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Faro ganhou um novo Mapa Ilustrado no Dia do Município
Através de histórias e ilustrações, o Mapa Ilustrado criado pela Open Studios Faro junta
17 pontos emblemáticos da cidade nas categorias de arte, cultura, património e lifestyle.
Objetivo é dar a conhecer uma outra capital do Algarve.

Através de histórias e ilustrações, o Mapa Ilustrado criado pela
Open Studios Faro junta 17 pontos emblemáticos da cidade nas
categorias de arte, cultura, património e lifestyle. Objetivo é dar
a conhecer uma outra capital do Algarve.
A galeria Gama Rama foi o palco para a apresentação do novo Mapa Ilustrado de Faro, na tarde de 7 de
setembro, durante as comemorações do Dia do Município.

O documento artístico une 17 pontos de relevo na capital algarvia, a começar na Associação 289, que
ocupa um antigo solar às porta da cidade, passando, por exemplo, pelo Teatro Lethes, Sé Catedral e
Mercado Municipal, com o último marco na Ermida de Santo António do Alto, o «sítio onde Faro está
mais perto do céu».

E apesar de se tratar de um mapa, o objetivo não é servir de ferramenta de navegação a turistas.
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«Não é um mapa turístico, é ilustrado. Um mapa é acima de tudo uma valência para se conhecer o
território, navegar e explorar. Este mapa, além de ferramenta, tem uma outra valência, a da ilustração,
dos olhos da arte», descreveu ao barlavento Daniela Garcia, uma das responsáveis pelo Open Studios
Faro, plataforma responsável pela conceção e edição.

«É um convite a olhar a nossa cidade com um enfoque artístico. Não é uma descrição exaustiva nem
detalhada, mas é um pequeno teaser sobre cada um dos pontos de interesse. É um mapa que,
possivelmente, perde exatidão em algumas características, mas ganha em expressividade. É uma visão
curatorial», acrescentou.

Ainda de acordo com a também docente na Universidade do Algarve (UAlg), no curso de Artes Visuais, a
escolha dos 17 pontos a incluir no novo Mapa Ilustrado de Faro seguiu três critérios: «arte e cultura, o
património e o lifestyle».

«Tínhamos uma ideia global do que queríamos e selecionámos os que achámos razoáveis. Não
queríamos que ficasse muito cheio. É subjetivo, até porque os mapas ilustrados têm essa subjetividade
inerente, não procuram ser objetivos. Selecionámos a Sofia Morais, ilustradora e artista, para os
desenhos e o contador de histórias, Luís Correia Carmelo, para escrever os seis textos», explicou.

A conceção do Mapa Ilustrado de Faro começou no início do ano de 2021, logo com a decisão de que
iria ser apresentado no Dia do Município.
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Luís Correia Carmelo, doutorado em Artes Performativas, contou ao barlavento como correu o processo
artístico.

«O desafio era representar subjetivamente um espaço. Vi as ilustrações, percebi qual o tom e o tipo de
abordagem da artista e entendi que se afirmavam pela sua ligeireza e algum humor. Foi preciso
encontrar alguma coerência e equilíbrio entre o tipo de informação apresentadas e tentei que os textos
seguissem o tom de convite, de boa disposição e com informações verídicas».

E para quem é o Mapa? «Para qualquer pessoa que tenha interesse artístico. Não é apenas um
documento, é também uma peça artística», respondeu Daniela Garcia.

A colega do Open Studios Faro, Toma Svazaite, responsável também pela Galeria GAMA RAMA,
completou: «é para um turista que vem para um concerto na Associação Recreativa e Cultural de
Músicos (ARCM) de Faro, que quer ver uma exposição na Associação 289, ou que quer ir à Galeria Trem.
É para um turista que não se move pelas massas».

Mas não só, está criado também para «um não turista. Um local, de Faro, que tem apreço por arte ou
ilustração e que gostava de ver a sua cidade representada desta forma. É um objeto híbrido, que não foi
pensado para ser colocado numa parede, mas que é algo entre um documento e uma peça artística. As
pessoas hoje em dia tendem, por norma, a deslocar-se de GPS e a ideia é que façam a sua circulação
normal, mas com estes pontos de enfoque, que nós consideramos interessantes», disse ainda a
docente.

Na prática, a ideia «é esta peça ser um reforço de todas as demandas, de cada vez mais afirmar Faro
como um lugar de arte e de cultura. Vem reforçar. Redundância ou não, coloca Faro nos mapas
artísticos. Esse é o nosso objetivo», concluiu Daniela Garcia.

Quem quiser adquirir o Mapa Interativo de Faro basta deslocar-se à Galeria GAMA RAMA, no número 13
da Rua do Prior.

