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Governo prorroga situação de alerta e mantém medidas em vigor
O jornal da indústria do Turismo

O Governo aprovou esta quinta-feira, 3 de março, em Conselho de Ministros, a resolução que “prorroga
a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19”, que se mantém, por
isso, até às 23:59 do dia 22 de março de 2022.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, que decorreu esta quinta-feira, “a resolução,
que entra em vigor no dia 8 de março, mantém inalteradas as medidas atualmente em vigor”.

Recorde-se que, a 17 de fevereiro, o Governo aprovou a passagem do país da situação de calamidade
para alerta e aliviou as medidas restritivas contra a COVID-19, deixando de ser necessário apresentar o
certificado para acesso a restaurantes e estabelecimentos de alojamento turístico.

O fim do confinamento de contactos de risco, da recomendação de teletrabalho, dos limites de lotação e
do teste negativo para acesso a eventos, recintos desportivos e bares e discotecas foi também
aprovado pelo Conselho de Ministros.

O certificado de vacinação é, no entanto, necessário no controlo de fronteiras, enquanto os testes
negativos ainda se aplicam nas visitas a lares e a pacientes internados em estabelecimentos de
prestação de cuidados de saúde, com exceção dos “portadores de certificado de recuperação ou de
certificado de vacinação completa com dose de reforço”.
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Ucrânia: Turismo pode viver (novamente) instabilidade
Apesar da imprevisibilidade sobre o avançar da guerra, por enquanto, o setor do turismo
continua otimista e, este ano, a perspetiva é atingir 80% das receitas conseguidas em
2019.

O turismo foi a área da economia mais afetada pela pandemia e soube o que é viver sob a incerteza dos
acontecimentos. Apesar da instabilidade que se vive devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, a secretária
de Estado do Turismo mostra um otimismo moderado.

"Num cenário de guerra tudo é muito imprevisível", afirma. "Mesmo assim, no que depender de nós,
estamos muito focados em atingir os objetivos a que nos propusemos para 2022, cerca de 80 a 85%
das receitas conseguidas em 2019", sublinha Rita Marques. No entanto, "tudo isto é muito vulnerável,
tendo em conta o cenário de incerteza que vivemos" acrescenta.

Rita Marques, que visitou o Show Trade na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, afirmou à TSF que
nem a Rússia nem a Ucrânia são mercados importantes para Portugal em termos de emissão de
turistas, mas há países vizinhos como a República Checa ou a Polónia que já têm algum peso no turismo
português. Por enquanto, garante a governante, "os operadores turisticos não têm feito cancelamentos.
Pelo contrário, as reservas continuam a crescer", garante.

"No entanto, se o conflito perdurar muito tempo, esses cancelamentos podem vir a acontecer", vaticina
Rita Marques. A secretária de estado afirma que a Polónia, por exemplo, é um nicho de mercado
importante no turismo religioso. "O Algarve provavelmente não será muito afetado porque os mercados
emissores são sobretudo o Reino Unido,a Alemanha e a Holanda", adianta. Mas, nesta região, o
presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve conta que tinham previsto uma "operação com a
Sky Up [uma companhia low cost ucraniana] para Kiev entre Junho e Outubro, que está naturalmente
suspensa". Mas, "quer da Rússia, quer da Ucrânia e mesmo dos países limítrofes, a emissão de turistas
tem uma expressão diminuta", desvaloriza Joâo Fernandes.
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Portugal volta a atrair turistas e, apesar da guerra, até pode ser
um destino de refúgio
Em janeiro de 2022, o turismo ressuscitou, depois de o arranque de 2021 ter sido
“negro"
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O turismo sustentável não é mais um desafio para o sector, é “o”
desafio
Há um sentimento geral de optimismo no sector do turismo. Ultrapassada a fase das
proclamações, os diferentes actores estão empenhados em construir um futuro que
equilibre os factores ambientais, sociais e económicos. A luta contra as alterações cli

Se calhar, poucos se lembram do tempo em que pedir aos hóspedes para reutilizar as toalhas nos hotéis
era uma inovação. Agora, essa é uma prática comum – os clientes não só a esperam como querem que
os hotéis vão mais além. E quem diz hotéis, diz todas as empresas do universo turístico: “O conceito de
sustentabilidade no turismo impregnou toda a sociedade”, nota Alexandre Sousa Guedes, da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), “quer do ponto de vista institucional, com a
proliferação de cartas, como a Carta Europeia de Turismo Sustentável, quer do ponto de vista da
comunicação entre as empresas e o consumidor através do recurso à certificação, por exemplo o
turismo sustentável, ambiental, entre outros”.

O que está a fazer a indústria do turismo para ser mais sustentável?
Como estamos a responder à crise climática? Para celebrar os seus 32 anos, o PÚBLICO procurou
respostas para várias perguntas. Este texto faz parte da resposta a esta: O que está a fazer a
indústria do turismo para ser mais sustentável? Sobre esta questão, leia também Antes de o ser,
Baião já era sustentável

O que começou por ser uma preocupação de nicho, tornou-se uma preocupação geral e agora é vista
como factor essencial. “Nos dois últimos anos, a sustentabilidade subiu nas prioridades”, conta o porta-
voz da The Travel Foundation (TTF), que promove o impacto positivo do turismo nas comunidades de
destino, Ben Lyman. “Agora, são os próprios responsáveis das empresas a pressionar por metas
ambientais mais ambiciosas e melhores relações com todos os actores turísticos e são os próprios
destinos a procurar maior controlo sobre quem os visita e como se desenvolve o turismo.”
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Estão “a acontecer muitas coisas boas para tornar o turismo sustentável”, parece concordar o CEO do
Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – que define e gere normas globais para as viagens e turismo
sustentáveis, tanto nos destinos como nas indústrias –, Randy Durband. Contudo, salvaguarda, “ainda
estamos no início do processo”. No caso dos hotéis, aponta, “muito poucos estão a implementar toda a
tecnologia, ferramentas e conhecimento desenvolvidos” - e, acrescenta, “o mesmo se passa com outros
sectores do turismo”: “Há muitos bons exemplos, mas precisamos que as medidas sejam mais
amplamente adoptadas.” Na mesma linha segue o director de sustentabilidade da World Travel & Tourism
Council (WTTC), entidade que promove o crescimento sustentável e inclusivo do turismo, Christopher
Imbsen, que assinala os “grandes esforços que estão a ser feitos para enfrentar os desafios do sector e
das questões específicas das várias indústrias”.

O que não impede a existência de umas espécies de elefantes brancos na sala do turismo: as indústrias
da aviação e dos cruzeiros, desde logo porque permanecem “fortemente dependentes de combustíveis
fósseis e dos altos custos da transição”, justifica Christopher Imbsen. Contudo, prossegue, essas
indústrias estabeleceram metas específicas na área da sustentabilidade, “por exemplo, esforços de
optimização de recursos e combustíveis alternativos de baixo carbono como medida de transição, na
indústria dos cruzeiros [deixando de fora, no entanto, outras questões ambientais como as descargas de
resíduos] e melhorias na tecnologia aeronáutica e uso de combustível de aviação sustentável (SAF na
sigla inglesa) na aviação” – mas essa tecnologia (assim como os anunciados aviões a hidrogénio, cujo
primeiro voo deverá acontecer em 2035) “ainda está a anos da utilização generalizada”, assinala Randy
Durband.

