
O TURISMO

21/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Algarve Craft & Food
Apoiado pelo programa operacional CRESC Algarve 2020, o projecto é promovido pela
Região de Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarve e pela cooperativa QRER.

 

Apoiado pelo programa operacional CRESC Algarve 2020, o projecto é promovido pela Região de
Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarve e pela cooperativa QRER.

Este projecto visa estimular o desenvolvimento e também a internacionalização das indústrias culturais e
criativas baseadas no artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve, através de residências
criativas, workshops técnicos, um seminário e 10 novos programas de turismo cultural e criativo, até
Junho de 2022.

O presidente do Turismo do Algarve afirma, “O Algarve Craft & Food coloca o Algarve na vanguarda
das tendências no sector do turismo, nos conceitos de ‘slow made’ e ‘slow food’. Vem promover
uma oferta que convida o turista a vivenciar a região ao ritmo da vida local, da comunidade e
dos seus saberes e sabores”.

O seminário “Algarve Craft & Food – Internacionalização de artesanato, produtos alimentares locais e
turismo criativo” acontece já no dia 27 de Outubro, das 09:30 às 13h00, na Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve (Faro). Dirigido a artesãos, designers, produtores agroalimentares, chefs de cozinha
e agentes turísticos, este seminário é aberto à comunicação socail e tem como objectivo melhorar as
competências dos stakeholders regionais na área do turismo cultural e criativo.

Os melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projecto habilitam-se a ganhar 15 mil
euros, distribuídos equitativamente pelos vencedores das três categorias a concurso – incluindo os meios
ou profissionais de comunicação social que escreverem as reportagens mais especiais sobre a temática
do turismo criativo.

As candidaturas aos Prémios Algarve Craft & Food poderão ser entregues até 2022.

(Link)
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https://www.oturismo.pt/feiras-e-eventos/45375-algarve-craft-food.html


MAIS ALGARVE

21/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Faro | "Algarve Craft & Food"
Já ouviu falar do “Algarve Craft & Food”?

 

Já ouviu falar do “Algarve Craft & Food”? Este projeto visa estimular o desenvolvimento e também a
internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
alimentares locais do Algarve. E como vai fazêlo? Através de residências criativas, workshops técnicos,
um seminário e 10 novos programas de turismo cultural e criativo até junho de 2022. Apoiado pelo
programa operacional CRESC Algarve 2020, o projeto é promovido pela Região de Turismo do Algarve,
pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER.

O SEMINÁRIO ESTÁ À PORTA

Chama-se “Algarve Craft & Food – Internacionalização de artesanato, produtos alimentares locais e
turismo criativo” e acontece já no dia 27 de outubro, das 09h30 às 13h00, na Escola de Hotelaria
e Turismo do Algarve (Faro). Dirigido a artesãos, designers, produtores agroalimentares, chefs de
cozinha e agentes turísticos, este seminário é aberto à comunicação social e tem como objetivo
melhorar as competências dos stakeholders regionais na área do turismo cultural e criativo. INSCRIÇÕES
no site do projeto.

ALGUÉM FALOU EM PRÉMIOS?

Os melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto habilitam-se a ganhar 15 mil
euros, distribuídos equitativamente pelos vencedores das três categorias a concurso. Sim, três, pois a
iniciativa espera também distinguir os meios ou profissionais de comunicação social que escreverem as
reportagens mais especiais sobre a temática do turismo criativo. As candidaturas aos Prémios Algarve
Craft & Food poderão ser entregues até 2022. MAIS INFORMAÇÕES aqui.

TESTEMUNHOS

“O Algarve Craft & Food coloca o Algarve na vanguarda das tendências no setor do turismo, nos
conceitos de ‘slow made’ e ‘slow food’. Vem promover uma oferta que convida o turista a vivenciar a
região ao ritmo da vida local, da comunidade e dos seus saberes e sabores”. João Fernandes Presidente
do Turismo do Algarve.