Um local, que de acordo com o mais recente documento, é «mais que uma galeria. É um espaço
dedicado à formação e divulgação de arte contemporânea. Pensada como uma incubadora criativa, no
seu espaço trabalham artistas das mais diversas áreas, como a pintura, a joalharia, a cerâmica e a
ilustração».

O preço do novo Mapa Ilustrado de Faro é de sete euros e está disponível em português e inglês.
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Bacalhau: Mapa preenche uma «lacuna»
A Câmara Municipal de Faro apoiou a criação do Mapa Ilustrativo de Faro e marcou presença na
apresentação do mesmo, no dia 7 de setembro, Dia do Município.

No uso da palavra, Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, começou por congratular a Open Studios
Faro, «pelo trabalho, ao longo dos anos, de agregação de um conjunto de artistas, e de pô-los a
trabalhar uns com os outros. Num concelho que se quer de afirmação cultural, ter agentes culturais
fortes, capacitá-los para trabalharem e para apresentarem os seus trabalhos, é fundamental. O município
faz um papel nesse campo e o governo também, mas se não for a sociedade civil a contribuir,
certamente que a administração central e o município terão uma função redutora de tudo o que é a ação
cultural em cada um dos municípios», afirmou.

Nas palavras do autarca farense, «este Mapa Ilustrado de Faro vem também tapar uma lacuna. Estamos
a trabalhar noutras áreas para termos um mapa robusto com as principais atividades no campo turístico,
com a hotelaria, a restauração, artesanato, a Ria Formosa e uma série de coisas que temos e que
queremos mostrar aos turistas, para que eles possam usufruir do melhor que temos. Este mapa
também traz um contributo nessa área. A partir de hoje ficamos mais ricos e espero que continuem a
trabalhar no sentido de capacitar os artistas e os agentes culturais, para sermos cada vez mais fortes
nesta área que é a cultura».

Notícia
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Britons in Portugal up by 34.6%
T he number of Britons officially registered as living in Portugal increased by more than
30% between 2019 and 2020.

 

The 34.6% increase was revealed by the latest Immigration, Borders and Asylum Report for 2020 from
Portugal’s borders and immigration service, SEF.

Several factors have played into the increase, from Brexit to Portugal’s non-habitual resident tax scheme,
which allows many foreigners (including Brits) who move to Portugal to benefit from huge reductions in
their income tax bills.

The non-habitual resident tax incentive was introduced in 2009, exempting individuals with certain
sources of income from overseas (including pensions) from paying tax on that income. In its 2020
budget, Portugal replaced the exemption with a 10% tax rate – still well below what would be payable in
many other countries.
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Christina Hippisley, General Manager of the Portuguese Chamber of Commerce in the UK said: “Portugal’s
lifestyle benefits have long made it an attractive destination for British retirees and we’ve seen a notable
increase in those looking to enjoy their retirement here over the past few years. The affordability of life in
Portugal and the longer life expectancy here both play into this. At the same time, we’ve seen a rising
number of younger families moving to Portugal, attracted by the country’s excellent international schools,
laid back pace of life and – for many – its location within the Schengen Zone.”

Notícia

6/17
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Enoturismo atraiu 10% dos turistas em Portugal nos últimos anos
Portugal tem de garantir que os visitantes possam “pernoitar mais tempo”, ou seja, para
além da média de “2,7 noites”, diz Rita Marques, Secretária de Estado da

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, destacou esta sexta-feira que “10% daqueles que
visitaram Portugal nos últimos anos”, antes da covid-19, escolheram o país por “motivos associados ao
vinho”, optando por fazer enoturismo.

O Governo está “a trabalhar de forma muito focada” o enoturismo “desde 2019 e já podemos dizer que
10% daqueles que visitaram Portugal, nos últimos anos, antes da pandemia, vinham exclusivamente
com motivos associados ao vinho”, afirmou a governante, Rita Marques.

Portugal é “um dos poucos países europeus” que possui “um plano de ação” específico para o
enoturismo e a aposta neste setor “é um caminho” que o país está “a trilhar”, frisou a secretária de
Estado, que falava à agência Lusa, em Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora).

À margem do encerramento da 5.ª Conferência Global sobre Enoturismo promovida pela Organização
Mundial de Turismo (OMT), Rita Marques afiançou que este evento marca o “compromisso” do país em
continuar “a trabalhar esta agenda”, em que “já muito” fez, mas onde ainda existe “um grande caminho
para percorrer”.

A secretária de Estado do Turismo lembrou que o plano de ação nacional para o enoturismo tem “quatro
grandes dimensões”, a começar pelo ‘terroir’, ou seja, “por trabalhar os territórios com as 14 comissões
vitivinícolas, distribuídas por sete regiões”.