Foto

Cruzeiros sustentáveis? Há esforços de optimização de recursos e combustíveis alternativos de baixo
carbono como medida de transição Rui Gaudêncio

A caminho das emissões zero
Por estes dias, a questão da descarbonização parece estar no centro de todas as atenções da indústria
turística, como um elemento-chave para combater as alterações climáticas, que é uma preocupação
transversal. O sector das viagens e turismo é responsável por 8-11% das emissões de gases de estufa.
“Porém, com notáveis excepções, tem sido lento a agir contra as mudanças climáticas”, lamenta Ben
Lyman. A cimeira do clima de Glasgow, no final de 2021 (COP26), pode ter sido o ponto de viragem: a
Organização Mundial do Turismo (OMT) lançou a Declaração de Glasgow da Acção Climática no Turismo
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– até 2030, o objectivo é reduzir em 50% as emissões de gases com efeitos de estufa; antes
de 2050, essas deverão chegar a zero (Net Zero). “Este é o maior compromisso da indústria”, avalia
Ben Lyman, com mais de 300 signatários “a assumirem a obrigação de publicarem um plano de acção e
relatório de progresso todos os anos”.

Não é mais um desafio para o sector – é “o” desafio. “As viagens e o turismo simultaneamente
contribuem e são afectadas pelas mudanças climáticas”, nota Christopher Imbsen. “A procura turística é
sensível aos impactos económicos, ambientais e sociais, o que faz com que negócios e comunidades
dependentes do turismo sejam cada vez mais vulneráveis à ameaça das alterações climáticas.”

Por isso, a WTTC colocou as alterações climáticas “no centro das suas prioridades”,
desenvolvendo uma série de iniciativas e trabalhando com todos os seus membros para encontrar
soluções para cada um para atingir a neutralidade carbónica – como acontece já com a Intrepid, a maior
empresa de viagens de aventura para pequenos grupos, desde 2010, exemplifica. Também a
booking.com começou a compensar 100% das suas emissões de carbono relacionadas com as suas
actividades operacionais desde 2020 (além de ter passado a lançar um relatório anual de
sustentabilidade e a cooperar com parceiros para oferecer uma ampla gama de opções sustentáveis aos
consumidores).

Os consumidores estão a tornar-se mais conscientes das práticas sustentáveis.
— Randy Durban

Covid-19: pausa para pensar
Numa altura em que o turismo passa por uma situação delicada – depois de um 2019 triunfante, o
melhor ano de sempre no turismo, com 1,5 mil milhões de chegadas internacionais de turistas, dados da
O M T, a covid-19 fez os números do sector recuarem 30 anos – “há uma enorme pressão para
recuperar as perdas incorridas nos dois últimos anos”, assume o porta-voz da TTF, e o desafio é
encontrar o equilíbrio entre a recuperação da facturação e a definição de um novo caminho para o
futuro.

Foto

A reacção da indústria depende também muito das exigências ambientais dos consumidores manuel
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roberto
Nos últimos anos pré-pandemia, o termo overtourism, turismo intensivo, popularizara-se, com vários
exemplos, mais ou menos mediáticos – desde destinos emblemáticos a limitarem o acesso a turistas
(notoriamente, Veneza e Bali) a praias fechadas devido à poluição, sem esquecer problemas de
abastecimento de água em alguns pontos turísticos. “Durante o período de pandemia, tivemos a
satisfação de ver que muitos dos gestores de destinos e responsáveis pela formulação de políticas
nacionais aproveitaram a pausa nas viagens para planear formas mais sustentáveis de turismo”,
afirma o CEO da GSTC. Deste ponto de vista institucional e público, refere Alexandre Guedes, o sector
tem reivindicado várias funções: por um lado, na “liderança de processos” - de que é exemplo, em
Portugal, o Plano de Turismo +Sustentável 2020-2023 (coordenado pelo Turismo de Portugal, 2021),
ou a aplicação de taxas turísticas – das ilhas Baleares à Tailândia, passando pelas autarquias de Lisboa e
Porto, sem esquecer Veneza (que também baniu os cruzeiros); por outro, “como receptor de
programas e medidas de certificação” elaboradas por várias ONG.

Do lado da indústria, “é difícil generalizar”, sublinha Randy Durban, uma vez que é “muito diversa”.
Contudo, “os negócios adoptam medidas sustentáveis mais rapidamente quando os consumidores
perguntam por elas ou as exigem”. E a verdade é que “não só a sustentabilidade é uma questão social
importante, como também os os consumidores estão a tornar-se mais conscientes das práticas
sustentáveis, à medida que a informação se torna mais transparente”, sublinha Alexandre Guedes.

Foto

Várias empresas desenvolvem “programas de responsabilidade social e ambiental (na imagem,
alojamentos nas Pedras Salgadas) nelson garrido
“O reforço da transparência na comunicação da sustentabilidade” é notório – e vários são os
exemplos de empresas que comunicam os seus relatórios de sustentabilidade, desde a Ibéria, na
aviação, à Royal Caribbean, nos cruzeiros, ao Sheraton Cascais, nos hotéis - ou até a Google, que,
desde 2021, exibe distintivos das eco-certificações dos hotéis nas buscas. Simultaneamente, várias
empresas desenvolvem “programas de responsabilidade social e ambiental, em linha com Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, que também têm “uma função comunicacional e de marketing” -
a Booking.com, por exemplo, financia iniciativas não lucrativas que aplicam práticas sustentáveis e
oferece um programa de viagens sustentáveis, o grupo Accor tem o programa “Planet 21” (lançado em
2011, aborda 10 dos 17 ODS), o Marriott o “Serve 360”, o Grupo Pestana o “Planet Guest”.

Foco tripartido
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No geral, parecem viver-se tempos optimistas. “Estamos num momento crucial para a sustentabilidade
no turismo. A sustentabilidade tem estado no centro das conversas e tem havido acções e
compromissos desde há muito tempo”, nota Christopher Imbsen [a 1.ª Conferência Mundial de Turismo
Sustentável realizou-se em 1995], “mas nunca tivemos tão grande impulso e consciência sobre a
importância e urgência de construir um modelo de turismo mais saudável e resiliente, que coloque um
foco igual no meio ambiente, no aspecto social e no desenvolvimento económico”.

O turismo tem de adaptar-se e inovar
— Ben Lyman

Este foco tripartido é precisamente a base do conceito de turismo sustentável definido pela OMT em
2005, que foi aprofundado no final da primeira década deste século, quando, explica o professor da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e doutorado em Novos Recursos e Sustentabilidade em
Turismo Alexandre Sousa Guedes, “foi ganhando adesão a possibilidade de anexar este conceito à matriz
de desenvolvimento dos países e regiões”. E foi neste contexto que em 2015 se apresentou a Carta
Mundial de Turismo Sustentável +20 (que incorpora os 17 ODS adoptados na Cimeira das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável), respondendo à “intensificação das viagens no mundo”, por um
lado, e ao “impulso muito importante de algumas organizações não-governamentais (ONG)”, por outro,
aponta o docente.

