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Algarve. Um fim de semana em grande
Além do Moto GP, foram várias as provas desportivas que deram ao Algarve vários
motivos para sorrir este fim de semana.
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MotoGP: Presidente do Turismo do Algarve espera retorno de 40
milhões
O Algarve recebe duas provas desportivas este fim de semana. Para além do Grande
Prémio do Algarve de motociclismo, em Portimão, também o Portugal Masters de golfe se
realiza em Vilamoura

O Algarve recebe duas provas desportivas este fim de semana. Para além do Grande Prémio do Algarve
de motociclismo, em Portimão, também o Portugal Masters de golfe se realiza em Vilamoura. O
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, destaca o retorno económico para a região.
“Um impacto muito relevante”, considera, dizendo que só o MotoGP pode trazer um retorno de cerca de
40 milhões de euros. Em relação à hotelaria, João Fernandes fala em números entre as 90 e as 120 mil
dormidas, algo que, “para este período, é muito interessante”, refere.

(Link)
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Turismo de Portugal assina Programa Empresas Turismo 360
com 18 entidades
O Programa Empresas T urismo 360 vai ser apresentado pelo T urismo de Portugal na
próxima quarta-feira, dia 10.

O Programa Empresas Turismo 360 vai ser apresentado pelo Turismo de Portugal na próxima quarta-
feira, dia 10.

Inscrito no Plano “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, este plano tem como objetivo colocar “as
empresas no centro do processo de transformação sustentável do setor e
que, apoiando-se numa estreita parceria público-privada”, e tenciona também “acelerar o processo de
incorporação dos indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) nas respetivas
organizações, desafiando as empresas a, ativamente, reequacionarem as suas práticas ambientais,
sociais e de governança”.

O programa vai ser formalizado com 18 entidades, além do Turismo de Portugal, são elas:
Confederação do Turismo de Portugal; APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial; Global
Compact Network Portugal; Euronext; Banco Português de Fomento; Millennium BCP; Novo Banco;
Banco Português de Gestão; BPI; Santander; Crédito Agrícola; Montepio Geral; Caixa Geral de
Depósitos; Abanca; Bankinter; EuroBic; GoParity; e pela Ordem dos Contabilistas Certificados.
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A sessão conta com a presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital,
Pedro Siza Vieira, da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, do presidente do Turismo de
Portugal, Luís Araújo, do presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, e de
representantes das restantes entidades que integram este projeto.

(Link)
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https://tnews.pt/turismo-de-portugal-assina-programa-empresas-turismo-360-com-18-entidades/


DINHEIRO VIVO

08/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

AHRESP reforça ″urgência de chegarem às empresas os apoios já
aprovados″
A associação que representa a hotelaria e restauração defende que "para as empresas é
de grande importância que os próximos meses resultem num quadro de estabilidade
social e económica" e que próximo assegure o crescimento da economia.

Com a Assembleia da República a ser dissolvida nas próximas semanas e as eleições legislativas
antecipadas marcadas para 30 de janeiro, a AHRESP - associação que representa os setores do
alojamento, restauração e similares - reforça a necessidade de que os apoios que foram já aprovados
cheguem às empresas destes setores - fustigados pelos efeitos da pandemia - e apelam à estabilidade
nos próximos meses para que a economia possa crescer, ajudando assim à retoma nomeadamente
destes setores.

"A AHRESP relembra que para as empresas é de grande importância que os próximos meses resultem
num quadro de estabilidade social e económica que permita que um próximo Governo promova as
reformas que são necessárias ao País e se assegure o crescimento da economia. Para isso, é necessário
que as empresas estejam preparadas e sobretudo estejam capitalizadas para fazer face aos desafios
que se colocam", começa por assinalar a associação liderada por Ana Jacinto numa nota enviada à
comunicação social.

As firmas de hotelaria, restauração e similares "deixaram de ter receitas desde o início da pandemia e
muitas delas só agora é que começam a recuperar muito lentamente, e tendo de sofrer nos últimos
meses os impactos do aumento dos seus custos com matérias-primas" como a subida de preços da
energia e dos combustíveis. "Daí, a AHRESP reforça uma vez mais a urgência de chegarem às empresas
os apoios já aprovados, o que não tem de estar dependente das circunstâncias políticas atuais",
acrescenta.

Ao ECO, Ana Jacinto afirmou nesta segunda-feira, 8 de novembro, que a "crise política é de facto
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preocupante, mas já tínhamos sinalizado as nossas preocupações até antes da crise política, que agora
veio agravar tudo".

"Tudo pode servir de desculpa para que as medidas que estavam no papel não saiam cá para fora e para
que não sejam criadas novas medidas que são de facto cruciais para esta reta final", acrescentou a
responsável.

A secretária-geral da AHRESP sublinhou ainda ao jornal online de economia que o único apoio que ainda
está ativo é o apoio à retoma progressiva. "Depois, há apoios que não foram disponibilizados e não
foram pagos. Antes mesmo desta crise política, já estávamos a finalizar junto do Governo a necessidade
de continuar a apoiar estas empresas na reta final. Mas desconhecemos a intenção do Executivo de
continuar a criar medidas de apoio para estas empresas. E isso preocupa-nos".

Os setores da restauração, similares e alojamento em Portugal são compostos sobretudo por um tecido
empresarial de micro e pequenas empresas. A pandemia - apesar dos apoios, muitos que chegaram às
empresas com atrasos tem vindo a alertar a associação - passou uma fatura muito pesada a estas
atividades económicas. E a entrada na época baixa está a fazer soar as campainhas de alarme. "Janeiro
e fevereiro são meses péssimos, sempre foram para estes setores de atividade, e vão ser ainda piores
este ano e para conseguirmos ultrapassar isto é preciso manter os apoios" e não deitar tudo a perder,
salientou Ana Jacinto ao Eco.
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Alojamento turístico: Estudo indica o caminho para as zero
emissões | Ambitur
A EY Parthenon e a Booking.com realizaram um estudo detalhado sobre as emissões de
dióxido de carbono dos hotéis e alojamentos em todo o mundo e mostra o potencial para
as reduzir. Os hotéis e alojamentos emitem 264 milhões de toneladas de CO2 por ano, o
que traduz 10% das emissões anuais totais do setor turístico. Isto corresponde
aproximadamente às emissões de 65 centrais elétricas de carvão.

A EY Parthenon e a Booking.com realizaram um estudo detalhado sobre as emissões de dióxido de
carbono dos hotéis e alojamentos em todo o mundo e mostra o potencial para as reduzir. Os hotéis e
alojamentos emitem 264 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que traduz 10% das emissões anuais
totais do setor turístico. Isto corresponde aproximadamente às emissões de 65 centrais elétricas de
carvão.

O estudo estima qual o custo para atingir as zero emissões até 2050. Os alojamentos terão que investir
768 mil milhões de euros para adotar tecnologias mais eficientes e mudarem para energias renováveis.
Isto equivale aproximadamente às receitas anuais combinadas de todos os hotéis e alojamentos. Não é
uma tarefa fácil para um setor que foi especialmente afetado pela Covid-19 e que está a recuperar
lentamente, lembra o estudo.

No entanto, indica existirem motivos para otimismo. O estudo mostra que existe uma vasta gama de
medidas de redução que, na verdade, são rentáveis para os alojamentos depois de um período de
investimento de 15 anos.

