
BARLAVENTO

10/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Caravela Boa Esperança vai ter nova vida
T urismo do Algarve ganhou candidatura para transformar a histórica embarcação num
Centro Interpretativo dos Descobrimentos. Projeto envolve Câmara Municipal e Centro
de Ciência Viva de Lagos e conta com 400 mil euros de orçamento
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EXPRESSO

10/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Perda de emprego no turismo agrava-se. Desapareceram 85 mil
postos de trabalho face a 2019
O emprego em Portugal voltou a bater máximos da década no terceiro trimestre. Mas, no
turismo, há menos 85 mil postos de trabalho do que no mesmo período de 2019. Perda
face ao pré-crise agravou-se por comparação com o segundo trimestre

Emprego acima do pré-crise pandémica e no valor mais alto da década. E desemprego abaixo do
registado em 2019 e no valor mais baixo da atual série de dados publicada pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) de forma uniformizada, que começa em 2011 - com a exceção do segundo trimestre
de 2020, onde os dados foram distorcidos pelo confinamento geral severo no país para travar a
pandemia. É este o quadro que os números publicados pela autoridade estatística nacional esta quarta-
feira traçam sobre o mercado de trabalho português no terceiro trimestre deste ano.

Mas uma análise mais fina mostra que este retrato positivo não é transversal a toda a economia
nacional. Com destaque para o turismo. O sector, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19,
conta com menos 85 mil postos de trabalho do que no mesmo período de 2019. E a perda face ao pré-
crise agravou-se por comparação com o segundo trimestre deste ano.

Os dados do INE mostram que a população empregada em Portugal atingiu 4,8781 milhões de pessoas,
aumentando 1,4% (mais 67,6 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior, subindo 4,7% (mais 219,7
mil pessoas) relativamente ao mesmo período de 2020 e superando em 1,5% (mais 71,5 mil) o número
de empregados em Portugal no terceiro trimestre de 2019, (período pré-pandemia).

Desta forma, a população empregada em Portugal volta a atingir o valor mais elevado, em termos
trimestrais, da atual série de dados publicada pelo INE de forma uniformizada, que começa em 2011.
Esse valor tinha sido alcançado no segundo trimestre deste ano.
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Contudo, há vários sectores de atividade em Portugal onde o emprego sinaliza que a crise pandémica
ainda não ficou para trás. Longe disso. E o turismo é um caso paradigmático. No terceiro trimestre deste
ano, o emprego no alojamento, restauração e similares ficou pelas 248,8 mil pessoas. Um número que
compara com 333,5 mil empregos no mesmo período de 2019. Isto significa uma perda de 84,7 mil
postos de trabalho.

Para além de negativo, este número traduz um agravamento da perda de emprego no sector face ao
pré-crise por comparação com o que acontecia no segundo trimestre deste ano. É que comparando a
população empregada no alojamento, restauração e similares entre abril e junho deste ano e na mesma
altura de 2019, contavam-se menos 72,9 mil postos de trabalho.

MAIORES PERDAS E GANHOS DE EMPREGO
As perdas no emprego face ao pré-crise não são exclusivas do turismo. Tendo em conta os dados do
INE relativos ao terceiro trimestre, destacam-se ainda, e tendo em conta valores absolutos, as
atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para
uso próprio (menos 35,1 mil empregos), as indústrias transformadoras (menos 19,7 mil empregos) e as
atividades administrativas e dos serviços de apoio (menos 17,3 mil postos de trabalho).

Em sentido inverso, os maiores ganhos de emprego face ao pré-crise registam-se na Educação (mais
62,4 mil pessoas empregadas), nas atividades de informação e de comunicação (mais 49,2 mil
empregos), na Administração Pública, Defesa e Segurança Social obrigatória (mais 46,9 mil postos de
trabalho), e as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (mais 46,3 mil empregos).
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JORNAL DE NEGÓCIOS

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARGARIDA PEIXOTO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Porque sobem menos os preços em Portugal?
Os dados do Eurostat apontam para uma inflação na Zona Euro superior à de Portugal.
Analistas explicam a diferença com uma procura interna mais deprimida, um turismo
ainda em níveis abaixo do pré-covid e diferenças legais na definição do preço da
eletricidade
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JORNAL DO ALGARVE

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Cerca de 36 mil pessoas terão que ser realojadas até 2050
Até 2050, 36 mil pessoas que vivem na costa no Algarve terão quer ser retiradas e
realojadas devido à subida do nível do mar, ao desaparecimento de zonas costeiras e às
cheias.
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VISÃO