“Depois, trabalhar o produto de qualidade, como se apresenta, como é pode ser bem apreciado pelo
turista”, indicou, acrescentando que também “é bastante importante a capacitação e qualificação das
pessoas”, assim como “a promoção e o acrescento contínuo na cadeia de valor”.
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E a sustentabilidade, matéria na qual o turismo “tem tido um papel importante, porque tem assumido
uma liderança muito forte”, tem que “fazer parte do ADN” em Portugal, defendeu Rita Marques.

Lembrando que “muitas” das 14 regiões vitivinícolas portuguesas desenvolvem a sua atividade nos
territórios rurais e do interior, a secretária de Estado alertou que, fruto da pandemia de covid-19, o
enoturismo destas regiões pode beneficiar.

“Os motivos de viagem alteraram-se ligeiramente, todos nós procuramos locais onde podemos estar um
pouco mais isolados do burburinho das cidades”, e existe “maior apetite para degustar produtos da terra,
quer gastronómicos, quer vitivinícolas”, afirmou.

E é preciso “proporcionar produtos, mas também experiências e diversidade” aos visitantes, porque
Portugal tem que garantir que os visitantes possam “pernoitar mais tempo”, ou seja, para além da média
de “2,7 noites” de estadia, para “garantir mais valor económico”.

A conferência da OMT em Monsaraz começou na quinta-feira e terminou hoje, tendo sido promovida
com o apoio do Turismo de Portugal e da câmara alentejana.
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O retrato de um Porto “preocupado com os voos da Ryanair”
As alterações de uso mais visíveis na cidade nos últimos dez anos prendem-se com a
criação de alojamento destinado a turistas PEDRO GRANADEIRO / GLOBAL IMAGENS

9/17



10/17



11/17



PÚBLICO

13/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍSA PINTO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Lisboa e Porto só têm 5000 imóveis activos no alojamento local
Oferta real está muito abaixo dos mais de 27.500 fogos que constam nos registos oficiais
para as duas cidades
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PIB ACELERA AO ENCONTRO DAS METAS DO GOVERNO
Portugal apresentou o segundo maior crescimento da União Europeia no segundo
trimestre do ano. Siza Vieira aponta para um crescimento económico de 5% até ao fim do
ano
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Em tempo de ″guerra″ abriram 23 hotéis no país
A confiança dos empresários esmoreceu, mas ainda assim não baixaram os braços num
ano em que o setor hoteleiro perdeu 3,2 mil milhões de euros em receitas.

É indiscutível que a pandemia da covid-19 apanhou o mundo desprevenido e um dos setores mais
afetados foi o turismo. Os empresários hoteleiros viram-se forçados a fechar portas, a recorrer aos
apoios do Estado e a repensar estratégias. Um ano e meio depois do primeiro confinamento, há ainda
muitas contas a fazer. Para já, sabe-se que em 2020 a atividade hoteleira perdeu 3,27 mil milhões de
euros em receitas, as dormidas caíram 75% e os hóspedes 76", lembra Raul Martins, presidente da
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Mas, apesar deste impacto brutal, os empresários hoteleiros
não baixaram os braços e no primeiro ano da "guerra" contra o vírus SARS-CoV-2 abriram 23 novos
hotéis no país.

Como sublinha Raul Martins, "vivemos tempos equivalentes a uma guerra, mas a maioria dos
empresários aguentou as suas empresas e os postos de trabalho". Foi a região Norte que concentrou a
maior fatia de aberturas de novas unidades. Foram inaugurados 12 hotéis no Norte, oito dos quais no
Porto, seis na Grande Lisboa, três na capital, três na região Centro e dois no Alentejo. O número de
aberturas pode parecer diminuto face às 51 unidades que estavam inicialmente previstas, e à dinâmica
da atividade que apresentava um pipeline de 220 novos projetos (mais de 18 mil quartos) até final de
2023. Mas, afirma Raul Martins, os desvios entre anúncios de abertura e a sua real efetividade "são
basicamente idênticos aos do ano anterior". Em 2019, abriram 24 novos hotéis, dos 65 inicialmente
previstos, de acordo com os dados da AHP.

Esta discrepância prende-se com fatores como atrasos no licenciamento, nas aprovações e na
construção, e também com mudanças de estratégia dos investidores. Claro está que o deflagrar da
pandemia também contribuiu para uma contração nas decisões de abertura. Como frisa Raul Martins, em
2020, há uma questão excecional: "A pandemia que acarretou um 'shut down' do turismo a nível
mundial e incertezas quanto ao futuro".