“Este projeto é o primeiro passo da região para a criação de uma relação virtuosa entre o setor das
Artes e Ofícios (artesanato) e o setor agroalimentar, associando-os à promoção turística através do
desenvolvimento de programas de turismo cultural e criativo”. João Amaro Diretor executivo da Tertúlia
Algarvia.

“Pretendemos que o Algarve Craft & Food contribua para posicionar o interior do Algarve numa oferta
global de turismo cultural e criativo, baseada na cultura local e no seu património, favorecendo, desse
modo, o desenvolvimento sustentável da sua atividade económica”. Susana Calado Martins Presidente
do Conselho de Administração da QRER.
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https://algarvecraftandfood.pt/inscricao
https://algarvecraftandfood.pt/premios-craft-food


(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/28366-faro-algarve-craft-food


BARLAVENTO

20/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Está a nascer um «Algarve + Sustentável» em Aljezur
Em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável, a Bienal de T urismo de
Natureza (BT N) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos
sobre turismo de natureza da região, vão-se juntar num único, o novo «Algarve +
Sustentável»
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JORNAL DO ALGARVE

21/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

"Algarve + Sustentável" é debatido em Aljezur
A Bienal de T urismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, dois dos mais reconhecidos
eventos sobre turismo de natureza do Algarve, juntam-se num evento único
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TECNO HOTEL

20/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“Programa Adaptar Turismo”. Apoio financeiro para Hoteleiros até
15 mil euros.
O "Programa Adaptar T urismo" tem uma dotação de cinco milhões de euros para apoiar
micro, pequenas e médias empresas do setor hoteleiro a adaptarem-se às alterações
provocadas pela pandemia.Ler mais

O programa Adaptar Turismo, destinado a micro, pequenas e médias empresas do sector afectadas pela
pandemia, conta com uma dotação de cinco milhões de euros para apoios a fundo perdido até 20 mil
euros.

De acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República, assinado pela secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, o instrumento de apoio é financiado pelo Turismo de Portugal “com recurso às
suas receitas próprias anuais, e tem uma dotação orçamental de 5 (cinco) milhões de euros”.

O Adaptar Turismo foi criado pelo Governo para "apoiar as empresas do turismo no esforço de
adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, permitindo ajustar os métodos de organização
no trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ao contexto pós-covid-19".

Segundo as regras hoje publicadas, serão apoiados projectos com uma despesa mínima de 2.500 euros
e uma duração máxima de execução de 12 meses, que não estejam iniciados à data da apresentação da
candidatura ao apoio.

Entre os projectos elegíveis estão os custos com a requalificação, modernização e ampliação dos
espaços existentes, incluindo obras de adaptação, que permitam responder a necessidades decorrentes
da pandemia da doença covid-19 e aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático,
incluindo sistemas de ‘self-check-in’ e ‘self-check-out’, preferencialmente os que utilizem tecnologia
‘contactless’.

As despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na validação
da despesa dos pedidos de pagamento, até ao valor de 15% do valor do investimento e com o limite de
2.500 euros, estão também abrangidas pelos apoios.

Os apoios são "atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável", ou seja, a fundo perdido.

Têm um limite de 75% das despesas elegíveis, até um máximo de 15 mil euros por empresa.

Estes tectos podem ser alargados, "no caso das empresas que estiveram encerradas
administrativamente no contexto da situação da pandemia" e que tenham atividade principal como
bares, discotecas ou parques de diversão.

Nesses casos, o limite dos apoios passa a ser de 85% das despesas elegíveis, até um máximo de 20 mil
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euros por empresa.
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EXPRESSO

20/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

“Bazuca” deixa Portugal com excedente externo de 850 milhões
de euros até agosto
Para a economia portuguesa atingir o excedente de 850 milhões de euros foi crucial o
pagamento, em agosto, de 2.159 milhões de euros de pré-financiamento por parte da UE
do Plano de Recuperação e Resiliência

Entre janeiro e agosto deste ano Portugal registou um excedente externo de 850 milhões de euros,
segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Em 2020 Portugal só atingiu o
excedente em outubro, mas este ano o reembolso da "troika" em julho e as transferências da União
Europeia (UE) no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência em agosto deixaram o país com uma
maior folga.