11/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

AHP estima que faltem 15.000 trabalhadores na hotelaria
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, disse hoje que
a realização de um estudo sobre a escassez de mão de obra no setor aponta para a falta
de 15 mil trabalhadores nos hotéis

Na conferência de imprensa que antecede o início dos trabalhos do 32.º Congresso Nacional da Hotelaria
e Turismo, promovido pela AHP, e que vai decorrer até sexta-feira em Albufeira, Raul Martins explicou
que o número tem origem numa estimativa com base nas conclusões preliminares de um estudo que a
associação levou a cabo junto dos associados e que irá apresentar após o congresso.

De acordo com a vice-presidente da AHP, Cristina Siza Vieira, responderam ao inquérito – “uma amostra
não extrapolada” – 60% dos associados, representativos de 35 mil quartos. Ou seja, 400 hotéis, cujas
“necessidades atuais revelaram 7.200 trabalhadores em falta”. Raul Martins acredita que tendo em conta
a totalidade das unidades hoteleiras em Portugal – 1.200 – “estima-se, fazendo uma proporção, que
faltem 15.000 trabalhadores” aos hotéis a operar no mercado nacional.

Cristina Siza Vieira disse ainda que das respostas recebidas, “cerca de dois terços” referem que a maior
necessidade de trabalhadores se prende nas áreas de “receção, mesa e cozinha”.

Depois há algumas especificidades por regiões. Por exemplo, “em Lisboa aponta-se muito para a falta de
trabalhos na área de recursos humanos e administrativos”, enquanto no Norte “faltam trabalhadores nos
SPA”.

Em 25 de setembro, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) admitiu, em entrevista
à Lusa, que o problema de falta de recursos humanos existe, porque até estava a ser ‘sexy’ trabalhar no
setor, mas com a pandemia “tudo ficou congelado”.

“Há, de facto, falta de pessoal [no setor do turismo], não há dúvida nenhuma, isso é um problema com
que nós nos deparamos. É um problema que temos que abordar com muita frontalidade e é um assunto
que tem sido muito discutido nas direções da CTP”, afirmou Francisco Calheiros, em entrevista à Lusa.

“Estava a ser ‘sexy’ na altura [antes da pandemia], estava a ser uma moda trabalhar no turismo. Com
esta pandemia, tudo ficou congelado”, acrescentou o responsável.

Francisco Calheiros considerou que o setor do turismo em Portugal está a jogar na ‘Champions League’,
numa analogia ao futebol, acrescentando que o setor “tem que ser o Ronaldo”, ou seja, “o ponta de
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lança da economia portuguesa”.

Para o presidente da CTP, a atratividade de um setor da economia, em termos de recursos humanos,
aparece quando o setor se torna “vencedor”, o que tem de ser também “associado a maiores
ordenados”.

Em 18 de outubro, o presidente do Vila Galé afirmou também à Lusa que o grupo continua a debater-se
com a falta de recursos humanos na hotelaria, construção e agricultura, estando a prever contratar 300
jovens à procura do primeiro emprego e trazer 150 trabalhadores do Brasil.

Em declarações à Lusa, Jorge Rebelo de Almeida disse que este ano houve efetivamente mais
dificuldades de recrutamento para funções operacionais nas unidades e que, assim sendo, no início de
2022 o grupo vai iniciar um plano de recrutamento que deverá incluir várias iniciativas desde a
contratações de jovens à procura do primeiro emprego, programa de estágios curriculares e programas
de intercâmbio Portugal-Brasil, onde o grupo detém 10 hotéis.

O Congresso da AHP para discutir o setor, nomeadamente a questão de falta de recursos humanos, um
problema antigo, vai decorrer até sexta-feira em Albufeira. O “Turismo tem Futuro” e “New Start, New
Thinking: a visão de quem vem de fora!” são os painéis que abrem e encerram o congresso.

A vice-presidente da AHP, Cristina Siza Vieira, disse à Lusa que o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e
Turismo conta com um número recorde de inscritos, para um “reencontro” que a associação do setor
quer que marque “o momento de ‘recomeçar'”.

