nas redes transeuropeias”.

O governante diz que este pedido faz agora sentido uma vez que vai ser revisto o regulamento das
redes transeuropeias e explicou que o prosseguimento da linha de alta velocidade Lisboa-Porto até Vigo
dá coerência ao corredor Atlântico.

A linha para a Galiza com passagem pelo aeroporto Sá Carneiro foi anunciada pelo ministro, no âmbito
do PNI 2030, com um custo estimado de 900 milhões de euros e prevendo um tempo de percurso de
uma hora entre a Invicta e Vigo.

Já quanto à ligação algarvia, Pedro Nuno Santos disse que “não há nenhuma razão para que o corredor
mediterrânico pare em Sevilha ou Huelva e não venha até Faro”.

O ministro diz que o governo português “está totalmente alinhado com a Comissão Europeia, que
também elegeu a ferrovia como área prioritária e sublinhou que, entre material circulante e infra-
estrutura, Portugal vai investir mais nos seus caminhos-de-ferro do que na TAP.

Numa conferência de imprensa conjunta, realizada na quarta-feira, 1 de Setembro, Pedro Nuno Santos
voltou a dizer que quando houver alta velocidade entre Lisboa e o Porto não fará sentido a ponte aérea
da TAP entre Lisboa e o Porto.

Sobre a TAP explicou que a obrigação da companhia em reduzir os slots no aeroporto de Lisboa (horário
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de chegada e partida de um avião num aeroporto) é comum também a outras companhias aéreas de
bandeira, como a Lufthansa e a Air France nos seus respectivos hubs aeroportuários. “Mas estamos em
negociações para que essas reduções sejam feitas pelos mínimos”, disse.

O ministro disse ainda que a reestruturação da TAP está a avançar lentamente, apesar de ainda não
estar aprovada por Bruxelas, e recordou que a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos demorou
ainda mais tempo do que a da companhia aérea.

Adina Valean disse que a Comissão Europeu tem regras claras para os slots. “Temos uma regulação clara
[...] Reduzimos os slots face à pandemia. As coisas estão muito claras”.

Em 26 de Julho a Comissão propôs prolongar, até Março de 2022, o alívio das regras da UE para faixas
horárias de descolagem e aterragem das companhias aéreas devido aos efeitos da pandemia. *com
Lusa
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DIÁRIO ONLINE

02/09/2021
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SIC: Balanço do turismo ficou aquém do desejável em julho
Com o verão quase a terminar, o balanço do turismo em julho, um mês forte da época
alta, ficou aquém do desejável, como referido na reportagem da SIC.

Com o verão quase a terminar, o balanço do turismo em julho, um mês forte da época alta, ficou aquém
do desejável, como referido na reportagem da SIC.

A hotelaria teve mais hóspedes, mas a quebra é de 50% comparando com o período antes da
pandemia. No Algarve foram os portugueses que salvaram a temporada.
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https://sicnoticias.pt/economia/2021-09-01-Balanco-do-turismo-ficou-aquem-do-desejavel-em-julho.-Hoteleiros-acreditam-em-retoma-no-proximo-ano-a9ccdd9d


Este ano, em relação a 2019, mais 6,4% de portugueses passaram férias em Portugal, um aumento que
contrasta com a queda superior a 80% no mercado estrangeiro.

Para a temporada de golfe, que começa no fim do verão, há muitas reservas, mas há também muitas
dúvidas se não serão entretanto canceladas.

A nível internacional, as viagens continuam a ser olhadas com muita cautela

Link Notícia
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Consumo, a 'bazuca' da retoma em Portugal
Recuperação no segundo trimestre contou com forte impulso do consumo, e esta
dinâmica deve manter-se
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WTTC: repor restrições aos turistas norte-americanos vai
“atrasar a recuperação do setor” | Ambitur
A WT T C reagiu às mais recentes recomendações da União Europeia no sentido de voltar
a impor restrições aos turistas dos EUA. Julia Simpson, presidente e CEO do organismo,
afirmou: “Proteger a saúde pública deve continuar a ser uma prioridade e a WT T C apoia
fortemente os protocolos de segurança para impedir a propagação da Covid-19. Mas a
recomendação da UE de repor as restrições aos turistas norte-americanos é um
retrocesso e apenas atrasará a recuperação do setor”.