Assim, 76% das reduções de emissões podem conseguir-se perante a implementação de tecnologias e
práticas comerciais mais eficientes, as quais têm um rendimento positivo. Isto permite ao setor do
alojamento a oportunidade de tomar mais medidas agora e de se tornar mais ambicioso com o passar
do tempo.
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Para os proprietários de alojamentos de pequena e média dimensão, isto é particularmente importante,
aponta o estudo. Os atuais níveis de adoção de tecnologias e práticas disponíveis mais eficientes variam
geralmente 30% e 70% em todas as adaptações, o que mostra uma oportunidade significativa de
evolução.

Entre as medidas com maior potencial para reduzir as emissões incluem-se:

– Instalação de sistemas de aquecimento e arrefecimento energeticamente eficientes (HVAC; cerca de
53% do potencial de redução restante a nível mundial);

– Uso de eletrodomésticos de baixo consumo em todo o alojamento (cerca de 12%);

– Instalação de janelas com vidros duplos (cerca de 10%).

Foco em quatro elementos para chegar às zero emissões

A rota de transição para as zero emissões abrange quatro elementos: (1) melhorar a eficiência do uso
dos recursos naturais por parte dos alojamentos; (2) promover um comportamento mais sustentável
por parte do hóspede e dos funcionários; (3) estimular a transição para o uso de energias renováveis e
(4) compensar qualquer emissão de gases de efeito estufa.

Há um grande leque de medidas de baixo consumo de carbono para que os alojamentos diminuam o uso
de recursos naturais e resíduos. Um alojamento pode reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa
(originais) até 32% com estas medidas, diz o estudo. A maioria delas tem por trás uma análise
comercial positiva.

Os alojamentos já estão comprometidos com iniciativas de sustentabilidade, em maior ou menor grau.
Os atuais níveis de adoção de medidas de baixo consumo de carbono divergem entre os 30% e os 70%.
Como resultado, reduziram-se cerca de 39 toneladas de CO2 anualmente.

Os alojamentos turísticos ainda podem conseguir uma diminuição adicional entre 15-20% das atuais
emissões totais, o que pressupõe aproximadamente 48 toneladas de CO2 anuais. A maior parte do
potencial de redução residual diz respeito à implementação de apenas três iniciativas: sistemas de
refrigeração, ventilação e aquecimento de poupança de energia; aparelhos de baixo consumo em toda
unidade; e instalação de vidros duplos.

Os alojamentos devem ambicionar uma maior adoção de qualquer iniciativa çpara atingir as zero
emissões. E dar passos pequenos é melhor que não fazer nada, dizem a EY Parthenon e a Booking.com.

E mesmo depois de implementar todas as tecnologias de redução disponíveis, ainda restam emissões de
gases de efeito estufa significativas. E devem ser abordadas com alterações nos comportamentos,
produção de energia mais verde e, se o elétrico não for uma opção, optar pelas compensações de
carbono.

Esta investigação proporciona um roteiro detalhado para que o setor do alojamento consiga as zero
emissões até 2050.

Faa o download do estudo aqui.
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Aniversário Ambitur: “O nosso Turismo terá sempre um grande
futuro” | Ambitur
O 31º aniversário da Ambitur serviu de mote para sabermos qual a visão dos
Conselheiros Ambitur sobre o futuro do turismo nacional, neste momento que muitos
consideram ser de viragem da confiança do consumidor. Para se ter uma perspetiva
ainda mais abrangente do que se pode passar nos próximos temos no negócio turístico
nacional, acrescentámos ainda a posição institucional da secretaria de Estado do T urismo
e do T urismo de Portugal, assim como a análise da nova equipa de gestão da T AP. Fica
aqui o testemunho de Manuel Proença, presidente do Gru

O 31º aniversário da Ambitur serviu de mote para sabermos qual a visão dos Conselheiros Ambitur sobre
o futuro do turismo nacional, neste momento que muitos consideram ser de viragem da confiança do
consumidor. Para se ter uma perspetiva ainda mais abrangente do que se pode passar nos próximos
temos no negócio turístico nacional, acrescentámos ainda a posição institucional da secretaria de Estado
do Turismo e do Turismo de Portugal, assim como a análise da nova equipa de gestão da TAP. Fica aqui
o testemunho de Manuel Proença, presidente do Grupo Hoti Hoteis.

Valho-me da oportunidade para felicitar a Ambitur pelo seu 31º aniversário e saudar a sua Administração,
Direção e Trabalhadores, pela excelência do seu trabalho, em prol do turismo nacional, de forma muito
responsável e empenhada, que acompanhamos sempre, ao longo dos anos, com muito interesse.

O setor turístico nacional teve um “apagão” em 2020. O impacto do COVID-19 no setor foi brutal, gerou
perdas que ainda estão por calcular, e um retrocesso de vários anos na atividade setorial.

O verão de 2021 foi o início da recuperação, após um ano e meio de fortes perdas, de destruição de
valor do setor e da nossa economia em geral.

Porém, as perspetivas para o próximo ano são agora muito animadoras, esperando-se poder atingir o
volume de receita de 2019, por quarto disponível, em 2023.
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Acredito que, os grupos empresariais turísticos pouco endividados, e os de reduzida exposição a
arrendamentos, ou contratos de cessão de exploração excessivos, vão recuperar sem grandes
preocupações e sobressaltos. Outros, poderão ter mais dificuldades, e possivelmente, serão obrigados a
encontrar soluções alternativas, como vendas, alianças, ou fusões e parcerias.

Assim, considero muito importante, a criação de um consenso político para uma estratégia setorial da
próxima década, tendo em conta, nomeadamente o seguinte:

a. Acessibilidades aos principais destinos nacionais, com prioridade para a construção do novo aeroporto
internacional de Lisboa – sabendo-se agora que nunca estará concluído, em menos de 10 anos, qualquer
que seja a opção – e a reestruturação da TAP, que garanta um futuro viável à nossa companhia aérea
nacional.

b. Campanha promocional muito intensa, junto dos principais países emissores, evidenciando as
virtualidades portuguesas, em matéria de segurança e qualidade da nossa oferta turística.

c. Política de demografia adequada à dinamização do mercado de trabalho, que permita reajustar as
dramáticas necessidades de mão de obra – aliás, comum à maioria das empresas da nossa economia –
recuperando os cerca de 70.000 profissionais, que abandonaram o setor durante a pandemia.

d. Turismo sustentável, com medidas ambientais responsáveis, alinhadas com a competitividade futura
do setor. A aplicação da taxa de carbono que se avizinha para a aviação, hotelaria, entre outros, deve
estar sempre alinhada com as dinâmicas dos concorrentes diretos do setor turístico nacional.

e. Criação de um enquadramento financeiro, que permita reforçar os centros de decisão do setor em
Portugal, e ganhar escala, disponibilizando vários instrumentos de apoio – ex: capital de risco,
capitalização das empresas, mutualização de dívidas, linhas de financiamento adequadas e incentivos
fiscais, que dinamizem os processos de concentração setorial das transações hoteleiras – e, não menos
importante, o Banco Português de Fomento – com capacidade para ir ao encontro das expectativas e
necessidades do setor turístico nacional.

Com o pressuposto, que cada um dos intervenientes do setor faz os seus deveres, o nosso foco está na
total recuperação da rentabilidade pré-Covid, encetando e recuperando a dinâmica de crescimento, a
nossa capacidade competitiva, e a criação de mais valor, que estávamos a viver nos últimos anos.

As vantagens competitivas do nosso setor turístico ainda estão cá todas : – o território, o património, a
hospitalidade, a autenticidade, a gastronomia, e as nossas pessoas com empatia para o turismo.

Agora, só falta alinharmos todos no mesmo esforço – nós empresários, os políticos, e o governo – para
aproveitarmos todas as oportunidades que o futuro seguramente nos trará.