“As inscrições já fecharam e estamos muito perto das 600 inscrições. Um número recorde de inscritos
nos Congressos da AHP [Associação da Hotelaria de Portugal]. Estamos todos com muita vontade de
nos reencontrarmos e este número é o reflexo disso mesmo. Vamos ter um grande Congresso”,
afirmou a vice-presidente da associação, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

*** A Lusa viajou para Albufeira a convite da AHP ***

MSF (MPE) //
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VISÃO

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 52

PROGRAMA • VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MIGUEL JUDAS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 33100

TRILHOS PARA ABRIR HORIZONTES
Natureza e História. Sim, somos um país rico e, por todo o lado, as autarquias apostam na
criação de percursos, mergulhando no Interior ou calcorreando a orla costeira. A seleção
de uma dezena de trilhos por onde deambular
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JORNAL DO ALGARVE

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação turística sobe mas ainda está aquém de 2019
A ocupação média por quarto no Algarve subiu, em outubro
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JORNAL DO ALGARVE

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Marcelo Rebelo de Sousa encerra congresso nacional de turismo
em Albufeira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encerrar o Congresso Nacional
da Hotelaria e Turismo que decorre até dia 12 de novembro
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OBSERVADOR

11/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

TAP, inimiga das famílias emigrantes
A T AP conseguiu o milagre natalício de ser a mais cara de todas as companhias que nesta
quadra voam diretamente de Londres para Lisboa, cobrando o dobro de uma companhia
área topo de gama.

A TAP tem uma “prenda” de Natal para os emigrantes. Neste período um bilhete da TAP em económica,
à data de 8 de Novembro, custa 400 euros por pessoa, incluindo crianças, por voo de Londres para
Lisboa. Contas por alto, isso significa que uma família emigrante de quatro pessoas que queira vir passar
a consoada natalícia e ano novo a Portugal teria de pagar 3200 euros, repetimos 3200 euros para o
fazer: 1600 euros para ir, uma vez iniciadas as férias natalícias das crianças e antes do Natal, mais
outros 1600 para regressar depois do ano novo, mas antes da escola começar.

São quase três vezes o salário médio nacional bruto, ou cerca de cinco salários médios líquidos
nacionais. Mesmo tendo em conta que os emigrantes ganham um salário médio inglês que é quase o
dobro do português estamos a falar de cerca de três salários líquidos ingleses mensais para uma família
emigrante portuguesa poder vir a Portugal na TAP. Uma impossibilidade absurda que mostra que a TAP é
um sorvedouro de dinheiros públicos, alienado da realidade das famílias emigrantes e empresas
internacionais da área.

Na Wizz, Easy Jet ou Ryanair, por exemplo, o mesmo voo, dado o período em questão, não é low cost
nesta altura e custa cerca de 150 euros por pessoa. Uma família de quatro membros paga 600 euros
para ir e outros 600 euros para regressar. Uma diferença abismal com, por exemplo, o fim de semana
antes das férias do Natal, onde ainda se encontram voos low cost a 15 euros. No total, durante as férias
do Natal, são 1200 euros, um pouco menos que um salário mensal inglês médio líquido, para vir de
Londres celebrar o Natal com a família em Lisboa para quem comprar os bilhetes agora. Um esforço
difícil mas realizável para matar saudades da família e da pátria quando, finalmente, as viagens voltam a
ser possíveis com as fronteiras mais abertas e os requerimentos de testes, formulários e quarentena
muito mais aliviados no período pôs pandémico.

Mesmo a British Airways, que não é Low Cost e está vários furos acima da TAP em qualidade de serviço,
conforto e pontualidade, segundo a maior parte dos índices internacionais, leva cerca de 200 euros pelo
mesmo voo para Lisboa que a TAP cobra quase ao dobro, a 400 euros. No total, para a mesma família
de quatro elementos, ir e vir a e de Portugal na British Airways são cerca de 1600 euros, do mesmo
aeroporto (Heathrow), nos mesmo dias e nas mesmas horas que os voos da TAP a 3200 euros.

Foi, pois, pela British que o autor deste artigo optou e onde comprou os seus bilhetes familiares, dado
que o ligeiro preço acima das low cost, ao contrário da TAP, compensa na qualidade. Efetuei essa
compra no mesmo dia em que também consultei os preços natalícios da TAP e de todas as outras
companhias áreas que voam diretamente para Lisboa no Natal e Ano Novo: 8 de Novembro de 2021.
Forneci ao jornal Observador os print screens das viagens todas, excepto o da minha viagem na BA, por
motivos de privacidade, mas que asseguro e posso comprovar que ficou em cerca de 1350 libras.