A WTTC reagiu às mais recentes recomendações da União Europeia no sentido de voltar a impor
restrições aos turistas dos EUA. Julia Simpson, presidente e CEO do organismo, afirmou: “Proteger a
saúde pública deve continuar a ser uma prioridade e a WTTC apoia fortemente os protocolos de
segurança para impedir a propagação da Covid-19. Mas a recomendação da UE de repor as restrições
aos turistas norte-americanos é um retrocesso e apenas atrasará a recuperação do setor”.

Apontando os níveis elevados de vacinação tanto nos EUA, como na UE, a responsável da WTTC frisa
que “deveríamos estar a pensar em abrir as viagens entre estas duas grandes economias. Precisamos de
um conjunto de normas comum que reconheça as vacinas globais e remova a necessidade de
quarentena para as pessoas com um resultado negativo do teste à Covid-19”.

Para o organismo, os EUA são um mercado emissor chave para muitos Estados Membros da UE, tais
como a França, Itália, Alemanha e Irlanda, “e o turismo será fundamental na retoma da vida normal e de
milhares de empregos tanto nos EUA como na UE”. Por isso, em vez de aumentar ainda mais as
restrições às viagens, a UE deveria “incentivar os Estados Membros a usarem o seu pioneiro Certificado
Digital COVID para retomar o turismo internacional em segurança, essencial para a economia europeia”,
frisa Julia Simpson.
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Turismo. Nova agenda laboral implica mais custos
Governo, patrões e sindicatos discutem hoje as medidas da Agenda do T rabalho Digno. O
pacote não reúne consenso
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Banca reembolsa IVAucher até dois dias após a compra
Conselho de Ministros dá luz verde a que bancos devolvam o valor relativo ao IVAucher e
confirma alargamento a lojas de discos e editoras
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NOTÍCIAS AO MINUTO
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FAV: 4
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Ambientalistas querem suspender consulta de Programa da Orla
Costeira
Várias organizações não governamentais, associações e movimentos de cidadãos do
Sudoeste Alentejano pediram hoje a suspensão do processo de consulta pública do
Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO), que termina esta sexta-feira.

O Movimento Juntos pelo Sudoeste, as associações Zero, Arriba, Rewilding Sudoeste e Rota Vicentina, a
Tamera - Centro de Investigação e Educação para a Paz e o Triângulo em Transição defendem que o
Governo deve suspender a consulta e criar condições para uma participação ativa, estruturada e
construtiva.

Para as sete organizações, é "incompreensível e inaceitável" que o POC-EO seja apresentado "apenas
através do portal Participa", pode ler-se no documento enviado à agência Lusa.

E que o prazo da consulta pública seja de "um mês e uma semana" e durante o mês de agosto, "quando
a maioria dos portugueses" está "de férias" ou ocupada com "trabalho sazonal turístico, sobretudo na
orla costeira".

Também a "extensão, organização e complexidade dos documentos, inacessíveis para serem
consultados e avaliados por uma maioria de cidadãos comuns, assim como diversos pontos do seu
conteúdo", são criticados pelo grupo, que decidiu contactar a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o
Governo sobre esta situação.

"O POC-EO é o resultado de um processo extremamente longo e burocrático que, em nenhum
momento, ouviu a sociedade civil ou as comunidades locais. No entanto, propõe-se a condicionar as
atividades económicas e socioculturais do território, impactando assim diretamente na vida e quotidiano
dos seus habitantes", alegam.

Depois de avaliarem um "dossier de 10 volumes, com um total de 1.630 páginas", as organizações
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concluem que a complexidade estrutural e técnica do documento e a falta de participação pública na
construção do programa são outras das razões para suspender a consulta pública do POC-EO.

O programa identifica como ameaças "a fraca participação pública nos processos de decisão da gestão
da orla costeira" e a "criação de oportunidades de participação do público no processo de
desenvolvimento e implementação de um novo POC", alerta o grupo, que entende ser "o momento de
encetar este processo".

"Não se compreende que, num plano territorial, sejam chamadas várias entidades regionais -
nomeadamente DGADR [Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional] - mas não a Entidade
Regional de Turismo do Alentejo ou associações representativas dos operadores turísticos e os
empresários locais. O mesmo se aplicaria às comunidades piscatórias e outras", refere.