Neste contexto, não tenho dúvidas: – o nosso turismo terá sempre um grande futuro.
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Marcelo vai encerrar congresso de hotelaria e turismo em
Albufeira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença no
encerramento do congresso organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
em Albufeira, entre 10 e 12 de novembro.

 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença no encerramento do
congresso organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Albufeira, entre 10 e 12 de
novembro.

A abrir os trabalhos, no NAU Salgados Palace, o congresso conta com a intervenção do ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, que será o ponto de partida para os 2 dias
de debate.

O evento termina no dia 12 de novembro, com as intervenções de Raul Martins, presidente da AHP, que
fará um balanço dos dois dias de trabalhos, da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e do
Presidente da República.

 

Durante os dois dias de trabalhos, muitos serão os oradores nacionais e internacionais que irão passar
pelo 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo. Um dos temas quentes da atualidade do setor será
debatido logo na manhã de dia 11, no painel «A importância da acessibilidade aérea na recuperação do
turismo em Portugal».

Moderado por Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, contará com as intervenções de Christine
Ourmières-Widener, CEO da TAP Portugal; Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos; e José Lopes,
Diretor para Portugal da Easyjet.

A tarde de dia 11 abre com uma sessão plenária centrada sobre «O Financiamento das empresas
hoteleiras». Jorge Marrão, partner da Deloitte, irá conduzir este painel, que terá como convidados Beatriz
Freitas, CEO do Banco Português de Fomento; Javier Arús, Managing Partner – Hotels do AZORA Group;
e João Veiga Anjos, Head of Corporate Investment Bank do Santander.

As três sessões paralelas são outra das  novidades deste congresso, subordinadas aos temas «Capital
Humano», «Digitalização das empresas hoteleiras» e «Sustentabilidade do negócio e responsabilidade
das empresas».

A agenda de dia 12 de novembro arranca com o painel «Algarve: onde estão as ameaças e as
oportunidades?», com a participação de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, Mário
Azevedo Ferreira, CEO do Grupo NAU Hotels & Resorts, e Marta Cabral, CEO da Rota Vicentina.

Para mais informações e consultar o programa do congresso, pode visitar o site do evento.

(Link)
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Albufeira: Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo discute o
futuro
O “T urismo tem Futuro” e “New Start, New T hinking: a visão de quem vem de fora!” são
os painéis que abrem e encerram o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e T urismo que
arranca já na próxima quarta-feira, 10 de novembro, e marca o reencontro de todos os
profissionais do T urismo e aqueles que com ele trabalham, revelou a Associação da
Hotelaria de Portugal.

O “Turismo tem Futuro” e “New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!” são os painéis que
abrem e encerram o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo que arranca já na próxima quarta-
feira, 10 de novembro, e marca o reencontro de todos os profissionais do Turismo e aqueles que com
ele trabalham, revelou a Associação da Hotelaria de Portugal. 

O Turismo atravessou nestes quase 2 anos a mais grave crise económica de que há memória. A
gigantesca dimensão da tarefa de recuperação do Turismo exige esforços adicionais, cooperação estreita
entre Indivíduos, Empresas, Estados e Instituições Internacionais. Mas o que poderá ser feito e como
podemos todos, em conjunto, trabalhar em prol de um setor  fundamental  da nossa economia e
sociedade?

Vera Gouveia Barros, economista e especialista em Turismo, modera este 1º painel do Congresso – “O
Turismo tem Futuro” – que conta com a participação de Luís Araújo, presidente do Turismo de
Portugal; José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group; Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo
Vila Galé; Manuel Proença, Presidente do Grupo  HOTI Hotéis; e  Dillip Rajakarier, CEO do Minor
Group (por videoconferência).

O mundo pós-COVID 19 obriga-nos a repensar a forma de estar na vida e nos negócios. As prioridades
mudaram, as pessoas voltaram ao centro, o “Propósito” nunca fez tanto sentido e a “Performance” do
nosso negócio nunca foi tão importante. Passámos a dar maior importância a valores simples da
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vida como o tempo, o espaço, o silêncio e a saúde mental é o tema do dia. Chegou o momento de nos
reconectarmos e recomeçar. 

No painel que encerra os dois dias de congresso teremos como convidados Debbie Pappyn, jornalista e
“Travel writer” de várias publicações como a Monocle ou a Condé Nast Traveler; Nick Adam, Managing
Director & Business Development for Europe do Standard Hotels International; e José António Uva,
proprietário do São Lourenço do Barrocal.

A moderação estará a cargo de Rodrigo Machaz, Managing Partner dos Memmo Hotels.

O Congresso decorre de 10 a 12 de novembro, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

Para saber todas as novidades e consultar o programa do Congresso, visite o site do
evento: https://congresso.hoteis-portugal.pt 

(Link)
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As 25 praias mais bonitas do mundo em 2021, segundo revista
de viagens
A revista de viagens americana T ravel Leisure elegeu as 25 praias mais bonitas do mungo
em 2021. Entre as mais belas, duas brasileiras figuram na lista. Veja fotos
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Quem ama viajar sempre procurar os melhores destinos e lugares mais belos para visitar. Turistas que
adoram conhecer praias, por exemplo, podem ficar perdidos na hora de escolher com a imensidão de
opções em todo o mundo.

Para ajudar esses viajantes, a revista americana de viagens Travel Leisure elegeu as 25 praias mais
bonitas do mungo em 2021. Entre as mais belas, duas brasileiras figuram na lista. E tem para todos os
gostos, de quem curte destinos mais badalados, rústicos ou até isolados.

Confira a lista completa das praias mais bonitas do planeta
25 – Praia de Marinha, Algarve, Portugal

 (Cristina Arias/Cover/Getty Images)

24 – Railay West, Krabi, Tailândia

Scala dei Turchi, Sicília, Itália

 (Claudio Ciabochi/Education Images/Universal Images Group/Getty Images)

22 – Grace Bay Beach, Providenciales, Ilhas Turcas e Caicos

18/42

https://exame.com/noticias-sobre/praias/


 (Getty Images/Getty Images)

21 – Praia de Matira, Bora Bora, Polinésia Francesa

 (TriggerPhoto/Getty Images)

20 – Praia La Pelosa, Sardenha, Itália

 (Tuul & Bruno Morandi/Getty Images)

19 – Seven Mile Beach, Grand Cayman

 (virsuziglis/Getty Images)

18 – Bai Dam Trau, Ilhas Con Dao, Vietnã

 (Silvio Rindlisbacher / EyeEm/Getty Images)

17 – Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

 (João Vianna/Getty Images)

16 – Praia Radhanagar, Ilha Havelock, Índia

 (Vyacheslav Argenberg/Getty Images)

15 – Le Morne, Ilhas Maurício
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 (Anton Petrus/Getty Images)

14 – Whitehaven Beach, Ilha Whitsundays, Austrália

 (DEA / G. COZZI/Getty Images)

13 – Praia Shark Creek, Ilhas Berry, Bahamas

 (elan7t50/Getty Images)

12 – Playa de Ses Illetes, Formentera, Ilhas Baleares, Espanha

 (David Navarro Azurmendi/Getty Images)

11 – Praia de Santa Monica, Boa Vista, Cabo Verde

 (Andi Edwards/Getty Images)

10 – Anse Source D’Agent, Ilha La Digue, Seychelles

 (Sergio Canobbio/Getty Images)

9 – Camps Bay Beach, Cidade do Cabo, África do Sul

 (spooh/Getty Images)

8 – Praia de Sotavento, Fuerteventura, Ilhas Canárias
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 (Miguel Sotomayor/Getty Images)

7 – Clearwater Beach, Flórida, Estados Unidos

 (John Coletti/Getty Images)

6 – Parque Nacional Cape Le Grand, Austrália Ocidental

 (James D. Morgan/Getty Images)

5 - Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil

 (Shipsony/Thinkstock)

 

 

4 – Baía de Hanalei, Kauai, Havaí, Estados Unidos

 (M.M. Sweet/Getty Images)

 

3 – Praia Nungwi, Tanzânia

 (DeAgostini/Getty Images)

2 – Praia Elafonissi, Creta, Grécia
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 (Laszlo Szirtesi/Getty Images)

1 – Saud Beach, Luzon, Filipinas

 (NomadicImagery/Getty Images)

Link Notícia
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Belga Thomas Pieters vence Portugal Masters
Ricardo Santos, em 32.º, foi o melhor português no Dom Pedro Victoria, em Vilamoura
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Thomas Pieters entrou domingo para o prestigiado lote de cinco campeões do Portugal Masters que já
integraram nas suas carreiras a seleção europeia da Ryder Cup. Após um final de última volta
emocionante, concluída com um resultado final de 19 pancadas abaixo do Par, o jogador de 29 anos
passou também para a história como o primeiro belga a vencer o mais importante torneio de golfe
português. 