A TAP conseguiu assim o “milagre” natalício de ser a mais cara de todas as companhias que voam
diretamente de Londres para Lisboa e de se considerar, ridícula e desajustadamente tão topo de gama,
que quer cobrar o dobro que uma verdadeira companhia área topo de gama, a BA. A TAP é nociva para a
esmagadora maioria das famílias portugueses emigrantes, para quem os preços são ofensiva e
impossivelmente caros, apesar de subsidiados com impostos dos portugueses, e é inútil para muitas
famílias das classes média e alta residentes no Reino Unido, portuguesas ou inglesas, que preferem a
British Airways. Ninguém, por muito dinheiro que tenha, paga 300% a mais para ser mais mal servido.

Talvez esses voos da TAP só tragam familiares de empregados da TAP, empregados consulares, da
embaixada, do Estado e governantes. Tudo pago principalmente pelo Estado ou com descontos do
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Estado para um público selecionado pelo Estado. Na realidade a TAP não serve para mais nada senão
para se auto servir e servir lucros privados com dinheiros públicos. Se não descer estes preços irrealistas
prova que está irremediavelmente fechada numa redoma surrealista despesista só possível de sustentar
com milhares de milhões de euros públicos.

Por que é que tais preços absurdos e ofensivos acontecem contra as famílias emigrantes portuguesas e
turistas ingleses que queiram vir a Portugal no Natal e Ano Novo? Há muitas razões que se poderiam
apontar, desde a re-nacionalização da TAP por Costa e um seu amigo vindo de Macau, tão absurda e
desnecessária como estes preços natalícios. No entanto uma razão adicional em particular é que o poder
no PS e no governo está a transferir-se cada vez mais para a nova geração ex-JS.

Somos já muito (des)governados não só pelo primeiro-ministro e seus amigos mas também pelo futuro
líder do PS Pedro Nuno Santos. Este, tal como o seu ídolo Jose Sócrates, também não sabe o que é ser
regrado, ter de poupar e viver com um orçamento familiar, quanto mais fazer um orçamento
internacionalmente competitivo para uma empresa de aviação. Igualmente não faz ideia dos preços que
uma companhia deve cobrar para ser competitiva no mercado em vez de simplesmente auto-destrutiva.
Santos conduz porsches que argumenta serem possíveis devido a riqueza familiar vinda do pai;
curiosamente como Sócrates argumentava também supostamente usufruir de tal riqueza; por exemplo
casas suburbanas da mãe no Cacém transformadas em casas de luxo no centro de Lisboa (a magia da
política consegue muita coisa em Portugal). Santos, quando não conduz os seus carros de luxo familiares
anda de motorista do Governo em carro topo de gama pagos pelos contribuintes a 190 Km/h até fora
de autoestradas, segundo uma reportagem da SIC recente. Não é de surpreender que tal ministro, que
vive do Estado a tão alta velocidade, ache normal a expectativa surreal da TAP de que as famílias
emigrantes, trabalhadoras, tenham ou queiram pagar 3200 euros por viagens a Portugal no Natal.

Conclusão: gastam-se milhares de milhões de euros públicos numa companhia área que, pelo menos na
Europa, não serve para nada nem serve as famílias emigrantes portuguesas. Esperemos que a
administração da TAP e o ministro Pedro Nuno Santos ganhem vergonha e baixem os preços absurdos,
reduzindo os custos, a tempo de deixarem muitas famílias emigrantes a vir a Portugal visitarem os
familiares que, através dos impostos, pagam a TAP, bem gerindo e servindo os seus clientes em vez de
esbanjar tola e irresponsavelmente o nosso dinheiro sem nada em troca.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Hotelaria com 15 mil trabalhadores em falta
Estimativa é apontada pela associação que representa o setor
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BARLAVENTO

10/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Ocupação hoteleira sobe em outubro, mas fica 15,5 por cento
aquém de 2019
A ocupação média por quarto no Algarve subiu, e m outubro, 31,2 por cento em relação
ao mesmo período de 2020
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BARLAVENTO

10/11/2021
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ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Congresso anual da hotelaria em Albufeira atinge recorde de
inscritos
Congresso anual da hotelaria em Albufeira atinge recorde com quase 600 inscritos
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O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo começa hoje em Albufeira, com um número recorde
de inscritos, para um «reencontro» que a associação do sector quer que marque o momento de
«recomeçar».