Tratando-se de "uma área geográfica particularmente rica em conflitos territoriais", os subscritores
consideram que "os instrumentos de ordenamento setoriais conflituam e empurram para as bases um
nível de pressão que prejudica todos os setores".

Por isso, acrescentam, "exige-se uma concertação séria entre os vários setores e respetivos planos, que
traga uma plataforma de diálogo construtivo e verdadeiramente sustentável".

"Os serviços dos ecossistemas, as alterações climáticas e a erosão dos solos seriam razões suficientes
para sublinhar o futuro dramático que esta orla costeira conhecerá nos próximos anos se este programa
se cimentasse sem uma discussão e melhoria significativas", lê-se no documento.

As organizações defendem ainda "um programa ambicioso que conduza a região e o país para a
liderança desta agenda global", e solicitam "uma ação rápida" para "alargar o prazo de contestação ou
mesmo de suspensão" do POC-OE que permita "desenvolver um pensamento estruturado e necessário
à preservação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

No passado dia 27 de agosto, também a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) pediu ao
Governo "a suspensão imediata" do processo do POC-OE, defendendo uma proposta de execução
"realista e coerente".

A área de abrangência do POC-EO compreende os distritos de Setúbal e de Beja, incidindo
concretamente nos concelhos de Sesimbra, Setúbal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.

Trata-se de uma área de intervenção de 476 quilómetros quadrados, ao longo de 220 quilómetros de
orla costeira.

Leia Também: Capitania do Funchal cancela avisos de mau tempo para a Madeira
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Relançar o turismo à custa de quem?
Por: ANTAS TELES
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A VOZ DO @LGARVE
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FAV: 4
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Fome - Festival de Objetos e Marionetas traz espetáculos a
Albufeira
O Festival FOMe & Outros Comeres está de regresso a Albufeira com cinco espetáculos e
um Workshop de Construção de Marionetas.

De 17 a 25 de setembro, companhias nacionais de Oeiras, Évora, Porto, Ovar e Alcobaça irão apresentar
espetáculos para todas as idades com palco no Auditório Municipal, na Biblioteca Lídia Jorge e num cine
teatro itinerante que estacionará no Largo do Município. As entradas são gratuitas, mas os lugares só
serão assegurados mediante reserva.

O FOMe- Festival de Objetos e Marionetas & Outros Comeres vai estar em Albufeira para mais uma
edição recheada de surpresas e muitas gargalhadas. A programação começa no dia 17 de setembro,
com “A Viagem”, uma produção da companhia Mãozorra, de Oeiras, que tem a particularidade de trazer
consigo o mais pequeno cine teatro itinerante, com capacidade máxima para nove espetadores. Esta
coprodução com o Museu da Marioneta de Lisboa é um espetáculo sem palavras, que engloba a técnica
de marionetas e o teatro de objetos, partindo do imaginário do pensamento, que nos leva a viajar por
desejos íntimos de determinados momentos do nosso quotidiano. O cine teatro estará estacionado no
Largo do Município, com sessões de 20 minutos, às 19h00 e às 20h00, para maiores de 6 anos.

Ainda no dia 17, a Trulé- Investigação de Formas Animadas apresenta “As minhas MAIS… Marionetas”,
pelas 21h00, no Auditório Municipal. Por ser antológico, o espetáculo sintetiza um percurso de mais de
40 anos de pesquisa e entendimento das várias técnicas de construção e manipulação de marionetas. Ao
longo de 45 minutos, o público pode assistir a pura poesia visual em que os bonecos são tocados pelos
dedos mágicos do bonecreiro e mostram-nos pedaços de vida em histórias de encantar. Manuel Costa
Dias é marionetista, construtor e investigador em formas animadas. A sua dedicação trouxe-lhe muitas
viagens à volta do mundo e o reconhecimento do seu trabalho com vários prémios internacionais.