Este valor representa mais 1.088 milhões de euros do que nos primeiros oito meses de 2020, altura
altamente marcada pela Covid-19. Porém, fica aquém dos valores de 2019 no mesmo período (1.843
milhões de euros).

Para a economia portuguesa atingir este excedente foi crucial o pagamento, em agosto, de 2.159
milhões de euros de pré-financiamento por parte da UE do Plano de Recuperação e Resiliência.

Além deste pagamento, o saldo da balança comercial (saldo conjunto da balança de bens e serviços),
em agosto, aumentou em 12 milhões face ao mesmo período de 2020, fixando-se nos 351 milhões de
euros. Quer as exportações quer as importações cresceram, sendo que a nível de bens cresceram mais
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as exportações e a nível de serviços foram mais importações. Porém, continuam aquém dos valores
pré-pandemia.

"O crescimento das exportações de viagens e turismo (48,3%) foi o que mais contribuiu para o aumento
do excedente da balança de serviços. As receitas de turistas provenientes de França, Espanha e Reino
Unido, os três principais países de origem das receitas de turistas não residentes, apesar de continuarem
aquém dos níveis pré-pandemia (agosto de 2019), aumentaram em relação a julho de 2021 e a agosto
de 2020", indica o BdP.

Por outro lado, Portugal contribuiu com 160 milhões de euros para o orçamento da União Europeia (mais
92 milhões de euros que em agosto do ano passado), fazendo com que o excedente da balança de
rendimento secundário se reduzisse em 110 milhões de euros.

O BdP dá ainda conta de que "em agosto de 2021, aumentaram as disponibilidades do Banco Central de
Direitos de Saque Especiais (DSE) atribuídas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 2.390
milhões de euros".
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TVI24

20/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

E o regresso do turismo ao Algarve estava a dar novo fôlego a
empresas como as de aluguer de carros hoje de transporte de
passageiros do aeroporto para os hotéis, mas o preço dos
combustíveis está a impedir a desejada retoma da atividade
E o regresso do turismo ao Algarve estava a dar novo fôlego a empresas como as de
aluguer de carros hoje de transporte de passageiros do aeroporto para os hotéis, mas o
preço dos combustíveis está a impedir a desejada retoma da atividade

E o regresso do turismo ao Algarve estava a dar novo fôlego a empresas como as de aluguer de carros
hoje de transporte de passageiros do aeroporto para os hotéis, mas o preço dos combustíveis está a
impedir a desejada retoma da atividade
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PÚBLICO

20/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Escapadinhas: sugestões para desfrutar as cores do Outono
Enquanto a natureza se deixa tingir de vermelhos e laranjas mas o frio ainda não se faz
sentir, é o momento ideal para uma escapadinha de Outono. De caminhadas a colheitas
de cogumelos, magustos, festejos de Halloween ou ofertas especiais em unidade

Vintage House Hotel, Pinhão

O Vintage House Hotel convida-o a viver o Outono no coração do vale do Douro, Pinhão, com o
programa “Douro Wine Lover”. A experiência inclui duas noites de estadia com pequeno-almoço, visita a
duas quintas de vinho do Porto e um piquenique. Válido até 31 de Março. Preço: a partir de 190€ por
noite. Contactos: 220 133 185 e e-mail. Mais informações

Passeio de barco e pôr do Sol no Douro

A Quinta de Vineadouro encerra as suas actividades de enoturismo deste ano com um passeio de barco
rabelo pelas belas paisagens do Douro. Uma viagem até o Sol se pôr, acompanhado de vinhos e petiscos
da região, com partida do cais do Pocinho, Vila Nova de Foz Côa, no dia 30 de Outubro, às 17h. Preço:
60€/pessoa. Inscrições até 25 de Outubro. Contactos: 912 007 287 e e-mail. Mais informações