«As inscrições já fecharam e estamos muito perto das 600 inscrições. Um número recorde de inscritos
nos Congressos da AHP [Associação da Hotelaria de Portugal]. Estamos todos com muita vontade de
nos reencontrarmos e este número é o reflexo disso mesmo. Vamos ter um grande Congresso», afirma
a vice-presidente da associação, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

Questionada sobre as expetativas que a AHP tem para o regresso desta reunião anual dos hoteleiros e
outros agentes do sector, um dos mais afetados pela pandemia de COVID-19, a responsável diz que se
pretende que «seja o momento de recomeçar».

«O mundo mudou [com a pandemia de COVID-19] e obrigou-nos a repensar a forma de estar na vida e
nos negócios», lembra Cristina Siza Vieira.

«Nestes dias de Congresso, iremos debater os temas mais prementes do sector, como os Recursos
Humanos ou a Acessibilidade Aérea, mas também outros, acelerados com a pandemia, como a
Sustentabilidade e a Digitalização. A nossa ambição para este Congresso é que possamos definir os
traços fundamentais do caminho por onde acreditamos que irá passar o nosso futuro comum», referiu
ainda, em respostas escritas à Lusa.

Já aos motivos da escolha do Algarve para a realização do congresso, mais especificamente Albufeira, a
vice-presidente da AHP responde que foi «por muitas e boas razões».

Entre as quais, «porque depois de dois anos muito difíceis, a escolha tinha de ser o Algarve, a maior
região turística de Portugal e a mais aberta ao mundo. Porque Albufeira é um dos maiores e históricos
polos turísticos do país, com muito por descobrir e um destino de excelência para a realização de
eventos. Porque a Câmara Municipal de Albufeira foi desde a primeira hora um parceiro empenhadíssimo
em puxar este grande evento para o seu concelho. E porque o Grupo NAU, um grande associado da AHP
e o seu CEO [presidente executivo] fizeram o impossível para acomodar o congresso da AHP nas suas
excelentes instalações (…)», concluiu.

O Congresso vai decorrer a partir de hoje e até sexta-feira, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

O «Turismo tem Futuro» e «New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!» são os painéis
que abrem e encerram o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.
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Walk & Art Fest voltou a mostrar caminhos da arte em Barão de
São João
«Barão de São João – Walk & Art Fest» voltou a mostrar os caminhos da arte, desta vez,
a cerca de 700 participantes
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União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João voltou a receber caminhantes de mochila às
costas e sorriso nos lábios, entre os dias 5 e 7 de novembro.

O evento contou com cerca de 700 participantes, que aproveitaram estes dias de sol para usufruir de um
diversificado programa de 81 atividades, desde caminhadas, passeios temáticos, percursos de BTT,
workshops, atividades para crianças, sessões de bem-estar, pintura de mural, visionamento de
documentário e um concerto. Um dos pontos altos voltou a ser a instalação artística, este ano com o
tema «Contraciclo».

Metade das 81 atividades esgotou, registando-se um total de cerca de 1300 inscrições, o que significa
que muitos visitantes aproveitaram a diversidade da oferta e inscreveram-se em mais do que uma
atividade, segundo informa hoje a Associação Almargem.

Depois da edição de 2020 ter decorrido de forma atípica, com participação mais limitada devido às
restrições da pandemia, o festival voltou, crescendo em público e em repercussão.

Este ano registou-se um aumento da participação de famílias e, apesar de ter havido um reforço das
atividades para crianças, a grande maioria esgotou.

Também o aumento da multiculturalidade dos participantes foi notório, verificando-se a adesão de
muitos estrangeiros residentes mas também de turistas. Destaque ainda para os vários participantes
residentes fora do Algarve que se deslocaram propositadamente ao festival.

Nas palavras de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, «O Walk & Art Fest é um
evento diferenciador, já consolidado, que promove não só os valores ambientais mas também os
culturais e patrimoniais do território interior do nosso município. Este festival complementa, sem dúvida,
a oferta turística fora da época alta da região. O espírito que anima este evento é de facto contagiante.
Os participantes que voltam todos os anos e que trazem novos amigos ou familiares comprovam isso
mesmo. Este ano fica marcado pela presença de muitos participantes que vieram um pouco de todo o
país mas não só. O evento está a começar a despertar o interesse de turistas internacionais».
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Para Anabela Santos, da Associação Almargem, entidade que coorganiza este evento, afirma que «este
é, desde o primeiro ano, um festival muito especial. Houve várias pessoas que nos felicitaram por todos
os anos conseguirmos apresentar um programa tão vasto e diversificado, sempre com atividades novas.
Não há melhor incentivo do que este para continuarmos».