No sábado, 18 de setembro, haverá Workshop de Construção de Marionetas, pelas mãos de Rui Sousa,
de Santa Maria da Feira. Nesta oficina ensinam a construir uma marioneta de manipulação direta, feita a
partir de poliuretano e alguns tecidos, utilizando formas e volumes densos. O resultado final é uma
marioneta, mas também pode ser um elemento de uso lúdico-pedagógico, uma obra de arte, um
personagem ou todas elas em simultâneo. A ação decorre na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, às 10h00,
tem a duração de 90 minutos e destina-se a maiores de 12 anos.

Pelas 16h00 do dia 18, o Historioscópio – Teatro de Marionetas, do Porto, traz-nos “Picnic”, a história de
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Clarice, que numa bela tarde decide fazer um picnic na natureza, mas algo de muito estranho acontece.
Reduzida ao tamanho de um gafanhoto, Clarice descobre o mundo gigante das criaturas minúsculas.
Este espetáculo leva-nos pela cova do besouro adentro, para descobrir o estranho e fascinante mundo
dos insetos e de outros pequenos bichos, numa aventura à escala milimétrica. O espetáculo, com a
duração de 50 minutos, destina-se a maiores de 3 anos e terá lugar na Biblioteca Municipal Lídia Jorge.

“O Ninho”, da companhia ovarense Partículas Elementares, sobe ao palco da Biblioteca Municipal a 19 de
setembro, domingo, às 16h00. O espetáculo teve como inspiração um dos poemas mais singelos do
escritor português Miguel Torga, que em poucas linhas revela que um segredo bem guardado pode
fortalecer uma amizade verdadeira. A história é contada sem uma única palavra. Com um enredo
minimalista, a narrativa de 35 minutos faz-se de um acaso; a curiosidade de um menino, despertada por
uma mera coincidência, desencadeia o início de uma teia de afetos. Em palco, Carlos Silva, autor e único
intérprete da obra, surge numa encenação comedida, que ganha força com o trabalho plástico
expressivo, emotivo e surpreendente de Leonor Bandeira. Com um cenário com poucos artifícios, uma
única personagem principal, três elementos secundários e uma banda sonora que complementa toda a
peça, “Ninho” é um convite à valorização das coisas simples da vida, as que são fáceis de entender e as
que devemos guardar como as mais importantes. O espetáculo é para maiores de 6 anos.

No dia 25 de setembro, a encerrar o Festival, a companhia S.A. Marionetas- Teatro & Bonecos, de
Alcobaça, apresenta “Alfredo- o Colecionador de Borboletas”, que vai a cena às 16h00, na Biblioteca
Municipal Lídia Jorge. Numa terra distante cheia de vida, vivia uma pessoa com um gosto muito
particular: colecionar borboletas. Mas Alfredo só colecionava as de cor vermelha, as mais raras. Certo
dia, aquando de uma das suas caçadas, fica preso num buraco. Assustado faz tudo para sair e quando
finalmente consegue, repara que ficou sem as duas pernas. Não lhe doía nada, mas não estão lá.
Desesperado tenta achá-las, mas em vão. E agora como é que ele pode andar e saltar para apanhar as
suas borboletas? Esta produção aborda o tema da deficiência, de uma forma real e ao mesmo tempo
com um sentido de esperança e de luta pela conquista de ultrapassar barreiras. O espetáculo destina-se
a maiores de 3 anos e tem a duração de 45 minutos.

O Festival tem entrada gratuita, no entanto devido à limitação de lugares é necessário efetuar reserva
para cada um dos espetáculos através do e-mail cultura@cm-albufeira.pt
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Portimão: Rota do Petisco celebra dez anos e dá a provar os
primeiros petiscos
A uma semana do arranque da 11.ª edição da Rota do Petisco, os petiscadores são
convidados a percorrer esta sexta-feira, 3 de setembro, uma rota muito especial que
assinala o 10.º aniversário do evento.

A Teia D’Impulsos arrancou com a iniciativa na cidade de Portimão no ano de 2011, em plena crise
económica, com o objetivo de ajudar a restauração local. Apesar de diversos desafios, esta odisseia
gastronómica tem vindo a ganhar raízes e foi conquistando outros concelhos da região algarvia.

Como tudo começou em Portimão, oito dos estabelecimentos que integraram a primeira Rota do
Petisco, e que participam este ano, voltam a servir as mesmas propostas de há uma década. São eles:
com petisco, Forte e Feio, Ténis, Taberna da Maré, Mata Porcos, Mar e Sol e Snack Bar Hortinha; e com
doce, Pastelaria Arade e Casa Inglesa.