Outono no Vidago Palace Hotel

“Outono no Palácio”, um pacote temático que o Vidago Palace Hotel oferece aos clientes, que inclui duas
noites de alojamento, pequeno-almoço, um chá das 5 (selecção de sanduíches, scones e doces caseiros
e chás), jantar e desconto em tratamentos no spa. Preço: desde 257€ por pessoa em quarto duplo.
Válido até 20 de Dezembro. Mais informações

The Yeatman Hotel, Porto

Para os dias mais frios nada como relaxar no ambiente acolhedor do Yeatman Hotel, a dois ou em
família. Duas noites de estadia, acesso à piscina interior panorâmica e ginásio, pequeno-almoço, 20%
desconto em tratamentos no spa, desconto em vinhos na loja e um chá servido ao final do dia por
adulto. Preço: desde 255€ por pessoa. Mais informações

Lisbon Marriott Hotel, Lisboa
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mailto:reservations@vintagehousehotel.com
http://www.vintagehousehotel.com/pt/programa-romantico/
mailto:geral@vineadouro.com
http://www.vineadouro.com/
https://www.vidagopalace.com/pt/programas/outono-palacio-2021/
https://www.the-yeatman-hotel.com/pt/programas/programa-de-inverno/


Com o início do Outono, o Lisbon Marriott Hotel lança um conjunto diversificado de propostas para
usufruir sozinho, em família ou com amigos. Até 31 de Dezembro, as crianças menores de 12 anos não
pagam, beneficiando de alojamento e pequeno-almoço gratuitos. Por 149€/dia, alojamento, pequeno-
almoço para até dois adultos e duas crianças com menos de 12 anos, desde que partilhem o quarto com
pelo menos um adulto. Os miúdos também podem almoçar ou jantar gratuitamente se pedirem o menu
infantil no restaurante CITRUS ou no bar Tapas & Tiles, que acrescentou três novos petiscos à sua carta:
mexilhões à belga, hambúrguer de salmão e roll de lavagante. Quem preferir optar pela meia pensão,
pagará 169€/dia pelo alojamento, pequeno-almoço e jantar. Reservas: 914 391 060 e/ou 914391060.

Halloween no Parque Aventura DiverLanhoso

Vista-se a rigor e vá até ao Parque Aventura DiverLanhoso, situado na Póvoa de Lanhoso, brincar ao
Halloween. Está prometido um Dia das Bruxas inesquecível, com muitos sustos e surpresas
aterrorizadoras, com um Escape Room especial (60€), além de actividades de aventura e jantar com
baile de máscaras (25€). Pode ainda optar por dormir em camarata no Covil das Bruxas por 25€ por
noite. De 29 a 31 de Outubro. Mais informações

Caminhada na Lousã

Nas sextas-feiras de lua cheia participe na caminhada “Talasnal ao Luar”, um percurso circular entre o
Castelo da Lousã e a Aldeia do Xisto do Talasnal com paragem na Casa da Eira. Preço: 10€ por adulto e
6€ por criança. Inclui chá acompanhado do talasnico, especialidade da região confeccionada com mel,
castanhas e amêndoa. Próximas datas: 22 de Outubro, 19 de Novembro e 17 de Dezembro. Mais
informações

Workshop de fotografia, serra da Estrela

As cores do Outono são uma atracção para os amantes da natureza e da fotografia. A Papa-Léguas
organiza um programa de fim-de-semana na serra da Estrela, destinado sobretudo aos iniciados e
entusiastas da fotografia de paisagem e natureza. Preço: 330€. Inclui estadia duas noites em quarto
duplo na Casa das Penhas Douradas, dois almoços e um jantar, acompanhamento de guia e fotógrafa
Lisa Vaz e seguro. Nota: não inclui o transporte para o local. De 5 a 7 de Novembro. Mais informações