Porque se a indústria do turismo se tornou a terceira maior indústria exportadora do mundo (apenas
atrás dos combustíveis e produtos químicos, segundo a OMT), logo, um motor relevante para o
emprego e desenvolvimento económico, simultaneamente começaram a surgir alertas para os possíveis
problemas ambientais e de poluição, a ameaça às estruturas sócio-económicas e aos grandes consumos
de recursos escassos.

Por isso, Ben Lyman não tem dúvidas: “O turismo tem de adaptar-se e inovar: os negócios e destinos
bem-sucedidos irão transformar-se na próxima década devido à exigência da descarbonização e à
necessidade crescente de garantir que as prioridades locais são atendidas”.
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Nómadas digitais - Portugal é favorito, mas está a perder terreno
Portugal já consta da lista dos melhores destinos para trabalho remoto, atraindo um
número crescente de nómadas digitais. Mas há outros países a avançar mais rápido em
matéria legislativa e fiscal
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Redes sociais essenciais para setor das viagens envolver-se
diretamente com nova geração de consumidores
O jornal da indústria do Turismo

Com as redes sociais a provarem ser a maneira mais rápida, económica e impactante de envolver-se
diretamente com os consumidores mais jovens, as empresas do setor das viagens começaram a investir
mais tempo e recursos neste tipo de comunicação para alcançarem resultados mais rápidos, revela a
GlobalData num recente report.

Os dados da consultora demonstram que houve um aumento de 175,8% nos empregos relacionados
com os social media no setor das viagens e turismo de 2020 para 2021, demonstrando que uma
quantidade crescente de empresas do setor reconheceu a importância das redes sociais para o
envolvimento da marca serviço ao cliente.

De acordo com a GlobalData, 30% da “Geração Z” e 32% dos “Millennials” afirmam que o envolvimento
direto com uma marca é o principal fator para uma compra. Essas percentagens são significativamente
maiores quando comparadas aos “Boomers” e à “Geração Silenciosa” (nascida entre 1928 e 1945),
com 13% e 4%, respetivamente, salientando a consultora que, nestes casos, “os consumidores
percecionam o envolvimento direto com a marca como um fator-chave”.

Ralph Hollister, analista de viagens e turismo da GlobalData, adianta que “o sucesso de uma empresa de
viagens com os “Millennials” ou “Geração Z” pode agora ser determinado pelo desempenho nas redes
sociais, com o desempenho positivo e níveis de serviço nessas plataformas a incentivar lealdade à marca
além de aumentar a visibilidade”.

Hollister dá o exemplo da Ryanair que lidera em termos de incentivo no envolvimento com a maca
através das redes sociais, com 1,6 milhões de seguidores nmo TikTok. “A Ryanair ganhou seguidores em
massa em plataformas como o TikTok porque capitaliza conteúdo viral, como memes, que são
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divertidos e relacionáveis”, diz o analista da GlobalData.

Essa estratégia nas redes sociais, afirma Hollister, “permite à empresa estar na mente da próxima
geração de clientes”, além de criar “diferenciação, pois a companhia aérea pode cultivar a própria
personalidade distinta por meio do conteúdo que publica”:

As redes sociais permitem, igualmente, o contacto em larga escala com a empresa por meio de serviços
de mensagens diretas, permitindo níveis aprimorados de atendimento ao cliente. A companhia aérea
holandesa KLM, por exemplo, considera as redes sociais como parte integrante da sua estratégia de
relacionamento com o cliente. Desde 2010, a KLM ganhou reputação como pioneira no campo dos social
media ao adotar consistentemente as mais avançadas tecnologias relacionadas às redes sociais, como
Inteligência Artificial (IA) e tecnologia ativada por voz para aumentar os níveis de serviço. Como
resultado, a KLM oferece agora uma plataforma de atendimento ao cliente 24 horas por meio de vários
redes sociais em 10 idiomas diferentes.

Hollister conclui, assim, que, “com a popularidade cada vez maior das redes sociais, as empresas de
viagens mudaram-se para onde os seus clientes mais jovens estão. Como tal, as plataformas sociais
continuarão a crescer como parte integrante das operações estratégicas das empresas de viagens, à
medida que funções e equipas específicas que gerem a produção de conteúdos para social media
continuam a ser reforçadas em todas as grandes empresas”.
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Portugal fora do radar russo
Não há investimento direto russo relevante em Portugal, nem se espera grande impacto
no turismo, Imobiliário é que mais atrai
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Seca: Consumo de água garantido para dois anos, mas seca é
estrutural - Renascença
O ministro do Ambiente e Ação Climática garantiu hoje no parlamento que a água para
consumo humano está assegurada para os próximos dois anos, mas advertiu que a seca
no país é estrutural.

"A seca em Portugal não é conjuntural, é estrutural", afirmou João Pedro Matos Fernandes no início de
um debate na Assembleia da República sobre a seca no país, a requerimento do PCP.

O ministro avisou que o sul já sente essa escassez de água e que no norte, tendo mais disponibilidade,
ela é "cada vez mais rarefeita", sendo esta a realidade a que os portugueses se têm de habituar.

Nos últimos 20 anos, a precipitação em Portugal e Espanha diminui cerca de 15%, prevendo-se que
diminua entre 10 a 25% até ao final do século, lembrou o responsável, salientando a importância da
adaptação a uma situação de menos chuva e menos água disponível.

João Pedro Matos Fernandes lembrou também medidas tomadas na área da água, como os 13 mil
milhões de euros em 25 anos para haver água de qualidade nas casas das pessoas. .

O ministro disse depois que os investimentos em abastecimento e saneamento passarão de 875 milhões
de euros (do atual Quadro Comunitário de Apoio) para mais de mil milhões de euros no próximo Quadro
Comunitário de Apoio. .

Haverá, disse também, 14 vezes mais fundos para apoiar a reutilização de águas residuais.

Entre outros investimentos o ministro referiu que está adjudicado o estudo prévio para o sistema de
dessalinização, prevendo-se a sua Avaliação de Impacto Ambiental já este mês. .

Sobre a situação das barragens, Matos Fernandes disse que o volume de água está a recuperar e que se
aconselha prudência, sendo que dependendo das chuvas as medidas poderão ser reforçadas ou
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aligeiradas, embora a água para consumo humano esteja assegurada para dois anos.

No debate o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares perguntou como é que dos 40 campos
de golfe do Algarve só dois são regados com águas residuais tratadas, respondendo o ministro que há
condições técnicas para que quase todos sejam regados com água reciclada no futuro. .

No período de debate o governante manifestou-se também contra mais barragens e disse que a única
que o país precisa é uma para regular o caudal do Tejo.