E 2021?
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A AHP não tem neste momento dados sobre quantas novas aberturas terão ocorrido nestes primeiros
oito meses do ano. No seu último relatório de mercado, a Cushman & Wakefield (C&W) adiantava que
muitos operadores "optaram por adiar estrategicamente a data de conclusão das unidades em
construção por um breve período, aguardando a normalização dos níveis de procura". A consultora
admitia também que "alguns hotéis ainda em fase de projeto ou licenciamento tenderão a ter os seus
planos de investimento meticulosamente revistos", situação que se deverá refletir numa "contínua
revisão em baixa da nova oferta hoteleira prevista até final de 2023". Dos 220 novos estabelecimentos
hoteleiros que estavam em pipeline no final do ano passado, a C&W detetou para já uma ligeira quebra,
para 207. Este potencial investimento concentra-se maioritariamente nas duas áreas metropolitanas do
país, nomeadamente em Lisboa (4000 quartos), Porto (2200 quartos), Vila Nova de Gaia (1150
quartos) e Cascais (1050 quartos).

Raul Martins está a aguardar os números de agosto para medir a temperatura da atividade hoteleira, um
indicador que os investidores não estarão alheios para definir a estratégia futura. "Sabemos que também
este ano foi o mercado interno que puxou pelo destino, porque o mercado internacional ainda não
regressou, e só se fará quando os certificados de vacinação de fora da UE forem aceites em Portugal e
se recuperar o transporte aéreo de passageiros", adianta.

As estatísticas do Algarve, a principal região turística do país, corroboram com estas declarações. Em
agosto, o mercado doméstico aumentou 50,8% na região algarvia e o externo diminuiu 58,6% face ao
mesmo mês de 2019. Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação quarto registou uma
quebra superior a 59% e as vendas uma descida de 55% face ao mesmo período de 2019, avançou a
AHETA (Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve). Em conclusão, a atividade
hoteleira está ainda muito longe dos níveis pré-pandémicos.

Os hoteleiros portugueses admitem uma retoma da atividade a partir de 2023, mas a Organização
Mundial de Turismo já fala em 2024. Para além da pandemia, há um conjunto de outros fatores
determinantes para a recuperação da atividade, como a retoma do transporte aéreo e o turismo de
negócios, um dos segmentos mais afetados pela crise sanitária, aponta Raul Martins. Nestas matérias, a
indefinição do futuro da TAP e do aeroporto de Lisboa são "gravíssimas". O presidente da AHP é
taxativo: "Tem que haver uma solução! Já passou mais de ano e meio desde o início da pandemia e a
situação continua inalterada, ou talvez pior, porque agora nem se vislumbram alternativas." E não tem
dúvidas, esta questão "vai ser o grande entrave à retoma da hotelaria de todo o país e ao crescimento
económico".
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AHRESP discorda da “retirada prematura” de apoios
É muito importante que o Governo continue a apoiar financeiramente os nossos sectores
até que a actividade turística esteja normalizada, incluindo ao nível do turismo
internacional, ao qual a actividade das nossas empresas está directamente ligada, refere
a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) no seu boletim
diário, alertando que a retirada prematura desses apoios pode comprometer a
viabilidade das empresas que ainda não estão preparadas para fazer face a todas as
suas obrigações financeiras.

É muito importante que o Governo continue a apoiar financeiramente os nossos sectores até que a
actividade turística esteja normalizada, incluindo ao nível do turismo internacional, ao qual a actividade
das nossas empresas está directamente ligada, refere a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP) no seu boletim diário, alertando que a retirada prematura desses apoios pode
comprometer a viabilidade das empresas que ainda não estão preparadas para fazer face a todas as
suas obrigações financeiras.

Esta tomada de posição da AHRESP vem no seguimento de uma afirmação do primeiro-ministro de que
as empresas estão a retomar o seu caminho e hoje os apoios podem diminuir porque as necessidades
são menores.

A AHRESP salienta ainda que realidades sectoriais distintas requerem tratamentos diferenciados, sendo
que o alojamento turístico e a restauração e similares foram e continuam a ser as actividades que mais
sofreram os impactos negativos da pandemia e explica que a retoma está a decorrer a diferentes ritmos
e o negócio das nossas empresas ainda não se situa nos níveis pré-pandemia.

No seu boletim diário, a AHRESP insiste ainda na urgência da disponibilização da medida ‘Retomar’, para
que os empresários possam atempadamente contactar os bancos e iniciar o processo de negociação e
reestruturação dos seus créditos.

Recorde-se que a medida ‘Retomar’ visa apoiar as empresas na negociação com os bancos para a
reestruturação dos seus créditos, através da concessão de garantia pública de até 25% da dívida em
moratória, assegurando que as empresas possam beneficiar de alguma carência de capital adicional e de
uma extensão de maturidade.
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