Magusto, Seia

Passeio de três dias até à serra da Estrela, com festa de magusto onde não faltarão castanhas, água-pé
e música. Preço: desde 340€. Autocarro de turismo à partida de Lisboa, duas noites de alojamento na
Quinta do Crestelo, dois jantares regionais, visitas de acordo com o programa com guia (Maciço Central
da serra, Vale Glaciar do Zêzere, Manteigas, entre outras). De 31 de Outubro a 1 de Novembro).
Contactos: 215927076 e e-mail. Mais informações

Magusto nas Aldeias Históricas

Conheça os costumes e tradições da Beira neste circuito de três dias por Linhares, Celorico, Trancoso,
Marialva e Belmonte. Preço: desde 340€ com autocarro de Lisboa, estadia no Hotel Turismo de
Trancoso, pensão completa, visitas e entradas conforme o itinerário, incluindo guia, passeio pelo Soito
com apanha de castanha e magusto com jeropiga e lanche com produtos regionais. De 11 a 12 de
Novembro. Mais informações

Caminhada micológica, Condeixa-a-Nova

Percurso pedestre na zona das Buracas de Casmilo, interessante formação geológica com grandes
escarpas e numerosas cavidades no concelho de Condeixa-a-Nova, onde vai ter a possibilidade de
descobrir alguns segredos, variedades e utilização dos cogumelos. O trekking termina com prova dos
saborosos petiscos micológicos. O evento realiza-se no dia 20 de Novembro das 9h às 13h. Inscrição
custa 20€ e inclui seguro. Mais informações

Passeio Lisboa Medieval, Lisboa

Conheça segredos, histórias e tradições de outros tempos, neste passeio pela Lisboa Medieval, repleta
de igrejas e paços antigos, organizado pela Time Travellers, e que acontece no dia 23 de Outubro. Local
de encontro: Praça D. Pedro IV, às 9h30. Preço: 13,50€ por adulto e 5€ por crianças até aos 12 anos.
Inscrições até ao dia 21 de Outubro por e-mail.

Observação de aves, cabo Carvoeiro
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http://www.diver.com.pt/
https://activarturismo.org/
https://www.papa-leguas.com/
mailto:info@tryvel.pt
https://tryvel.pt/tour/magusto-seia
https://www.oasistravel.net/viagem/magusto-de-castanha-nas-aldeias-historicas
https://activarturismo.org/
mailto:geral@timetravellers.pt


“De olhos nas aves”. Aceite este desafio da SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) e na
manhã do dia 30 de Outubro junte-se à equipa e vá observar algumas aves marinhas no miradouro do
cabo Carvoeiro, em Peniche, e descubra as galhetas e os alcatrazes, entre outras espécies que passam
despercebidas. A organização tem telescópios, binóculos e guia de aves. Mais informações

“Vamos limpar a ilha Deserta”, Faro

A SPEA tem mais um desafio: limpar a praia da ilha Deserta e ajudar a criar um melhor ambiente para as
aves que aqui fazem ninhos e para as pessoas que desfrutam da praia. Este encontro está agendado
para o dia 6 de Novembro. O transporte entre o cais de embarque em Faro e a ilha é gratuito, mas é
necessário inscrição. Mais informações

Hotel do Parque, São Pedro do Sul

Faça uma escapada até São Pedro do Sul e usufrua destas ofertas especiais de Outono que o Hotel do
Parque preparou para uma estadia de duas noites e três dias com pequeno-almoço e circuito spa. Preços
desde: 184€ (Out.) e 172€ (Nov./Dez.), com massagem Vichy localizada por pessoa; 212€ (Out.) e
193€ (Nov./ e Dez.) com uma refeição; 239€ (Out.) e 225€ (Nov./Dez.), com uma refeição e
massagem Vichy localizada por pessoa. Mais informações