«Não podemos deixar de agradecer a todos os participantes, já que é para eles que este evento é
delineado. Mas obviamente é imperativo agradecer a todos os artistas, pois é também o seu festival e
sem eles nunca teria sido possível sequer iniciar este evento. Assim como aos guias e dinamizadores que
conduziram as atividades e generosamente partilharam o seu conhecimento. E, claro, à equipa do Centro
Cultural de Barão de São João, cuja dedicação e trabalho permitiram que nada faltasse para estes três
dias serem um sucesso e deixarem boas memórias em todos. Sem uma rede de parceiros a trabalhar de
forma tão alinhada e motivada, nada disto seria possível», conclui.

O concerto de Tiago Saga foi um dos pontos altos deste evento. O músico, que tem raízes no concelho
de Lagos, criou um ambiente de verdadeira festa, cantou dois temas «em algarvio» e, numa atuação
que começou em registo mais intimista, terminou com o público a dançar em frente ao palco do Centro
Cultural de Barão de São João.
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Ao nível artístico, a instalação «Contraciclo» juntou obras de 13 artistas locais concebidas especialmente
para o Festival e expostas em vários pontos da aldeia e dentro da Mata de Barão de São João.

Nesta edição, os visitantes tiveram a oportunidade única de fazer uma visita à instalação artística na
companhia de alguns dos artistas que a criaram e ficar a saber mais sobre o processo criativo de cada
uma das peças.

Este envolvimento da comunidade criativa local é também uma das características que tornam este
festival único.

O artista Jorge Pereira promoveu um dos momentos mais participativos através da pintura de mural que
fez numa parede exterior do Centro Cultural.

Os visitantes puderam também colaborar, deixando uma marca do festival no espaço.

Este ano algumas das caminhadas foram marcadas por intervenções de artistas parceiros que, para além
de surpreender os participantes, reforçaram a ligação íntima entre arte e natureza a que este festival
procura dar expressão.

Houve também espaço para os artesãos locais darem a conhecer os seus produtos e para os visitantes
provarem um doce ou apenas comprarem uma recordação.

O bar do Centro Cultural acabou por ser o ponto de encontro e convívio entre todos os visitantes, que
aproveitaram sobretudo a esplanada e o calor do sol. Funcionou como um espaço de confraternização e
partilha ao longo dos três dias.
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O festival regressa em 2022, de 4 a 6 de novembro, uma 5ª edição que já está na agenda e no itinerário
dos amantes da natureza e da expressão criativa.

Este evento 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/ Região de Turismo do Algarve.

Link Notícia
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O Zoomarine despede-se até 2022!
No passado dia 31 de outubro, terminou a temporada de 2021 do Zoomarine, que teve
início a 19 de maio e contou com várias novidades: desde a nova Ilha da Fantasia ao novo
restaurante Bamboo.

Neste verão, que ficou uma vez mais marcado pelas circunstâncias especiais de funcionamento por
conta da pandemia, o Zoomarine voltou a implementar medidas como a redução da capacidade máxima,
garantida através de check-in prévio obrigatório; reforc¸o dos procedimentos de higiene e
desinfecc¸a~o de superfí cies, de equipamentos e de todos os espac¸os pu´blicos; o uso obrigatório de
máscara, entre outras.

A recuperação das visitas face a 2020, ano em que caíram mais de 70% em relação a 2019, deve-se
em grande parte à excelente resposta dos visitantes nacionais e ao lançamento de diferentes campanhas
promocionais para visitar o parque temático Zoomarine Algarve, que proporciona uma completa e
variada oferta de atrações zoológicas e mecânicas, complementada pelas diversões aquáticas tão
desejadas durante os dias quentes de verão.

Em 2021, a maioria dos visitantes foram portugueses, o que se traduziu em 71% do total de visitas ao
Zoomarine, tendo-se seguido por turistas britânicos com 14% e espanhóis com 4%. Apesar do aumento
de 63% em relação ao período homólogo do ano passado, que se traduziu em cerca de 280.000
visitantes, os números ainda estão muito abaixo dos resultados obtidos em 2019, ano em que se
contou com cerca de 640.000 visitas.

Apesar do período desafiante e de grandes incertezas que ainda se atravessa, o Zoomarine continua a
ser um dos grandes dinamizadores e principais empregadores da região do Algarve, ao criar cerca de
400 postos de trabalho durante a época estival.

Ainda que incerto, o próximo ano augura bons resultados e já conta com data de reabertura marcada
para 12 de abril de 2022, preparando-se agora para meses de muito trabalho, várias melhorias e
algumas novidades!
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