A 15.ª edição do evento de Vilamoura ficou marcada pelo regresso do público, com mais de 24 mil
espectadores a afluírem ao Dom Pedro Victoria Golf Course ao longo dos últimos quatro dias. 

O melhor português foi Ricardo Santos, no 32.º lugar (-5), registando uma interessante regularidade,
pois andou toda a semana no top-35 do único torneio nacional do European Tour, que este ano voltou a
distribuir 1,5 milhões de euros em prémios monetários. 

E se os talentosos gémeos dinamarqueses Hojgaard, de 20 anos, deslumbraram no Algarve – com
Nicolai a chegar ao 2.º lugar (-17), empatado com o compatriota Lucas Bjerregaard e o francês Mathieu
Pavon –, também houve (quase) gémeos portugueses. Vítor Londot Lopes e Tomás Melo Gouveia
jogaram juntos os quatro dias, tiveram resultados iguais nas três primeiras voltas, e só hoje se
desirmanaram, com Lopes a fechar a sua participação no 61.º lugar (+6) e Gouveia em 62.º (+7). 

Na cerimónia de entrega de prémios, presidida pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a
governante prognosticou, no seu discurso, o regresso do Portugal Masters em 2022. João Paulo Rebelo,
o secretário de Estado da Juventude e Desporto, visitou pela primeira vez o Portugal Masters, sublinhou
a importância da vertente desportiva do evento algarvio e celebrou ainda o facto de três em seis
portugueses terem passado o cut. 

Thomas Pieters visita Portugal desde os seus tempos de amador. Lembra-se «de ter jogado aqui
Campeonatos da Europa de sub-16 e sub-18» e o Portugal Masters foi um torneio obrigatório para ele,
entre 2014 e 2017, mas não vinha a Vilamoura desde então. Já tinha provado poder jogar bem no
traçado desenhado pelo mítico Arnold Palmer e em 2015 foi 6.º classificado (-12). Hoje juntou-se a Lee
Westwood (2009), Shane e Lowry (2012), Andy Sullivan (2015) e Padraig Harrington (2016) como os
“Ryder Cuppers” vencedores no Portugal Masters. 

A três buracos do fim havia três jogadores a partilharem a liderança. Foi uma vitória arrancada a ferros,
mostrando nervos de aço, sendo a terceira vez na sua carreira que foi capaz de segurar o comando
alcançado aos 54 buracos. No entanto, este quinto título da sua carreira no European Tour teve «um
sabor especial», porque andava a viver um jejum de troféus há exatamente dois anos e 81 dias, desde
que triunfara no D+D Real Czech Masters em 2019. 

 «É uma sensação espantosa. Realmente… é uma sensação de muito tempo sem vitórias. Mas o Adam
(Marrow, o caddie) e eu trabalhámos muito e sinto que mereço isto», começou por dizer o belga aos
media internacionais. 

Mais tarde, aos media portugueses, acrescentou: «Para mim foi muito especial fazer isto neste campo,
pois venho aqui desde os meus 14 ou 16 anos, joguei neste campo Europeus de sub-16 e sub-18, e ter
ganho finalmente aqui foi mesmo fixe. Foi o meu quinto título e agora quero seis, sete, oito… Eu adoro
Portugal, estamos em novembro e estamos a jogar com uns 20 graus, num país lindo, num bom
campo, que se adequa ao meu jogo… estou na lua». 

Há pelo menos sete anos que Thomas Pieters é considerado um talento do golfe mundial. Em 2016 já
era chamado para a Ryder Cup e em Majors obteve dois top-10’s em 2017 e 2018, mas nos últimos
dois anos parecia que só se motivava para grandes eventos. 

 «Nestes dois anos sem ganhar não tive bem momentos de dúvida. Era mais uma certa impaciência,
porque até tenho jogado bom golfe, mas faltava-me aquela pequena coisa… mesmo hoje poderia ter
tudo caído para o lado do Mathieu (Pavon). Se ele não tivesse ido parar à água no buraco 17, poderia ter
sido um torneio completamente diferente. É preciso um pouco de sorte para ganhar e eu tive isso nos
dois últimos buracos», considerou. 

Não foi só sorte, longe disso. Jogar o seu melhor golfe nos momentos importantes foi vital para esta
vitória. Ontem precisou de um putt gigantesco e cheio de linha para fazer 1 birdie no buraco 18 e igualar
Pavon no topo da classificação. Hoje, depois de ver Nicolai Hojgaard ir ao bunker no 18 e perder 1
pancada, assistiu à derrocada do seu parceiro de jogo, Mathieu Pavon, que meteu a bola na água no 17,
para sofrer igualmente 1 bogey. 
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Por seu lado, Pieters esteve firme: arrancou 1 birdie no 17 e voltou a ser enorme no putt de 6 metros
para Par no 18 para ganhar com 2 pancadas de vantagem sobre o trio de perseguidores. Os putts no 18
no Sábado e no Domingo vão ficar como dos melhores da história dos vencedores do Portugal Masters.
«Foi um bom birdie no 17. No 18, sinceramente, só tentei fechar em 5 pancadas mas fazê-lo em 4 foi
um bónus», admitiu, depois de embolsar um prémio de 237.810 euros. 

A vitória no Algarve garantiu-lhe a subida do 70.º para o 29.º lugar na Corrida para o Dubai, fazendo
com que esteja automaticamente qualificado para o DP World Tour Championship, no Dubai, em duas
semanas, um torneio este ano reservado ao top-50 do ranking europeu. Será o seu sétimo ano seguido
a apurar-se para o Dubai, mostrando que, realmente, foi jogando sempre consistente, mesmo nos dois
anos em que não ganhou troféus. Aliás, este ano, já leva quatro top-10’s e oito top-20’s no European
Tour! 

 «O campeão foi belga, um mercado que está a crescer para o Algarve e também aí correu tudo bem»,
frisou João Fernandes, o presidente do Turismo Algarve. O Portugal Masters também tem sido
importante na captação ou consolidação de diversos mercados turísticos para o golfe na chamada
Florida da Europa e é sintomático que em 15 anos tenhamos campeões de oito nacionalidades
diferentes: Inglaterra, Irlanda, França, Espanha, Dinamarca, Bélgica, Austrália e África do Sul. 

Claro que sonha-se com um campeão português, mas, como salientou João Paulo Rebelo, o secretário
de Estado da Juventude e Desporto, nota-se a subida do nível médio dos nossos jogadores: «É o
reconhecimento do trabalho que tem sido feito no golfe em Portugal. Foi a primeira notícia que tive
quando cheguei foi saber justamente que, da meia dúzia de jogadores portugueses em prova, três
tinham chegado a esta fase final, o que há muitos anos seria um sonho. Se o sonho está a ser
concretizado é porque alguém trabalhou bem». 