O debate aconteceu pelo facto de Portugal continental estar na sua quase totalidade em seca extrema e
severa, por ter chovido muito pouco no inverno.
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Aviões em terra, mas com pessoal pronto para levantar voo
T al como na hotelaria e restauração, março de 2020 marca o mês a partir do qual foi
possível ver o “inimaginável”: aeroportos cheios de aviões, não prontos para descolar e
levar passageiros aos seus destinos, mas para ficarem …  estacionados. Com a suspensão
da atividade, também os recursos humanos foram afetados
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Dois anos depois, Nova Zelândia já iniciou abertura de fronteiras
Depois de ter encerrado as suas fronteiras ao mundo a março de 2020, os voos
começaram a chegar ao espaço aéreo neozelandês na manhã desta quinta-feira.

Lágrimas de alegria e saudade marcaram as chegadas do aeroporto da Nova Zelândia. O país abriu esta
quinta-feira as fronteiras e levantou a obrigatoriedade do isolamento, fazendo com que muitos viajantes
fossem recebidos pelos amigos e família.

Após dois anos de fronteiras encerradas e de fortes restrições, nas quais a Austrália era a única mais
suavizada, o aeroporto neozelandês encheu-se de alegria, lágrimas e gritos.

O “The Guardian” falou com Steve, de 72 anos, que se encontrava à espera de alguém nas chegadas.
“Esperei seis meses por este momento. Estou felicíssimo mas sinto-me meio trémulo”. A noiva de Steve
era uma das passageiras nos primeiros voos de regresso à Nova Zelândia e estava a chegar da Austrália.
Para manter a relação estável, depois de seis meses sem se verem, Steve adiantou à publicação que
falavam ao telefone durante cinco horas ao dia. “É uma forma de manter a nossa sanidade. Tem sido
muito difícil”, disse.

Quarta-feira marcou o fim das viagens com medo e com grandes custos de duas semanas de
quarentena. Depois de ter encerrado as suas fronteiras ao mundo a março de 2020, os voos
começaram a chegar ao espaço aéreo neozelandês na manhã desta quinta-feira. Para quem chega ao
país já não é pedido o isolamento obrigatório de duas semanas nem o cumprimento de todo o processo
de quarentena anterior.

No entanto, se para uns as lágrimas são de felicidade há também lágrimas de pesar a cair no chão do
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aeroporto. Tania Fitzhenry é um desses exemplos, dado que esteve à espera do irmão para que se
conseguissem despedir do pai em conjunto. “Estamos a tentar que ele chegue a Huntly a tempo de ver o
nosso pai”, que já se encontra num estado frágil.

“Parece uma eternidade. Acho que o nosso pai esteve à espera durante toda a semana. Espero por Deus
que se aguente, ele só tem de se aguentar mais umas horas. Até à noite passada dissemos-lhe que não
fazia mal se ele tivesse de ir [morrer], mas quando tivemos a confirmação que o Craig [irmão] vinha só
lhe pedimos para aguentar”, disse Tania ao “The Guardian”.

O plano de levantamento das restrições na Nova Zelândia sofreu um contratempo temporário, de
apenas alguns dias, devido à variante Ómicron. Agora, os neozelandeses já vacinados, provenientes da
Austrália, que queiram ir ao país já o podem fazer a partir de hoje, enquanto os neozelandeses
vacinados provenientes de outras partes do mundo só o podem fazer a partir de amanhã.
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Portugal envia medicamentos, material médico e equipamento de
emergência humanitária para ajudar Ucrânia
A iniciativa, enviada por transporte terrestre para um armazém na Polónia junto à
fronteira com a Ucrânia, "inclui 204 mil unidades de medicamentos de uso hospitalar e de
ambulatório, entre os quais antibióticos, medicamentos para a dor, soros para
hidratação, bem como 416 mil seringas e agulhas, entre outros produtos", lê-se no
comunicado enviado às redações, pelo Ministério da Saúde.

Portugal enviou esta quinta-feira medicamentos e material médico para apoiar a Ucrânia, no valor de
cerca de 100 mil euros, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

A iniciativa, enviada por transporte terrestre para um armazém na Polónia junto à fronteira com a
Ucrânia, "inclui 204 mil unidades de medicamentos de uso hospitalar e de ambulatório, entre os quais
antibióticos, medicamentos para a dor, soros para hidratação, bem como 416 mil seringas e agulhas,
entre outros produtos", lê-se no comunicado enviado às redações, pelo gabinete do Ministério da Saúde.

Mas não fica por aqui: esta é a "primeira de várias doações que estão a ser preparadas, com o apoio e a
colaboração das associações da área do medicamento e dos dispositivos médicos em conformidade
com listagens de necessidades de bens e serviços expressos pela Comissão Europeia e pelas autoridades
nacionais dos Estados-membros. Além das doações que integram esta remessa, estão ainda em
preparação envios adicionais de produtos provenientes de laboratórios farmacêuticos nacionais", diz
ainda o comunicado.

Para além disso, foi ainda doado à Ucrânia "material de alojamento temporário de emergência,
nomeadamente 1.000 cobertores, 1.000 fronhas e 850 lençóis; 5.000 rações alimentares; 500 kits de
cozinha e 3.600 utensílios de cozinha inox; 4.050 utensílios para alimentação descartáveis; 500
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esteiras; e 500 kits de higiene", através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Foram também "disponabilizadas 603 camas em unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde
(SNS)" destinadas aos "doentes emergentes, cujo tratamento já não possa ser garantido nos hospitais
da Ucrânia, das quais 495 camas de enfermaria e 108 camas em unidades de cuidados intensivos
(adultos, pediátricas, neonatais e queimados)", revela o gabinete.

O número de camas disponibilizadas poderá aumentar, "consoante as necessidades e a capacidade
disponível, sendo de destacar a rápida resposta solidária das unidades hospitalares às solicitações
provocadas pela situação emergente verificada nos últimos dia".

O Ministério da Saúde solicitou também a colaboração do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM) que tem em prontidão o seu módulo de emergência médica e profissionais – PT EMT, caso venha
a ser acionado através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

A juntar à onda de solidaridade portuguesa, serão disponibilizados, "num envio posterior, componentes
sanguíneos e medicamentos derivados do plasma proveniente de dadores de sangue, concretamente:
500 unidades de plasma fresco congelado de quarentena, 2.000 unidades de plasma tratado por
solvente detergente do grupo A e 10.000 unidades de albumina humana para politraumatizados e
queimados".
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IEFP já tem 7.500 ofertas de trabalho para refugiados ucranianos
O número é avançado pelo Ministério do T rabalho ao ECO: já foram registadas 7.500
ofertas de trabalho para refugiados ucranianos na plataforma criada pelo IEFP para esse
fim.

Já há mais de sete mil oportunidades de trabalho registadas na plataforma do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) que está a fazer um levantamento das vagas disponíveis para os refugiados
ucranianos que cheguem a Portugal. Este número foi avançado ao ECO esta quinta-feira pelo Ministério
do Trabalho e representa um disparo de 275% face às ofertas que estavam registadas ainda esta terça-
feira.