Os petiscos estarão disponíveis entre as 19h00 e as 23h00 e os petiscadores não precisam de
apresentar passaporte para provarem o menu especial: petisco + bebida (3 euros) e doce + bebida (2
euros).

Momentos antes desta mini Rota, no Jardim 1.º de Dezembro, e antes da abertura de mais um Mercado
de Verão, a organização do evento fará uma cerimónia de celebração do 10.º aniversário, onde prestará
homenagem aos cincos estabelecimentos que participaram em todas as edições da Rota do Petisco e
aos parceiros que acompanharam este projeto desde o início.

Além disso, os detentores do primeiro passaporte da Rota de 2011, ou de cinco passaportes de
diferentes anos carimbados, vão ter a oportunidade de ganhar prémios, bastando apresentá-los no
expositor da Teia D’Impulsos localizado no Jardim 1.º de Dezembro, entre as 18h00 e as 23h00, desta
sexta-feira a domingo, 5 de setembro.

Como não poderia deixar de ser, os senhores representantes dos órgãos de comunicação social
também estão convidados a participar neste evento especial, que antecede a Rota do Petisco 2021.
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Cinco eventos gastronómicos para comer e beber de norte a sul
Setembro ainda agora começou, mas um pouco por todo o país multiplicam-se os eventos
que procuram um regresso progressivo à normalidade
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Setembro ainda agora começou, mas um pouco por todo o país multiplicam-se os eventos que
procuram um regresso progressivo à normalidade. Há opções para todos os gostos, desde os vinhos de
Palmela aos pratos típicos de Ourém, passando por petiscos algarvios, acepipes numa mercearia
histórica setubalense e um festival de cervejas no Porto.

10 Anos da Rota do Petisco no Algarve
A Rota do Petisco celebra 10 anos dia 3 de setembro, sexta-feira, e para assinalar a efeméride, oito dos
restaurantes que integraram a primeira edição, em 2011, vão servir os mesmos petiscos desse ano. São
eles o Forte e Feio (papinhas de berbigão), O Ténis (feijoada de lingueirão), Taberna da Maré (sopa de
peixe), Mata Porcos (orelha de porco), Snack Bar Hortinha (tosta de atum), Mar e Sol (mexilhões à Mar
e Sol), Pastelaria Arade (doce fino) e Casa Inglesa (Dom Rodrigo). Os petiscos vão estar disponíveis
entre as 19h e as 23h, nesse dia, a um custo de 3 euros (prato e bebida) ou 2 euros (doce e bebida).
Este momento precede o início oficial da 11.ª edição da Rota do Petisco, que este ano se estenderá – de
10 de setembro a 10 de outubro – a 292 estabelecimentos de 11 concelhos algarvios: Aljezur, Vila do
Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira. Os
participantes podem comprar um passaporte (por 1,50 euros) para ir carimbando a passagem (e prova)
pelos diferentes petiscos, e inclusive ganhar prémios.

5.ª edição do Porto Beer Fest
Trinta cervejeiros, 200 estilos de cerveja e carrinhas de comida de rua, tudo num recinto que prefaz “um
dos três maiores festivais de cerveja artesanal da Europa em escala de visitantes”. É isto que promete a
organização da 5.ª edição do Porto Beer Fest, este ano a decorrer de 1 a 5 de setembro na Alfândega
do Porto. Entre as curiosidades e lançamentos destacam-se os estilos clássicos e as produções
experimentais, assim como algumas cervejas Portuguese Grape Ale, um estilo português que recorre a
uvas autóctones. Como se espera grande adesão, há regras: para participar é preciso comprar a entrada
na bilheteira do recinto em cada dia/sessão (custa 4 euros e dá direito a um copo oficial de prova) e
depois comprar as fichas para compra e prova das cervejas. As entradas no recinto são condicionadas à
lotação definida, sendo que por cada saída de uma pessoa pode entrar outra e quem tiver pulseira pode
reentrar, quando permitido.