Évora Hotel, Évora

Desfrutar de perto a beleza natural do Alentejo nesta época do ano é a sugestão do Évora Hotel, que
pratica tarifas especiais de alojamento em quarto duplo até ao final de Outubro. Preços por pessoa:
47,50€ (uma noite); 87€ (duas noites); 121,50€ (três noites); 158€ (quatro noites); 190€ (cinco
noites). O hotel sugere ainda algumas actividades e visitas, como prova de vinhos com petiscos numa
adega da região, passeios de balão de ar quente e passeio pelo centro histórico da cidade. Mais
informações

São Martinho, Marvão

Circuito em autocarro de turismo, com partida do Porto e Lisboa e visitas a Castelo de Vide, Marvão,
Portalegre, Crato, Belver e Passadiço do Alamal. Preço: desde 275€ por pessoa. Inclui transporte,
alojamento, pequeno-almoço, pensão completa com jantar temático de São Martinho, entrada no
Museu do Crato, Museu do Sabão e Castelo em Belver, tempo livre para visita à Feira da Castanha em
Marvão (opcional) e guia. Dias 13 e 14 de Novembro. Mais informações 

Experiência gastronómica, Montargil

Desfrute de uns dias de descanso no Montargil Monte Novo, com vista panorâmica para a Barragem de
Montargil, e aproveite o pacote Experiência Gastronómica, que junta ao jantar de degustação de seis
receitas e pequeno-almoço o alojamento gratuito e um cesto de boas-vindas com produtos locais. A
experiência gastronómica pensada pelo novo chef, Carlos Marques, é personalizada e intimista, uma vez
que o chef acompanha cada refeição e revela alguns segredos dos pratos. Preço: 188€ por pessoa, em
quarto duplo. Mais informações

Ozadi Tavira Hotel, Tavira

Aproveite a promoção especial Outono que o Hotel Ozadi, em Tavira, tem para oferecer: 40% desconto
na sua estadia e a oferta de 10% numa das experiências de ar livre à escolha (golfe, observação de
golfinhos e de aves, passeios a cavalo, entre outras). Tarifas desde 77€. Válido até 31 de Outubro. Mais
informações

Bensaude Hotels Collection, Açores

Para incentivar o turismo de Inverno nos Açores, o Bensaude Hotels Collection promove ofertas
especiais para as unidades Hotel Marina Atlântico em São Miguel, Terceira Mar Hotel, na Terceira, e Hotel
do Canal, no Faial. O programa “BHC Inverno” prevê estadias a partir de três noites em quarto duplo
com pequeno-almoço, possibilidade de cama extra para crianças até aos 12 anos, welcome drink e
crédito no valor de 30€ para consumo no restaurante ou bar. Mais informações
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http://www.spea.pt/agenda
http://www.spea.pt/agenda
https://hoteldoparque.pt/oferta-de-outono/
https://evorahotel.pt/programa/outono-em-familia/
https://www.pintolopesviagens.com/viagens/sao-martinho/
https://www.sitemontargilmontenovo.pt/
https://www.ozaditavirahotel.com/hotel-ofertas-especiais
https://www.bensaudehotels.com/ofertas-especiais/bhc-inverno


SÁBADO

21/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 42

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 31900

RUMO AO SUL
SEGREDOS. DO BOM PEIXE AO ALOJAMENTO
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BARLAVENTO

20/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Faro está «marafado para ganhar» candidatura a Capital Europeia
da Cultura 2027
Nova campanha para envolver toda a comunidade no processo foi apresentada no início
da Feira de Santa Iria. E não faltou curiosidade
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BARLAVENTO

20/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Futuro do turismo pósCOVID será debatido em Vilamoura
Especialistas internacionais de investimentos em hospitalidade e lazer rumam ao Algarve
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SUL INFORMAÇÃO

20/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Festival “Walk&Art Fest” volta a unir as caminhadas à arte em
Barão de São João (Lagos)
Iniciativa decorrerá de 5 a 7 de Novembro
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O festival Walk&Art Fest está de regresso à aldeia de Barão de São João, em Lagos, de 5 a 7
de Novembro, para unir as caminhadas com a arte, num programa que inclui atividades para
todas as idades e no qual os artistas participantes vão propor uma instalação com o tema
“Contraciclo”.