Faz esta quinta-feira uma semana que a Rússia deu início à “operação militar especial” na Ucrânia, tendo,
desde então, milhares de cidadãos saído desse país. Perante esse cenário, o IEFP lançou uma
plataforma, na qual as empresas portuguesas podem carregar as oportunidades de emprego que têm
disponíveis para os refugiados que, eventualmente, chegarão a Portugal.

Na terça-feira, Ana Mendes Godinho tinha adiantado que já estavam registadas 2.000 vagas. Um dia
depois, e tal como o ECO avançou, esse número já tinha mais do que duplicado e esta quinta-feira,
informou fonte do Ministério do Trabalho, já ultrapassou a marca das 7.000 oportunidades de emprego
registadas. No total, já estavam carregadas na plataforma do IEFP 7.500 ofertas de trabalho, até às
12h00 desta quinta-feira, dia 3 de março.

O Ministério do Trabalho já tinha explicado que “existe uma enorme diversidade de profissões
pretendidas, sendo que os principais setores com ofertas de emprego colocadas são tecnologias de
informação, transportes (motoristas), restauração e hotelaria, setor social e construção civil“, estando
as vagas inscritas “dispersas por todo o país“.
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De notar que o IEFP já também fazer um “mapeamento das competências dos trabalhadores ucranianos
acolhidos” e, depois, entrará em contacto com as empresas que se registem na referida plataforma para
apresentar os candidatos, “caso exista ajustamento ao perfil pretendido”. Caso haja intenção de avançar
com a contratação, o IEFP terá de ser informado, de modo a que os empregadores possam aceder aos
apoios disponíveis, nomeadamente o Ativar.pt e o Compromisso Emprego Sustentável.

Além disso, o IEFP já se comprometeu a “disponibilizar cursos de Português Língua de Acolhimento para
que os cidadãos ucranianos que cheguem a Portugal”.

Recentemente, o Governo também deu “luz verde” à criação de um mecanismo que prevê a entrada
automática destes cidadãos em Portugal, bem como de um programa ao abrigo do qual os refugiados
ucranianos que cheguem ao país recebem de forma automática um número de identificação fiscal, de
Segurança Social e de utente, o que facilitará a sua integração profissional.

Segundo a Agência da ONU para os Refugiados, mais de meio milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia
para países vizinhos, desde que a Rússia decidiu invadir esse país. Tanto os Estados Unidos, como a
União Europeia já impuseram sanções contra a Rússia face a essa ofensiva militar, mas Vladimir Putin
ainda não cedeu. Há, no entanto, negociações de paz em curso.
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Grupo NH Hotel com lucro de 41,5 milhões de euros no último
trimestre de 2021
Esta foi a primeira vez que o grupo hoteleiro apresentou resultados positivos após o início
da pandemia, com a receita total a atingir os 618 milhões de euros no segundo semestre
do ano passado.

O grupo NH Hotel registou um lucro de 41,5 milhões de euros no último trimestre de 2021, naquele que
foi o primeiro trimestre com resultados positivos desde o início da pandemia, informou a empresa
hoteleira em comunicado esta quinta-feira, 3 de março.

No período em análise, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 54
milhões de euros, face às perdas de 81 milhões de euros verificados no quarto trimestre do ano anterior.
Já a receita total foi de 618 milhões de euros no segundo semestre do ano passado, triplicando assim os
216 milhões de euros alcançados no semestre anterior.

A nível anual, as receitas foram de 834 milhões de euros, um crescimento de 54,6% em comparação
com os 540 milhões de euros registados em 2020.

No último ano o grupo hoteleiro verificou um prejuízo de 69,4% no valor de 133,7 milhões de euros, em
comparação com os 437,2 milhões de euros registados em 2020. O EBITDA subiu de forma exponencial,
num total de 216,4 milhões de euros, face aos 4,6 milhões de euros do ano anterior.

O aumento de capital e a rotação de ativos permitiu ao NH Hotel reduzir a sua dívida líquida de 685
milhões de euros no final de 2020 para os 567 milhões de euros até 31 de dezembro de 2021. Por sua
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vez, a ocupação hoteleira foi em média de 34% em 2021, o que representou um aumento de nove
pontos percentuais em relação a 2020.

Ramón Aragonés, CEO do NH Hotel Group, salienta que “em 2021 conseguimos reduzir as nossas
perdas em 70% e retomar o fluxo de caixa na segunda metade do ano devido ao foco no controlo de
custos e na estratégia de preços à medida que o negócio iniciou a retoma”.
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Canadianos investem 187 milhões em três hotéis da marca
Marriott em Portugal
Grupo Mercan vai somar três hotéis aos 17 projetos que tem em Portugal. Unidades vão
operar sob a marca Marriott, em regime de franchising, no Porto, Lisboa e Algarve.

A Mercan Properties, detida pelos canadianos do Grupo Mercan, vai investir 187 milhões de euros na
construção de três hotéis em território nacional. O The Riverview, o Moxy Alfragide Lisbon e o Marriott
Lagos vão operar em regime de franchising sob a marca Marriott International, contribuindo para a
criação de 281 postos de trabalho diretos, num setor onde a falta de mão-de-obra preocupa.

No Porto, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, vai nascer em breve o “The Riverview, a Tribute
Portfolio Hotel”. Trata-se de um “projeto de requalificação urbana” localizado numa zona história, fruto
de um investimento de 26 milhões de euros, diz a Mercan Properties, em comunicado. Esta unidade terá
70 quartos, piscina, bar e ginásio, e criará 21 postos de trabalho. Deverá abrir portas no primeiro
trimestre de 2023.

The Riverview, a Tribute Portfolio Hotel, em Vila Nova de Gaia, terá 70 quartos e abre portas em
2023.D.R.

Outro dos investimentos da empresa canadiana é o Moxy Alfragide Lisbon, naquela que representa a
estreia da Mercan Properties na Grande Lisboa. Este hotel resulta de um investimento de 63 milhões de
euros e vai oferecer aos hóspedes “preços acessíveis”. Terá 218 quartos, piscina interior, sala de
reunião, restaurante e bar. Mas será também “um espaço dedicado ao turismo, mas também a
atividades empresariais, com um foco importante nos espaços sociais e de cowork”. Vai criar 130
postos de trabalho e tem abertura prevista para o primeiro trimestre de 2024.

Moxy Alfragide Lisboa vai ter 218 quartos e abre portas em 2024.

Por fim, a Mercan Properties vai ter uma terceira unidade hoteleira em Lagos, no Algarve. O Marriott
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Lagos vai nascer junto à praia de Porto de Mós, fruto de um investimento de 98 milhões de euros.
“Apostará nos segmentos de lazer e desporto” e terá 201 quartos, sala de cinema, spa e ginásio. Deverá
abrir portas no verão de 2023 e prevê-se a criação de 130 postos de trabalho diretos.

Marriott Lagos abre portas em 2023 e terá 201 quartos.D.R.