Ricardo Santos foi o melhor português no Portugal Masters pela segunda vez na sua carreira, depois de
2012. Nesse ano foi 16.º (-6) e o 32.º posto deste ano acabou por ser a sua melhor classificação na
prova desde então. 

O português de 39 anos teve uma prestação sólida, sobretudo regular, mantendo-se todos os dias no
top-35: 31.º, 30.º, 34.º e 32.º, com um agregado de 279 pancadas (70+69+71+69), 5 abaixo do Par.
Ficou empatado com outros três jogadores e arrecadou 11.935 euros, que bem jeito irão dar para
ajudá-lo à dispendiosa viagem ao Dubai na próxima semana, onde irá fechar a sua época e tentar entrar
no top-122 que irá manter-se no European Tour em 2022. Para já, este 32.º posto em Vilamoura
permitiu-lhe ascender do 169.º ao 160.º lugar na Corrida para o Dubai. 

«Posso dizer que a semana foi bastante positiva. Hoje foi o dia em que “patei” melhor, embora não
tenha sido aquele em que joguei melhor do tee ao green. Retiro daqui muitas coisas boas para a próxima
semana, embora tenha ficado um pouco aquém do que eu gostaria, mas houve muitas coisas boas (…)
e não vamos deixar que um shot mau manche a semana», disse o campeão nacional de 2011 e 2016,
referindo-se à bola que enviou para a água no último buraco e que custou-lhe 2 pancadas. Não fosse
esse duplo-bogey e Santos seria 26.º, com um prémio de cerca de 14 mil euros. 

Se Ricardo Santos passou o cut no Portugal Masters pela quinta vez na sua carreira (o segundo melhor
registo português de sempre), Vítor Lopes e Tomás Melo Gouveia fizeram-no pela primeira vez. Não
mostraram tudo o que sabem nos dois últimos dias de prova, mas também retiraram ilações das suas
participações. 

«Agradeço ao público por ter-me acompanhado as quatro voltas… eu queria muito mais, porque fiz uma
boa preparação, mas há que aprender e preparar-me para o próximo ano», disse Vítor Lopes, de 25
anos, que foi 61.º com 290 pancadas (71+69+76+74), 6 acima do Par, faturando 4.900 euros. Para
ele, a época internacional acabou e vai jogar para o ano em “part-time” no Challenge Tour (a segunda
divisão europeia) e com direitos totais de membro do Alps Tour (uma das terceiras divisões da Europa). 

«O jogo não correspondeu outra vez, sobretudo nos greens. Mas foi uma experiência muito positiva, ao
passar o cut e jogar no fim de semana, o que nunca tinha feito, pelo que fica sempre uma nota positiva.
Estou feliz por ter jogado porque é assim que se aprende, é a jogar contra estes jogadores e fica a
grande lição que levo daqui», declarou Tomás Melo Gouveia, que terminou em 62.º com 291 pancadas
(71+69+76+75), 7 acima do Par, embolsando 4.761 euros. Também o irmão mais novo de Ricardo
Melo Gouveia dá por finda a época internacional e em 2022 já sabe que será membro do Challenge
Tour. 
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A 15.ª edição do Portugal Masters encerrou com a cerimónia de entrega de prémios que contou com
Rita Marques (secretária de Estado do Turismo), João Paulo Rebelo (secretário de Estado da Juventude e
Desporto), Vítor Aleixo (presidente da Câmara Municipal de Loulé), Miguel Franco de Sousa (presidente
da Federação Portuguesa de Golfe), Nelson Cavalheiro (presidente da PGA de Portugal), Filipe Silva
(administrador do Turismo de Portugal), Stefano Saviotti (proprietário do Dom Pedro Hotels & Golf
Collection), Luís Correia da Silva (presidente do CNIG) e Keith Waters (Chief Operating Officer do
European Tour). 

«Há 15 anos que trabalhamos com o Portugal Masters e estamos desejosos de prosseguir com esta
parceria e muito entusiasmados com a possibilidade de estarmos aqui todos no próximo ano», disse Rita
Marques, no seu discurso em inglês, na cerimónia. 

Mais tarde, em declarações aos media, acrescentou: «Ao fim de 15 edições, estamos muito
empenhados em acolher o próximo ano e estamos a fazer tudo para que Portugal possa figurar
novamente no calendário do European Tour». 

Rory Colville, que este ano estreou-se nas funções de Championship Diretor do European Tour, frisou
que «foi um torneio entusiasmante, só tivemos seis semanas para montá-lo e voltarmos a poder ter
público, com mais de 24 mil espectadores, com quatro lindos dias de sol e um grande campeão em
Thomas Pieters… sinceramente, não poderíamos estar mais satisfeitos. Ainda não temos uma data
estabelecida mas estamos confiantes de que voltaremos para o ano». 

Os principais resultados do 15.º Portugal Masters foram os seguintes:   

1.º Thomas Pieters (Bélgica), 265 pancadas (68+64+65+68), -19, €237.810.

2.º Mathieu Pavon (França), 267 (68+64+65+70), -17, €104.546.

2.º Lucas Bjerregaard (Dinamarca), 267 (67+65+69+66), -17, €104.546.

2.º Nicolai Hojgaard (Dinamarca), 267 (67+69+67+64), -17, €104.546. 

Os resultados dos três portugueses que passaram o cut, foram os seguintes (todas as entrevistas na
íntegra em vídeo na conta de Facebook do Portugal Masters): 

32.º Ricardo Santos (Titleist), 279 (70+69+71+69), -5, €11.935.

61.º Vítor Londot Lopes (CG Vilamoura), 290 (71+69+76+74), +6, €4.900.

62.º Tomás Melo Gouveia (San Lorenzo), 291 (71+69+76+75), +7, €4.761.

Veja mais em www.golftattoo.com

Link Notícia
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Thomas Pieters sagra-se campeão do Portugal Masters em
Vilamoura. Ricardo Santos foi o melhor português
Ricardo Santos foi o melhor português no Dom Pedro Victoria Golf Course e esteve toda a
semana no top-35, terminando em 32.º. Vítor Lopes foi 61.º e T omás Melo Gouveia 62.º.
Secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, promete 16.ª edição em 2022. Estreia
em Vilamoura do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo
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Thomas Pieters entrou este domingo para o prestigiado lote de cinco campeões do Portugal Masters que
já integraram nas suas carreiras a seleção europeia da Ryder Cup.

Após um final de última volta emocionante, concluída com um resultado final de 19 pancadas abaixo do
Par, o jogador de 29 anos passou também para a história como o primeiro belga a vencer o mais
importante torneio de golfe português.

 

A 15.ª edição do evento de Vilamoura ficou marcada pelo regresso do público, com mais de 24 mil
espectadores a afluírem ao Dom Pedro Victoria Golf Course ao longo dos últimos quatro dias.

O melhor português foi Ricardo Santos, no 32.º lugar (-5), registando uma interessante regularidade,
pois andou toda a semana no top-35 do único torneio nacional do European Tour, que este ano voltou a
distribuir 1,5 milhões de euros em prémios monetários.

E se os talentosos gémeos dinamarqueses Hojgaard, de 20 anos, deslumbraram no Algarve – com
Nicolai a chegar ao 2.º lugar (-17), empatado com o compatriota Lucas Bjerregaard e o francês Mathieu
Pavon –, também houve (quase) gémeos portugueses. Vítor Londot Lopes e Tomás Melo Gouveia
jogaram juntos os quatro dias, tiveram resultados iguais nas três primeiras voltas, e só hoje se
desirmanaram, com Lopes a fechar a sua participação no 61.º lugar (+6) e Gouveia em 62.º (+7).