Já na 4ª edição, o festival, organizado pela Câmara de Lagos e pela Associação Almargem, irá contar
com 41 caminhadas, quatro percursos de BTT, 15 atividades para crianças, nove atividades de bem-
estar, quatro workshops e um concerto.

O festival terá também uma exposição coletiva de 12 obras, instalada num percurso que passa pela
aldeia e pela mata de Barão de São João. O trajeto, de cerca de três quilómetros, poderá «ser visitado
tranquilamente, aproveitando as belezas naturais deste local e o ambiente acolhedor da aldeia», diz a
organização do evento.

O tema “Contraciclo” surge «como resposta ativa ao momento que atravessamos», depois da «prova
de fogo» a que todos fomos sujeitos com a pandemia.

Agora, «é altura de questionar se o regresso à dita “normalidade pré-Covid”, que aguardámos
ansiosamente, não deve ser uma oportunidade para quebrar o ciclo de ideias e comportamentos que nos
levaram até aqui e que têm degradado a nossa casa comum – a Terra».

A instalação artística deste ano leva os visitantes a «refletir sobre o que cada um de nós poderá mudar
e, sobretudo, a agir de acordo com essa mudança», realça a organização.

São também os artistas participantes quem propõe e dinamiza muitas das atividades do festival, todas
elas gratuitas e sujeitas a inscrição.

Os visitantes podem experimentar técnicas artísticas (fotografia, pintura, entre outras), desfrutar de
práticas de bem-estar (dança, música, luohan qigong (chi ckung), tai chi, tai ji quan, meditação) e
participar nas atividades de educação ambiental, pensadas para famílias (horas do conto, pinturas com
terra, caça ao tesouro, descoberta da floresta).
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Para quem procura atividade física aliada à descoberta da natureza, o festival propõe caminhadas,
algumas delas temáticas (biodiversidade, geodiversidade e património), e passeios de BTT.

O destaque para dia 6 de Novembro, sábado, vai para o concerto de Tiago Saga, músico luso-britânico a
viver em Brighton, vocalista dos Time for T, «aqui numa versão mais intimista».

O evento volta a contar com várias parcerias, como empresas de animação turística e entidades oficiais
que irão dinamizar muitas destas atividades.

As inscrições abriram esta quarta-feira, 20 de Outubro, às 10h00, através do website do
evento www.walkartfest.pt, podendo o festival ser também acompanhado através do Instagram e do
Facebook através do @walkartfest.

A iniciativa integra o calendário do evento Algarve Walking Season (AWS) onde se incluem os outros dois
festivais de caminhadas existentes na região (Walking Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de
Alcoutim).

O AWS é uma iniciativa coordenada pela Cooperativa QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade, apoiada pelo Turismo de Portugal e Região Turismo do Algarve.

 

 

https://www.sulinformacao.pt/2021/10/festival-walkart-fest-volta-a-unir-as-caminhadas-a-arte-em-
barao-de-sao-joao-lagos/
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http://www.walkartfest.pt/
https://www.facebook.com/walkartfest


JORNAL DO ALGARVE

21/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

UAlg vai ter este ano 1800 alunos estrangeiros
A Universidade do Algarve regista uma retoma de estudantes estrangeiros
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JORNAL DO ALGARVE

21/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Praia Verde vai ter parque com 85 hectares
O Verdelago Resort , localizado na Praia Verde vai passar a ter mais de 85 hectares de
área verde
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PÚBLICO

20/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 9389

REACH: 34600

Há um spa português entre os melhores do mundo e fica no
Algarve
A nível mundial foram distinguidas 42 unidades de bem-estar. Na lista está o Vila Vita Spa
by Sisley do Vila Vita Parc em Porches, no Algarve.