“A colaboração com a Marriott International é mais um motivo de orgulho para a Mercan Properties, que
tem procurado trabalhar com as melhores marcas no desenvolvimento de projetos hoteleiros de
qualidade em Portugal e que contribuem positivamente para a economia portuguesa”, afirma Jordi
Vilanova, presidente da Mercan Properties, citado em comunicado. Todos os hotéis serão geridos pela
Ace Hospitality Management (AHM).

?Estas três unidades juntam-se, assim, aos 17 projetos imobiliários no ramo do turismo que o grupo
canadiano tem em Portugal, dos quais cinco já estão concluídos. O primeiro investimento aconteceu em
2015 e o investimento mais recente foi no verão do ano passado, com a compra do Centro Empresarial
de Alfragide, que será transformado num hotel.
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Grupo Pestana transforma hotel em habitação
Atividade imobiliária do grupo hoteleiro já representa 30% das receitas totais
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Turismo e estudantes inflacionam preços das casas em Aveiro
A escassez de oferta e a forte procura faz com q ue os preços das casas estejam
elevados.
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“O próximo passo será a hotelaria”
Ao longo de mais de 25 anos, O livier da Costa foi o responsável por conceitos de
gastronomia e restauração de sucesso, podendo dizer-se que tem o toque de Midas
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O Algarve de Costa-a-Costa: Cacela, a Velha - Postal do Algarve
MAS AFINAL O QUE É ISSO DA CULT URA?: Artigo de Paulo Larcher publicado no Caderno
de Artes Cultura.Sul de fevereiroMAS AFINAL O QUE É ISSO DA CULT URA?: Artigo de
Paulo Larcher publicado no Caderno de Artes Cultura.Sul de fevereiro

“As praças fortes foram conquistadas
Por seu poder e foram sitiadas
As cidades do mar pela riqueza
Porém Cacela
Foi desejada só pela beleza.”

Beleza intemporal. Eis a primeira impressão quando ao chegar a Cacela olho das suas antigas muralhas
as águas que a cercam: a enfeitiçante atração de algo muito belo a transformar-se em desejo, em
volúpia de pertencer, de ficar para sempre a contemplar, a desejar. Não é porém universal essa poética
sensação de completude. Há quem, mais terra-a-terra, apenas tenha avistado uma velha povoação que
lentamente se desmoronava.

“A mais ou menos doze quilómetros de distância de Vila Real de Santo António, carcomida e escalavrada
pelo mar, definha de dia em dia a antiga vila de Cacela – residência que foi de D. Paio Peres Correia, que
dali investiu a vingar a traição dos mouros de Tavira, tomando-lhes a cidade.”
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Fotos António Homem Cardoso / D.R

Indiferentes à deriva histórica e aos feitos militares de Cacela – mais numa onda poética que histórica -,
eu e o António , sentados com vagar num banco adossado à velha igreja, contemplamos o que de facto
ali mais impressiona: o mar, a ria, os labirintos que a água lenta desenha nas areias… A máquina
fotográfica está em riscos de lhe escorregar das mãos, dada a sua evidente impotência perante a tão
nobre, clara e doce presença das águas que em silêncio se deixam admirar.

“Não andas tu à procura da cultura?”, perguntou de repente o António na sua voz pausada,
sobressaltando-me, “pois aqui a tens; a cultura é isto, são as coisas, ou melhor, uma certa forma de as
olhar”.

Uma forma de olhar as coisas, diz ele. Mas será isso cultura ou apenas sensibilidade ao estético nas
coisas? “Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de
arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida” . A arte é vida! Pois bem, muito obrigado
aos muitos poetas que legaram a sua escrita aos muros límpidos de Cacela, e a tantos outros que num
qualquer momento a tenham visto e amado.

“O Eugénio de Andrade dizia que a Sophia gostava muito de gatos”, declara então o António, que tinha
andado pelos recantos sempre muito atarefado com a sua máquina, “Ora vê lá isto”, e mostra-me no
pequeno visor um gato malhado em observação atenta, empoleirado nas toscas muralhas de Cacela,
sobre um cenário de águas e terras misturadas em pacíficos abraços, “é uma homenagem minha a ela, à
poesia e à beleza de existir”.

“Cacela Velha é um poema de poucos versos”, escreveu noutro tempo Teresa Rita Lopes, “quatro ruas
desaguando num largo ao abrigo das muralhas, a igreja, o cemitério logo ali. Os mortos dão de vaia aos
vivos. Aluado, o mar procura a terra. Seus frutos esguicham sumo sobre os das árvores, caídos no
chão.”

Sim, a realidade física de Cacela é pouco mais que isso, talvez por ter sido espoliada das suas
prerrogativas civis e religiosas no final do século XVIII, após a fundação da Vila Real de Santo António.
Talvez por essa razão (e outras…), parou no tempo, o que não a impediu, por exemplo, de ser a praia
algarvia onde primeiro os exércitos liberais pousaram a biqueira das suas botas: “No dia 24 de junho de
1833 foi o lugar de desembarque do duque da Terceira com uma força de 2500 homens a cujo valor se
deve a conquista do Algarve dentro de seis dias.”

 

Do que ninguém, todavia, a poderá jamais despojar é da sua posição geográfica, da nobre face que
oferece a um oceano pacificado por um estreito cordão dunar que arranca do Levante e se perde para
poente, numa sucessão onírica de matos e areias, construindo um cenário de uma sublime completude.
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É triste, porém, e um pouco nostálgico, presenciar o digno silêncio de uma povoação arredada da
história não por carência de amantes mas por falta de defensores que a tivessem imposto ao mundo
que a expulsara.

Ainda sentado no mesmo banco de memórias, sou invadido por um prazer melancólico e delicado que
tem a ver com a infância, mas também com a velhice, ou melhor, com o acerto de contas que
habitualmente precede o fim. O acervo de todas as coisas que deveria ter feito mas por falta de tempo
de imaginação ou de ocasião não fiz. Uma dessas seria o de viver junto ao mar para inspirar de cada
gota salgada o perfume dos grandes momentos, das grandes celebrações cósmicas que rasgam os
oceanos em lendas e em danças.

Contemplando a imensidão que cobre de azul o grande Sul, penso que encontrei a pedra angular que
completa o conjunto perfeito e efémero que constitui uma vida. Esta emoção deliciosa é uma paga que
excede em muito o esforço de num único relance aprisionar o mar, a terra, o passado e o presente (e
talvez um poucochinho de futuro), a dificuldade de tentar ao mesmo tempo amar e dominar a vida e as
suas variadas formas.

 

Em Cacela, melhor do que em qualquer outro local, apercebemo-nos do véu que esconde uma parte
invisível das nossas vidas e que só por intercessão dos deuses poderá ser levantado. Por exemplo, o véu
sobre esse ignoto e vastíssimo território da infância onde se enraízam as dores e o júbilo das coisas
entrevistas e logo esquecidas. Por isso mesmo, muitos séculos atrás, Ibn Darraj, poeta natural de
Cacela, pedia o seguinte a quem tem mais poder que um simples homem: “Diz à Primavera: estende as
nuvens do teu manto e abre os teus véus sobre os lugares onde brinquei na minha infância.”