Na cerimónia de entrega de prémios, presidida pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, a
governante prognosticou, no seu discurso, o regresso do Portugal Masters em 2022. João Paulo Rebelo,
o secretário de Estado da Juventude e Desporto, que visitou pela primeira vez o Portugal Masters,
sublinhou a importância da vertente desportiva do evento algarvio e celebrou ainda o facto de três em
seis portugueses terem passado o cut.

Thomas Pieters visita Portugal desde os seus tempos de amador. Lembra-se "de ter jogado aqui
Campeonatos da Europa de sub-16 e sub-18" e o Portugal Masters foi um torneio obrigatório para ele,
entre 2014 e 2017, mas não vinha a Vilamoura desde então. Já tinha provado poder jogar bem no
traçado desenhado pelo mítico Arnold Palmer e em 2015 foi 6.º classificado (-12). Hoje juntou-se a Lee
Westwood (2009), Shane e Lowry (2012), Andy Sullivan (2015) e Padraig Harrington (2016) como os
“Ryder Cuppers” vencedores no Portugal Masters.

A três buracos do fim havia três jogadores a partilharem a liderança. Foi uma vitória arrancada a ferros,
mostrando nervos de aço, sendo a terceira vez na sua carreira que foi capaz de segurar o comando
alcançado aos 54 buracos. No entanto, este quinto título da sua carreira no European Tour teve "um
sabor especial", porque andava a viver um jejum de troféus há exatamente dois anos e 81 dias, desde
que triunfara no D+D Real Czech Masters em 2019.
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"É uma sensação espantosa. Realmente… é uma sensação de muito tempo sem vitórias. Mas o Adam
(Marrow, o caddie) e eu trabalhámos muito e sinto que mereço isto", começou por dizer o belga aos
media internacionais.

Mais tarde, aos media portugueses, acrescentou: "Para mim foi muito especial fazer isto neste campo,
pois venho aqui desde os meus 14 ou 16 anos, joguei neste campo Europeus de sub-16 e sub-18, e ter
ganho finalmente aqui foi mesmo fixe. Foi o meu quinto título e agora quero seis, sete, oito… Eu adoro
Portugal, estamos em novembro e estamos a jogar com uns 20 graus, num país lindo, num bom
campo, que se adequa ao meu jogo… estou na lua".

Há pelo menos sete anos que Thomas Pieters é considerado um talento do golfe mundial. Em 2016 já
era chamado para a Ryder Cup e em Majors obteve dois top-10’s em 2017 e 2018, mas nos últimos
dois anos parecia que só se motivava para grandes eventos.

"Nestes dois anos sem ganhar não tive bem momentos de dúvida. Era mais uma certa impaciência,
porque até tenho jogado bom golfe, mas faltava-me aquela pequena coisa… mesmo hoje poderia ter
tudo caído para o lado do Mathieu (Pavon). Se ele não tivesse ido parar à água no buraco 17, poderia ter
sido um torneio completamente diferente. É preciso um pouco de sorte para ganhar e eu tive isso nos
dois últimos buracos", considerou.

Não foi só sorte, longe disso. Jogar o seu melhor golfe nos momentos importantes foi vital para esta
vitória. Ontem, sábado, precisou de um putt gigantesco e cheio de linha para fazer 1 birdie no buraco 18
e igualar Pavon no topo da classificação. Hoje, depois de ver Nicolai Hojgaard ir ao bunker no 18 e perder
1 pancada, assistiu à derrocada do seu parceiro de jogo, Mathieu Pavon, que meteu a bola na água no
17, para sofrer igualmente 1 bogey.

Por seu lado, Pieters esteve firme: arrancou 1 birdie no 17 e voltou a ser enorme no putt de 6 metros
para Par no 18 para ganhar com 2 pancadas de vantagem sobre o trio de perseguidores. Os putts no 18
no Sábado e no Domingo vão ficar como dos melhores da história dos vencedores do Portugal Masters.
"Foi um bom birdie no 17. No 18, sinceramente, só tentei fechar em 5 pancadas mas fazê-lo em 4 foi
um bónus", admitiu, depois de embolsar um prémio de 237.810 euros.

A vitória no Algarve garantiu-lhe a subida do 70.º para o 29.º lugar na Corrida para o Dubai, fazendo
com que esteja automaticamente qualificado para o DP World Tour Championship, no Dubai, em duas
semanas, um torneio este ano reservado ao top-50 do ranking europeu. Será o seu sétimo ano seguido
a apurar-se para o Dubai, mostrando que, realmente, foi jogando sempre consistente, mesmo nos dois
anos em que não ganhou troféus. Aliás, este ano, já leva quatro top-10’s e oito top-20’s no European
Tour!

"O campeão foi belga, um mercado que está a crescer para o Algarve e também aí correu tudo bem",
frisou João Fernandes, o presidente do Turismo Algarve. O Portugal Masters também tem sido
importante na captação ou consolidação de diversos mercados turísticos para o golfe na chamada
Florida da Europa e é sintomático que em 15 anos tenhamos campeões de oito nacionalidades
diferentes: Inglaterra, Irlanda, França, Espanha, Dinamarca, Bélgica, Austrália e África do Sul.

 

 

Claro que sonha-se com um campeão português, mas, como salientou João Paulo Rebelo, o secretário
de Estado da Juventude e Desporto, nota-se a subida do nível médio dos nossos jogadores: "É o
reconhecimento do trabalho que tem sido feito no golfe em Portugal. Foi a primeira notícia que tive
quando cheguei foi saber justamente que, da meia dúzia de jogadores portugueses em prova, três
tinham chegado a esta fase final, o que há muitos anos seria um sonho. Se o sonho está a ser
concretizado é porque alguém trabalhou bem".

Ricardo Santos foi o melhor português no Portugal Masters pela segunda vez na sua carreira, depois de
2012. Nesse ano foi 16.º (-6) e o 32.º posto deste ano acabou por ser a sua melhor classificação na
prova desde então.

O português de 39 anos teve uma prestação sólida, sobretudo regular, mantendo-se todos os dias no
top-35: 31.º, 30.º, 34.º e 32.º, com um agregado de 279 pancadas (70+69+71+69), 5 abaixo do Par.
Ficou empatado com outros três jogadores e arrecadou 11.935 euros, que bem jeito irão dar para
ajudá-lo à dispendiosa viagem ao Dubai na próxima semana, onde irá fechar a sua época e tentar entrar
no top-122 que irá manter-se no European Tour em 2022. Para já, este 32.º posto em Vilamoura
permitiu-lhe ascender do 169.º ao 160.º lugar na Corrida para o Dubai.
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"Posso dizer que a semana foi bastante positiva. Hoje foi o dia em que 'patei' melhor, embora não tenha
sido aquele em que joguei melhor do tee ao green. Retiro daqui muitas coisas boas para a próxima
semana, embora tenha ficado um pouco aquém do que eu gostaria, mas houve muitas coisas boas (…)
e não vamos deixar que um shot mau manche a semana", disse o campeão nacional de 2011 e 2016,
referindo-se à bola que enviou para a água no último buraco e que custou-lhe 2 pancadas. Não fosse
esse duplo-bogey e Santos seria 26.º, com um prémio de cerca de 14 mil euros.

 

 

Se Ricardo Santos passou o cut no Portugal Masters pela quinta vez na sua carreira (o segundo melhor
registo português de sempre), Vítor Lopes e Tomás Melo Gouveia fizeram-no pela primeira vez. Não
mostraram tudo o que sabem nos dois últimos dias de prova, mas também retiraram ilações das suas
participações.