Festa das Vindimas em Palmela
Espetáculos musicais, animação, atividades desportivas e um mercado de vinhos. Nos dias 2 a 5 e 9 a
12 de setembro haverá muito que ver, provar e fazer em mais uma edição da Festa das Vindimas,
adaptada ainda à pandemia, na vila de Palmela. No Largo de S. João vão estar – sextas, sábados e
domingos das 16h às 24h – todos os produtores vínicos da região, com provas comentadas, cursos,
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tertúlias, sunsets, showcookings e harmonizações. No sábado (dia 4), o Largo de S. João recebe a
Sociedade Filarmónica Humanitária e Rui Drumond num concerto às 21h30 (gratuito, mas mediante
reserva de bilhete); e domingo decorrem a Pisa da Uva e Bênção do 1.º Mosto e uma missa de ação de
graças na Igreja de São Pedro. Entre a restante programação, destaque ainda para o jantar vínico com
animação musical marcado para dia 9, na Quinta de Alcube, entre outras iniciativas.

“Saudades do Sabor” em Ourém
Em Ourém (distrito de Santarém), o mês de setembro vai viver-se ao sabor da gastronomia típica e dos
produtos locais. O evento chama-se “Saudades do Sabor” e pretende “estimular os restaurantes a
recuperar o património gastronómico da região” com menus especiais. São 50 os estabelecimentos
aderentes em que não vão faltar os enchidos, a sopa de carne, sopas de verde, carneiro guisado, coelho
à moda da Ortiga, mexudas, chícharos com broa, feijão com abóbora e sobremesas feitas com ovos,
mel, figos secados e pinhões. Todos os restaurantes aderentes ao mês gastronómico “Saudades do
Sabor” e respetivos menus podem ser consultados em detalhe na página nocentrodasemocoes.pt.

Tardes à Merceeiro em Setúbal
Na cidade do Sado, o espaço museológico Mercearia Confiança de Troino, no Largo Machado dos Santos
(Fonte Nova), convida o público a ser merceeiro por dois dias (2 e 9 de setembro). Trata-se de um
evento gastronómico com animação musical que convida a provar “sabores tradicionais com toda a
envolvência de um bairro típico” como é este, desde sempre ligado à pesca. No dia 2, o menu terá
chouriço assado e queijo com doce, mel e azeite aromatizado, tábua com enchidos de porco preto,
queijo de Azeitão gratinado, tábua de queijo e queijos regionais. Já dia 9, as criações culinárias serão à
base de conservas de mexilhão, cavala, sardinha, polvo e atum. Os menus, a 15 euros (duas pessoas)
ou 8,50 euros (individual), incluem uma bebida a copo à escolha entre sangria de moscatel, vinho branco
ou tinto da região, refrigerante e cerveja. As reservas para cada uma das provas (que decorrem das 18h
às 20h) devem ser feitas pelo endereço ditur@mun-setubal.pt.

Link Notícia
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NIT

02/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • COMIDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3086

REACH: 72118

Os buffets estão de volta ao Algarve — e logo com vista para a
Ria Formosa
Estão disponíveis de segunda a sexta-feira e também aos fins de semana. Pode comer o
que quiser.

hegam no final do verão, mas são sempre bons motivos para voltar ao Algarve. Falamos dos buffets de
almoço em Faro com vista para a Ria Formosa que pode aproveitar durante toda a semana. Há sempre
pratos em destaque e claro que há a hipótese de repetir quantas vezes quiser.
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É no AP Eva Senses que tudo acontece. O regresso destas refeições está marcada para o dia 15 de
setembro. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o menu custa 17€ por pessoa. Já aos
fins de semana fica por 20€. As bebidas têm de ser pedidas à parte.

Peixe assado no forno, bife Wellington, peixe ao sal, leitão assado, cataplanas, cozido à portuguesa e
arroz oriental são alguns dos pratos que vai encontrar ao longo dos vários dias. A refeição é servida
sempre entre as 12h30 e as 15 horas.

As reservas podem ser feitas para o rec.eva@ap-hotelsresorts.com ou pelo 289 001 000. O Ap Eva
Senses tem vista para a marina de Faro e para a Ria Formosa.

Link Notícia
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VIDA ECONÓMICA

03/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Verdelago Resort atrai sobretudo portugueses e alguns
espanhóis, brasileiros e americanos
Primeiras unidades vendidas
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