Cacela não é só um local que desde tempos imemoriais e até hoje atrai poetas e pensadores. Cacela é
uma das formas de que a poesia se pode revestir. Ela é por pleno direito poesia, e os poetas que a
cantam são apenas seus émulos, Ulisses, tentando fruir o belo canto inebriante das sereias mas, ao
mesmo tempo, sobreviver a essa prova.

(1) Sophia de Mello Breyner Andresen, Livro Sexto, 4ª ed., Moraes Editores, Lisboa, 1972, p. 15
(2) Joaquim Ferreira Moutinho, O Algarve, Tipografia Elzeviriana, Porto, 1890, p. 65
(3) Mestre António Homem Cardoso, fotógrafo.
(4) Sophia, op. cit., posfácio, p. 75.
(5) Teresa Rita Lopes, O Sul dos meus sonhos, in Viajantes, Escritores e Poetas, Retratos do Algarve, ed.
Colibri, CELL/UALG, 2009, pp. 32-33.
(6) Joaquim Ferreira Moutinho, O Algarve, Tipografia Elzeviriana, Porto, 1890, p. 65
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Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura já foi
apresentada
“Uma candidatura desenvolvida para as pessoas e com as pessoas” foi o mote para a
apresentação da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, que decorreu
no Teatro das Figuras no dia 28 de fevereiro.

“Uma candidatura desenvolvida para as pessoas e com as pessoas” foi o mote para a apresentação da
Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, que decorreu no Teatro das Figuras no dia 28
de fevereiro. Dezenas de convidados subiram a palco para, na primeira pessoa contarem como tem sido
participar neste processo.

Coube ao vice-presidente do município de Faro, Paulo Santos, dar início ao evento. “Faro2027 é um
processo, é um caminho sem retorno“, foi a frase de abertura da sua apresentação onde explicou todo o
trabalho desenvolvido, o envolvimento regional como uma oportunidade de desenvolvimento mas acima
de tudo como este processo desafiou equipas e métodos de trabalho: “Ninguém estava preparado para
um projeto desta dimensão. Fomos todos obrigados a rever métodos e fórmulas de trabalho, fomos
obrigados a perder o medo de arriscar e fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto.” Na sua
apresentação foram enumeradas as diferentes fases do processo, os projetos realizados, as redes
europeias criadas mas acima de tudo foi valorizado o processo independentemente do fato de vir a ser
Faro/Algarve a ganhar o título: “Estamos empenhados nesta competição mas o nosso foco foi e
continuará a ser no processo”, concluiu Paulo Santos.

O evento prosseguiu em formato de talkshow e muitos foram os convidados a subir ao palco para dar
corpo e voz ao processo.

O primeiro painel de convidados reuniu representantes de entidades regionais que relembraram a
importância do processo para o desenvolvimento cultural, económico e social da região a curto, médio e
longo prazo. Neste painel de convidados foram ouvidos: António Pina, presidente da Comunidade
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Intermunicipal do Algarve (AMAL), João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, José
Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região do Algarve
(CCDR Algarve) e Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve.

(Link)
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Técnicas de bioconstrução com cana são tema de curso prático
em Alcantarilha
Em Março e Abril

Um curso prático de bioconstrução, durante o qual será criado um espaço multifuncional, pensado para
acolher atividades de yoga, meditação, dança e workshops, recorrendo a materiais como a cana do
Mediterrâneo, o bambu e o caniço, vai ter lugar entre os dias 21 de Março e 30 de Abril no espaço
Animame, na Quinta do Rogel, em Alcantarilha.

A formação será ministrada pelo bio-arquiteto inglês Jonathan Cory-Wright e pelo mestre artesão
espanhol Antonio Gandano, especialistas na construção com materiais naturais.

«Chamada CanyaViva, a técnica arquitetónica com canas e bambus foi criada e desenvolvida pelo próprio
Jonathan há 20 anos, que realizou a construção de mais de 80 espaços multiusos em países como
Portugal, Espanha, Itália, Índia e Chile», segundo a cooperativa QRER, quer apoia esta iniciativa.

«Construímos com materiais naturais, locais e abundantes. Essa é nossa filosofia de trabalho. A cana e o
bambu são uma grande alternativa aos materiais utilizados na arquitetura moderna, e permitem a
construção tanto de espaços efêmeros, quanto permanentes», conta o bio-arquiteto inglês.

O curso completo tem 2 meses de duração – 290 horas de prática e 30 de teoria – e está organizado
em 3 partes: colheita, design e construção da estrutura e cobertura do telhado.

44/51



A colheita será feita na ribeira de Alcantarilha, ao longo de duas semanas. Depois, durante 4 semanas,
«as canas serão limpas, classificadas e agrupadas em arcos flexíveis altamente resistentes para construir
uma estrutura permanente sobre uma plataforma hexagonal de madeira».

As duas últimas semanas serão dedicadas à construção do telhado de palha com caniços do rio.

«Não é necessário reservar dois meses para participar no curso. Para quem não tenha disponibilidade de
tempo, há pacotes mais pequenos, com duração de uma ou duas semanas», descrevem.

O curso custa entre 200 e 800 euros, preço que inclui comida e alojamento.

As inscrições podem ser feitas através do email infocanyaviva@gmail.com.

Programa:

-Colheita: de 7 a 19 de Março

-Design e estrutura: de 21 de Março a 16 de Abril (4 semanas; com opções de 1 ou 2 semanas de
duração no mesmo período).

– Cobertura: de 18 a 30 de Abril (2 semanas; com opção de 3 dias de duração).
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Lagos: Restaurante Al Sud reabre com novo menu do chef Louis
Anjos - Postal do Algarve
A nova carta do eclético restaurante conta com uma rica variedade de pratos de carne,
peixe, marisco e legumes locais e nacionais, num menu que se distingue pela qualidade
dos produtos e pelo savoir-faire do chef.A nova carta do eclético restaurante conta com
uma rica variedade de pratos de carne, peixe, marisco e legumes locais e nacionais, num
menu que se distingue pela qualidade dos produtos e pelo savoir-faire do chef.

Depois de conquistar a sua primeira estrela Michelin no final do ano passado, apenas seis meses depois
de ter aberto ao público, o fine dining do resort Palmares Ocean Living & Golf – Al Sud Palmares – reabre
esta quinta-feira, com uma carta renovada.

O restaurante com cozinha de autor assinada pelo conceituado chef Louis Anjos tem um novo menu,
com a mesma inspiração de sempre: os melhores sabores do Algarve.

A nova carta do eclético restaurante conta com uma rica variedade de pratos de carne, peixe, marisco e
legumes locais e nacionais, num menu que se distingue pela qualidade dos produtos e pelo savoir-faire do
chef.