Já são conhecidos os melhores tratamentos de spa do mundo dos World Spa Awards. A nível mundial
foram distinguidas 42 unidades de bem-estar. Na lista está o Vila Vita Spa by Sisley do Vila Vita Parc em
Porches, no Algarve. Há também uma categoria específica para cada continente e, na dedicada à Europa,
podem encontrar-se ainda mais três spas portugueses — o Sayanna Wellness do Epic Sana, em Lisboa;
o Laurea Spa do Savoy Palace, na Madeira; e o Epic Sana Algarve.

Entre a lista de mais de quatro dezenas de vencedores a nível mundial destacam-se a cadeia de luxo Six
Senses, vencedora na categoria de Melhor Marca de Retiro de Bem-estar do Mundo; os spas dos hotéis
St. Regis, como Melhor Marca de Spas de Hotel; e o Hotel Bellevue, em Dubrovnik, na Croácia, o Melhor
Spa de Hotel do Mundo. O Melhor Spa de Dia é o Dolder Grand em Zurique. Já o Melhor Programa de
Detox encontra-se no Chenot Palace Weggis, nas margens do lago Lucerna, na Suíça.

O Vila Vita Spa by Sisley do Vila Vita Parc em Porches, no Algarve, arrecadou o prémio de Melhor
Tratamento de Assinatura a nível mundial com o tratamento Golden Quartz. Segundo a página oficial do
spa, a massagem é feita com cristais de quartzo e areia, ambos quentes. Ao som de música tibetana, é
massajado o corpo todo, seguindo diversas técnicas de massagem. O tratamento dura 90 minutos e
custa 160€.
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A unidade de bem-estar foi também distinguida a nível europeu com o prémio Melhor Spa de Resort em
Portugal. A nível mundial, na categoria de resorts, destaca-se o Four Seasons Dubai em Jumeirah, que
arrecadou o prémio de Melhor Spa de Resort do Mundo. O Waldorf Astoria Ithaafushi nas Maldivas foi
declarado o Melhor Spa do Mundo numa Ilha Privada.

Ainda no que toca a Portugal, o Sayanna Wellness do Epic Sana de Lisboa foi considerado o Melhor Spa
de Dia. O Melhor Spa de Hotel português está no Savoy Palace, no Funchal, Madeira. E o Melhor Retiro
de Bem-estar nacional, de acordo com os World Spa Awards, é no Epic Sana da Praia da Falésia, em
Albufeira, no Algarve.

29/30



Houve ainda espaço para premiar os novos spas do último ano: o Madarin Oriental Ritz, em Madrid,
levou para casa o título de Melhor Novo Spa de Hotel; e o Chenot Spa no One&Only Desaru Coast, na
Malásia, é o Melhor Novo Spa de Resort. Todos os vencedores são escolhidos por profissionais da
indústria, imprensa e o público durante um ano.

Depois de um ano em que a hotelaria e o segmento do bem-estar enfrentaram tremendas dificuldades,
fruto da pandemia de covid-19, a directora dos World Spa Awards, Rebecca Cohen, assinala “um
aumento significativo das reservas, graças à procura dos hóspedes por experiências de bem-estar que
completem o seu estilo de vida”. “Os vencedores de 2021 dos World Spa Awards representam as
marcas que abrem caminho através da inovação e da vontade de fazer melhor”, concluiu, em
comunicado.

Os World Spa Awards são os “irmãos” dos World Travel Awards, conhecidos como os “Óscares do
Turismo”. Desde 2015, reconhecem anualmente o melhor turismo de spa e de bem-estar. Em 2017,
Portugal foi considerado o Melhor Destino Europeu de Spa. A lista completa de vencedores de 2021 pode
ser consultada na página oficial do certame.
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