"Agradeço ao público por ter-me acompanhado as quatro voltas… eu queria muito mais, porque fiz uma
boa preparação, mas há que aprender e preparar-me para o próximo ano", disse Vítor Lopes, de 25
anos, que foi 61.º com 290 pancadas (71+69+76+74), 6 acima do Par, faturando 4.900 euros. Para
ele, a época internacional acabou e vai jogar para o ano em “part-time” no Challenge Tour (a segunda
divisão europeia) e com direitos totais de membro do Alps Tour (uma das terceiras divisões da Europa).

"O jogo não correspondeu outra vez, sobretudo nos greens. Mas foi uma experiência muito positiva, ao
passar o cut e jogar no fim de semana, o que nunca tinha feito, pelo que fica sempre uma nota positiva.
Estou feliz por ter jogado porque é assim que se aprende, é a jogar contra estes jogadores e fica a
grande lição que levo daqui", declarou Tomás Melo Gouveia, que terminou em 62.º com 291 pancadas
(71+69+76+75), 7 acima do Par, embolsando 4.761 euros. Também o irmão mais novo de Ricardo
Melo Gouveia dá por finda a época internacional e em 2022 já sabe que será membro do Challenge
Tour.      

A 15.ª edição do Portugal Masters encerrou com a cerimónia de entrega de prémios que contou com
Rita Marques (secretária de Estado do Turismo), João Paulo Rebelo (secretário de Estado da Juventude e
Desporto), Vítor Aleixo (presidente da Câmara Municipal de Loulé), Miguel Franco de Sousa (presidente
da Federação Portuguesa de Golfe), Nelson Cavalheiro (presidente da PGA de Portugal), Filipe Silva
(administrador do Turismo de Portugal), Stefano Saviotti (proprietário do Dom Pedro Hotels & Golf
Collection), Luís Correia da Silva (presidente do CNIG) e Keith Waters (Chief Operating Officer do
European Tour).

 

 

"Há 15 anos que trabalhamos com o Portugal Masters e estamos desejosos de prosseguir com esta
parceria e muito entusiasmados com a possibilidade de estarmos aqui todos no próximo ano", disse Rita
Marques, no seu discurso na cerimónia.

Mais tarde, em declarações aos media, acrescentou: "Ao fim de 15 edições, estamos muito
empenhados em acolher o próximo ano e estamos a fazer tudo para que Portugal possa figurar
novamente no calendário do European Tour".

Rory Colville, que este ano se estreou nas funções de Championship Diretor do European Tour, frisou que
"foi um torneio entusiasmante". "Só tivemos seis semanas para montá-lo e voltarmos a poder ter
público, com mais de 24 mil espectadores, com quatro lindos dias de sol e um grande campeão em
Thomas Pieters… sinceramente, não poderíamos estar mais satisfeitos. Ainda não temos uma data
estabelecida mas estamos confiantes de que voltaremos para o ano", destacou.

Os principais resultados do 15.º Portugal Masters foram os seguintes:

 

 

1.º Thomas Pieters (Bélgica), 265 pancadas (68+64+65+68), -19, €237.810.

2.º Mathieu Pavon (França), 267 (68+64+65+70), -17, €104.546.

2.º Lucas Bjerregaard (Dinamarca), 267 (67+65+69+66), -17, €104.546.

2.º Nicolai Hojgaard (Dinamarca), 267 (67+69+67+64), -17, €104.546.
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Os resultados dos três portugueses que passaram o cut, foram os seguintes (todas as
entrevistas na íntegra em vídeo na conta de Facebook do Portugal Masters):

32.º Ricardo Santos (Titleist), 279 (70+69+71+69), -5, €11.935.

61.º Vítor Londot Lopes (CG Vilamoura), 290 (71+69+76+74), +6, €4.900.

62.º Tomás Melo Gouveia (San Lorenzo), 291 (71+69+76+75), +7, €4.761.

 

 

As entrevistas podem ser vistas na íntegra, em vídeo, na conta de Facebook do Portugal Masters.

Link Notícia
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https://ionline.sapo.pt/artigo/752127/thomas-pieters-sagra-se-campeao-do-portugal-masters-em-vilamoura-ricardo-santos-foi-o-melhor-portugu-s?seccao=Desporto_i


SUL INFORMAÇÃO

08/11/2021

TIPO • ONLINE
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PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Festival de Órgão junta prosa de Lídia Jorge à música de Célia
Tavares em Boliqueime
Escritora algarvia vai ler uma crónica relacionada com o órgão histórico da Igreja
Paroquial de Boliqueime
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O som do órgão da Igreja Paroquial de Boliqueime, tocado por Célia Sousa Tavares, e uma
crónica de Lídia Jorge, uma ilustre filha da terra, lida pela própria, vão dar continuidade ao
Festival de Órgão do Algarve, na sexta-feira, dia 12, às 21h00, nesta localidade do concelho de
Loulé.

Este ano, a Música XXI, que organiza o festival, decidiu lançar um desafio a Lídia Jorge, nome maior da
literatura portuguesa, para declamar um texto relacionado com o órgão histórico de Boliqueime,
localidade de onde é natural e à qual manteve sempre a ligação.

A escritora algarvia aceitou o desafio e vai ler, antes do concerto, «a sua crónica de Maria Inácia que
salvou o Órgão de Boliqueime, um testemunho emotivo que recorda a história da Igreja Paroquial de
Boliqueime», segundo a Música XXI.

Depois deste momento literário, Célia Sousa Tavares entra em cena, para protagonizar um concerto
«onde se destaca a música de Zipoli, Gabrieli, Arauxo, Buxtehude, Pachelbel, Seixas e Corrette».
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Célia Sousa Tavares
 

No sábado, 13 de Novembro, Célia Sousa Tavares volta a atuar, desta feita na Igreja do Carmo, em
Faro.

«Batalhas, ensaladas, toccatas, tientos, prelúdios, concertos e sonatas de compositores portugueses,
espanhóis, italianos, alemães e franceses são a proposta para essa noite», segundo os organizadores do
festival.

Os concertos são de entrada livre e o de Boliqueime terá transmissão online.

Célia Sousa Tavares concluiu o curso de Órgão com Rui Paiva na Escola de Música do Conservatório
Nacional. Licenciou-se em Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa com João Vaz. Realizou o
Mestrado em Interpretação Histórica na Hochschule für Künste Bremen na Alemanha, estudando com
Harald Vogel, Hans Davidsson e Edouardo Bellotti. Foi aluna convidada na Eastman School of Music nos
EUA. Concluiu em 2017 o Mestrado em Ensino da Música com João Vaz na Escola Superior de Música de
Lisboa.

A convite do Instituto Camões e do Consulado, realizou um recital na Catedral Manchester nas
celebrações do dia 10 de Junho de 2018. Sob a alçada do Turismo do Patriarcado de Lisboa/Signinum
concretizou entre 2017 e 2020 o projeto Lunchtime Recitals na Igreja da Conceição Velha. É organista
titular na Igreja de S. Sebastião da Pedreira em Lisboa e professora de Órgão no Colégio S. João de
Brito.

Organizado pela Associação Música XXI, o Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da
Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à
divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul
Informação e Rua FM. Conta ainda com o parceiro de alojamento Hotel Faro e com a parceria da
Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão,
Boliqueime e Tavira.