“O novo menu é um reflexo do local onde nos encontramos, com o mar, de um lado e, do outro, a
serra. O mar é, aliás, uma parte predominante na nova carta. Na ementa de nove momentos, por
exemplo, cinco dos sete pratos principais apresentam peixe ou marisco e dois contêm carne, em
representação das montanhas que nos rodeiam”, revelou o chef Louis Anjos.
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“Quem nos visitar poderá contar com uma série de aperitivos surpreendentes, carinhosamente
confecionados, que transmitem todo o sabor da região numa só dentada. Um exemplo serão as
clássicas Cenouras do Algarve, cenouras marinadas com alho”, adiantou.

A renovada oferta divide-se entre o menu de seis momentos, de 105 euros, e o de dez momentos de
135 euros. Todos estes podem ser acompanhados por um complemento de vinho. Entre os pratos
principais estão a Ostra da Ria de Alvor, acompanhada de caviar oscietra e pepino, o Peixe Galo, com
açorda e ovas, e o Salmonete com tomate assado e cenoura.

A carta conta também com Pluma de Porco Ibérico, com beringela, avelã e pezinhos de porco e o
Pombo Royal com cogumelos selvagens e fois gras. Para sobremesas, o AL SUD Palmares tem em
destaque a Framboesa com manjericão e iogurte e Amêndoa do Algarve com alecrim e mel.

Este menu foi desenvolvido durante dois meses, mantendo-se fiel ao conceito e aos valores originais do
restaurante, assim como à qualidade superior e à criatividade, que permanecem patentes em cada prato.

“Estas novidades são fruto do trabalho de uma equipa de pessoas talentosas e dedicadas, nas quais
confiamos totalmente, para trazerem para os pratos que confecionam, a filosofia do AL SUD Palmares. O
feedback positivo de quem nos visitou e o constante sucesso ao longo do último ano, que culminou na
conquista da estrela, reforça a qualidade e o reconhecimento dos nossos projetos, mas igualmente deixa
clara a nossa visão para que se tornem numa importante referência no setor do turismo a nível local e
nacional”, comentou Alda Filipe, diretora-comercial e Marketing da Kronos Homes em Portugal.

O Al Sud Palmares pretende oferecer uma experiência única, na qual o menu de autor se conjuga com o
espaço intimista e elegante, com vista para a baía de Lagos e para o estuário de Alvor. Localizado no
Clubhouse do Resort, o fine dining tem capacidade para 24 pessoas e estará aberto para jantar, de
quarta-feira a sábado, mediante reserva.

Oferta gastronómica para todo o tipo de experiências

Além do Al Sud Palmares, o Palmares Ocean Living & Golf conta ainda com outro restaurante, também
localizado no Clubhouse – um espaço de forte expressão local, de infraestruturas modernas, desenhado
pelo ateliê RCR Arquitectes, distinguido com o Prémio Pritzker de 2017, o mais prestigiado galardão
internacional da arquitetura.

Com uma vista igualmente deslumbrante para o mar, o restaurante do Clubhouse tem capacidade para
70 lugares e é pautado por uma oferta gastronómica de cariz Mediterrânico, com uma forte expressão
local e alguns apontamentos internacionais.

Aberto todos os dias a servir pequenos-almoços, almoços e jantares mais leves, é um ponto de
encontro não só para golfistas, mas para todos os que pretendem usufruir do estilo de vida único deste
excecional resort à beira-mar.

A completar a oferta gastronómica do resort, no restaurante do Palmares Beach House Hotel poderá
experimentar uma cozinha que prefere a autenticidade dos sabores frescos da gastronomia
mediterrânica e que prima por um serviço personalizado.
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VidaMar Resort reabre esta sexta-feira com descontos
O jornal da indústria do Turismo

O VidaMar Resort Hotel Algarve reabre esta sexta-feira, 4 de março, e para assinalar a reabertura lançou
uma campanha de descontos para estadias até ao final do mês, que prevê reduções até 30%.

“Para assinalar a reabertura, foi lançada uma campanha especial para estadias de 4 a 31 de março, nas
quais se poderá beneficiar de um desconto até 30%, com direito a upgrade para a categoria superior
àquela que foi reservada”, indica a unidade hoteleira algarvia, em comunicado.

Além do desconto e upgrade, nas estadias de duas ou mais noites, os hóspedes têm ainda acesso
gratuito ao circuito SPA da unidade hoteleira, que conta “com piscina interior, banho turco, sauna e fonte
de gelo, para um verdadeiro momento de descontração”.
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Cross Internacional das Amendoeiras voltou a brilhar na Pista das
Açoteias
O sucesso voltou a pontuar na edição deste ano do Cross Internacional das Amendoeiras
em Flor, disputado na manhã do dia 27 de fevereiro.

 

O sucesso voltou a pontuar na edição deste ano do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor,
disputado na manhã do dia 27 de fevereiro. Com uma temperatura a rondar os 18 graus centígrados, à
Pista das Açoteias, em Albufeira, acorreram cerca de dois mil espetadores, numa edição que reuniu para
cima de 700 atletas, oriundos de diversos países. Na tribuna marcaram presença os elementos da
Câmara Municipal de Albufeira, bem como presidentes de Juntas de Freguesia, o presidente da Região de
Turismo do Algarve, João Fernandes, e o diretor do Instituto Português do Desporto e Juventude,
Custódio Moreno.
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Diversos responsáveis pelo Atletismo federado estiveram atentos às novas promessas e foi uma manhã
de aplausos e de felicitações pela excelente organização de mais uma edição do mais prestigiado cross
do país. “É sempre mágico regressar às Açoteias, para uma prova que é já mítica no âmbito do
atletismo nacional e internacional, sendo a mais antiga e a mais importante do país”, disse
Francisco Chumbinho, presidente da Presidente da AAALG – Associação de Atletismo do Algarve. “Esta
prova representa o quanto Albufeira investe no desporto, por um lado, e o quanto está
vocacionada para a atividade desportiva ao ar livre, ao longo de todo o ano, quer pela
temperatura, quer pelas características físicas do concelho, quer pelo conhecimento adquirido ao
longo de décadas na organização de grandes eventos desportivos a nível mundial”, salientou o
presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, visivelmente satisfeito com a organização e com a
afluência de público, depois de um período de elevada restrição de convívio social imposto pela
pandemia, razão pela qual não se realizaram, na edição de 2021, as provas de elite.

 

Rodrigue Kwizera, do Burundi, foi o grande vencedor da 45.ª edição do Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor, na prova de elite, com 24’21’’, seguido do queniano Benson Kiplangat (24’25’’) e
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com Rogers Kibet, do Uganda, em terceiro lugar, com um tempo de 24’33’’. Na prova de elite feminina,
a vencedora foi Rahel Daniel, da Eritreia, com um resultado de 21’08’’, seguida de Likina Amebaw, da
Etiópia (21’10’’) e, em terceiro lugar, Muli Lucy Mawia, do Quénia, com 21’44’’. Entre as cerimónias de
entrega destes prémios de elite, o Município de Albufeira foi alvo de uma homenagem por parte da
Associação de Atletismo do Algarve pelo “fundamental, imprescindível e distinto contributo para o
sucesso do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor”.

 

(Link)
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