Link Notícia
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https://www.facebook.com/acMusicaXXI
https://www.sulinformacao.pt/2021/11/festival-de-orgao-junta-prosa-de-lidia-jorge-a-musica-de-celia-tavares-em-boliqueime/


TSF ONLINE

09/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Festival Verão Azul, no Algarve
Verão Azul, é um Festival, na 10ª edição, ainda até ao final do mês, em Lagos, Loulé e
Faro.

Começou a semana passada mas ainda vai até 20 de novembro, o Verão azul, tem teatro, cinema e
fotografia e música, na ideia de experimentar, aqui no país, mas também o que se faz lá fora.

Esat edição tem por base as preocupações destes dias, direitos humanos, igualdade e precariedade.

A curadoria é de Catarina Saraiva que não esquece que o festival tem seguido estas preocupações
sociais.

Uma das marcas desta edição 10, do Verão Azul é uma exposição de fotografia, feita em desafio à
fotografa Pauliana Valente Pimentel, para fotografar as muitas comunidades ciganas, que existem entre
Faro e Loulé, a que chamou Faro Oeste.

Mas Catarina Saraiva relembra que este festival é um sítio para experimentar e na longa programação
entre as três cidades do Algarve, Lagos, Faro e Loulé há desafios, que foram lançados para várias ideias
e para o fecho do verão azul, a 20 de novembro, há também um desafio que vai ser agora apresentado,
o colectivo de música catalão ZA! Estreia "Cantos de Trabalho Impossíveis" um concerto-fanfarra ou um
espetáculo-percurso. Eduard Pou e Pau Rodríguez, atualizam o repertório tradicional das canções de
trabalho algarvias centradas na agricultura e na pesca, que serão apresentadas numa caminhada, do
hotel ao centro comercial, terminando no Teatro das Figuras, em Faro. O resultado é uma obra
etnomusicológica feita através da experimentação e do humor, com a participação de cantores e
improvisadores locais. Também em Faro.

Na programação ainda falta sublinhar o artista multidisciplinar Miguel

Bonneville, o encenador Alex Cassal e a realizadora Luciana Fina são alguns dos nomes no Verão Azul.

10ª edição do Festival Verão Azul, entre Lagos, Faros e Loulé, ainda até 20 de novembro
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BARLAVENTO

08/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Incubadora de negócios Startup Albufeira organiza o primeiro
Bootcamp
A Startup Albufeira, a incubadora de negócios do município de Albufeira, em parceria com
a T erritórios Criativos, está a realizar o seu primeiro Bootcamp destinado a apoiar
projetos nas áreas do turismo e criatividade
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A iniciativa, que tem por objetivo apoiar projetos inovadores e com potencial empresarial, consiste na
realização de uma formação intensiva com a duração de quatro dias, em regime presencial, com
momentos de formação e capacitação, mentoria, palestras inspiradoras, networking e trabalho em
equipa.

A primeira fase da formação decorreu nos dias 2 e 3 de novembro, nas instalações da Startup Albufeira,
junto à Escola Secundária, tendo contado com a presença de treze empreendedores locais que
apresentaram os seguintes projetos, que irão ser acompanhados e desenvolvidos no âmbito da
iniciativa:

Our Pack – pacotes personalizados para oferta através de e-commerce e que dão acesso a novas
experiências na área da hotelaria, lazer, gastronomia, beleza e bem-estar;
Ponto Nato Atelier – atelier de macramé e tapeçaria, destinado a criar peças de decoração e
acessórios feitos com material 100 % português e 100 % reciclado, conjugado com workshops;
Quinta Coelho – exploração agrícola e produção de doces regionais e alojamento local de cariz
rústico, destinado a preservar e expandir um pequeno negócio de família, promovendo experiências
e aprendizagens únicas no âmbito da agricultura e da sustentabilidade;
SAL SABI – projeto que passa pela criação de um restaurante de fusão de pratos caboverdianos e
portugueses;
Museu Lúdico de Albufeira – espaço destinado a atividades lúdicas e na área das ciências.
Rodart 2.0 – Design em Movimento – Decoração de viaturas com obras propostas por jovens
designers sob o tema «Símbolos de Portugal», sendo que futuramente prevê-se alargar o âmbito
do projeto a outras expressões artísticas e formas de arte urbana;
Food & Wine Match – Catálogo Virtual que visa dar a conhecer a quem aqui vive e a quem nos
visita a ligação entre a cozinha tradicional e os vinhos algarvios, fomentando o seu
desenvolvimento e a necessidade de «comer» e «beber» o Algarve em conjunto;
Atelier Criativo – Oficinas de atividades artísticas, conjugadas com a apresentação de workshops,
aulas e campos de férias artísticos destinados a crianças e jovens de Albufeira;
InArt – projeto destinado a crianças que visa contemplar experiências de turismo acessível e
inclusivo, na vertente das artes.

Ainda durante o presente mês de novembro, os participantes irão ser acompanhados por mentores, em
sessões online individualizadas, que têm por objetivo ajudá-los a desenvolver os respetivos projetos e a
prepararem o pitch/apresentação.

No dia 2 de dezembro realiza-se mais um momento presencial de mentoria.
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O Bootcamp culmina com a apresentação dos projetos numa sessão aberta ao público, que irá contar
com a presença de potenciais parceiros e investidores, agendada para o próximo dia 3 de dezembro, na
Quinta do Canhoto.

A Startup Albufeira pode ser contactada por email (startupalbufeira@cm-albufeira.pt) ou telefone
(289 599 579 e 969 516 702).

Link Notícia
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https://barlavento.sapo.pt/algarve/incubadora-de-negocios-startup-albufeira-organiza-o-primeiro-bootcamp


O JOGO

09/11/2021

TIPO • EPAPER
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PÁGINA • 28
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1700

REACH: 11600

O GENTLEMAN OLIVEIRA DÁ SINAIS DE ESTAR BEM
MOTOGP
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RECORD

08/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4072

REACH: 54000

Miguel Oliveira: «A corrida estava a correr muito melhor do que
todas as outras sessões»
Piloto desapontado com acidente no GP Algarve tem esperança de marcar presença na
última etapa do Mundial de MotoGP

O piloto natural de Almada foi abalroado pelo espanhol Iker Lecuona (KTM), na penúltima volta do
Grande Prémio do Algarve, num acidente que colocou termo à 17.ª corrida do campeonato do mundo de
motociclismo de velocidade, vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

"Após a corrida de domingo, fiz alguns exames médicos, nos quais não foi nada detetado em nenhum
deles. Temos de controlar todos os sintomas que possam aparecer nos próximos dias, mas tudo parece
correr de uma forma positiva", reafirmou esta segunda-feira Miguel Oliveira, em declarações
reproduzidas pela assessoria de imprensa da sua equipa.

Miguel Oliveira sofreu uma queda após um toque de Lecuona na 23.ª das 25 voltas ao Autódromo
Internacional do Algarve (AIA), quando seguia no 10.º lugar, tendo sido transportado para o centro
médico do circuito, por precaução, e, posteriormente, para o hospital.

O acidente foi sinalizado com bandeira vermelha e a interrupção terminou antecipadamente a corrida
algarvia, por já terem sido percorridos 75% da prova.

"Foi uma pena, a corrida estava a correr muito melhor do que todas as outras sessões durante o fim de
semana. Estava a tentar terminar no 'top-10', depois de um muito bom arranque, e fiquei desapontado
pelo acidente, mas continuamos em frente e, esperançoso em ter uma última boa corrida, em Valência",
afirmou o português, que tinha partido da 17.ª posição da grelha.

O Mundial de MotoGP termina no domingo, em Valência, em Espanha.
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09/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO JESUS

FAV: 4

AVE: € 1680

REACH: 19438

Acabar em grande
Queda em Portimão não tira o foco de Oliveira
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