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Solar Alvura: Primeiro hotel em Portugal de saúde e bem-estar de
luxo para a perda de peso - Diário Imobiliário
O Solar Alvura Health Hotel, no Algarve, inaugura dia 22 de Junho e quer marcar a
diferenc ̧a na oferta hoteleira nacional, num investimento de 5 milhões de euros.

O Solar Alvura Health Hotel, no Algarve, inaugura dia 22 de Junho e quer marcar a diferenc¸a na oferta
hoteleira nacional, num investimento de 5 milhões de euros.

Localizado em Moncarapacho, a 25 minutos do aeroporto de Faro, o hotel conta com mais de 42 mil
metros quadrados e tem como mote a combinac¸a~o de fe´rias e sau´de, com o foco na perda de
peso e na qualidade de vida. A experie^ncia personalizada comec¸a no momento da chegada, quando
os ho´spedes sa~o avaliados diretamente pela me´dica finlandesa responsa´vel pelo projecto, Eva
Orsmond, e, ao longo da estadia, te^m a` disposic¸a~o uma programac¸a~o que inclui aulas de yoga e
de fitness, massagens, tratamentos de Spa, passeios guiados pelas ilhas e trilhas da regia~o, workshops
de cozinha sauda´vel e introduc¸a~o a actividades de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal,
como sesso~es de meditac¸a~o e de pra´tica dos "cinco ritos tibetanos”.

O objectivo do projecto e´ oferecer ferramentas de reeducac¸a~o alimentar e de equilí brio fí sico,
mental e emocional para que os clientes possam aplicar nas suas rotinas dia´rias, apo´s a estadia. “O
Solar Alvura foi pensado como um lugar para cuidar do corpo e da mente. Promovemos facilidades e
suporte para que os nossos ho´spedes possam experienciar e adotar ha´bitos para uma vida com mais
qualidade e felicidade. Afinal, o que todos queremos e´ a felicidade, certo?”, questiona Eva Orsmond.

O Solar Alvura Health Hotel e´ a realização de um sonho que demorou cinco anos a materializar-se. As
instalac¸o~es da antiga propriedade foram modernizadas para garantir praticidade e conforto, mas
preservam a inspiração na atmosfera da construc¸a~o original, de 1868, como e´ possí vel observar
pelo restauro de uma prensa de oliveiras apresentada no lobby, ao lado de um grande e vistoso piano. A
beleza natural do Algarve foi uma das principais fontes de inspirac¸a~o. “Apostamos na união de
servic¸os de excele^ncia e instalac¸o~es exclusivas com a beleza das praias e o clima Algarvio, que são
amplamente invejados por toda a Europa”, comenta a proprieta´ria, que nasceu na Finla^ndia e morou
na Irlanda por mais de 22 anos. Na Irlanda, a médica filandesa tem duas clí nicas, uma em Dublin e outra
em Galway, especializadas em perda de peso e tratamento para a reversa~o da diabetes tipo2, tendo
inclusive escrito um best-seller sobre o tema, Dr. Eva’s vReerse your diabetes.

Com mais de 30 anos de experie^ncia, nesta a´rea de actuac¸a~o, a proprietária, juntamente com a
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sua equipa, desenhou tre^s planos alimentares a` escolha dos ho´spedes: manutenc¸a~o de peso,
perda progressiva de peso e perda de peso rápida. O perí odo mí nimo de estadia para o primeiro
programa e´ de tre^s dias e para os restantes, de sete dias.

“Cada programa foi elaborado para a obtenc¸a~o de resultados efectivos, mas sem restric¸o~es
radicais”, explica a me´dica. O menu contempla pequeno-almoc¸o, almoc¸o, jantar, tre^s snacks, cha
´s e shots detox. Existem ainda opc¸o~es para celí acos, com adaptac¸o~es glu´ten-free, assim como
sugesto~es para vegetarianos e veganos. “Todo o menu e´ voltado para uma alimentac¸a~o sauda´vel
e apetecí vel, porque ta~o importante quanto a perda de peso e´ ter uma comida saborosa”, explica
Edgar Pereira, o Chef Executivo.

Outra particularidade deste hotel e´ a ausência de bebidas alco´olicas. “Teremos momentos de
descontrac¸a~o, com degustac¸a~o de uma variedade de mocktails, mas todos sem a´lcool”, explica
Eva Orsmond. Nos momentos fora do hotel, os ho´spedes podem desfrutar de outro tipo de bebida,
mas, segundo a me´dica, “a ideia e´ vivenciar alguns dias de diversa~o e relax sem a´lcool.. E´ possi
´vel!”, encoraja. Com um ambiente exclusivo, o Solar de Alvura tem apenas 21 quartos, todos
decorados de forma u´nica e requintada. O espac¸o possui Spa, com salas de massagem e sala~o de
beleza, hammam, piscina exterior, piscina marroquina, gina´sio, tenda de yoga, rooftop, varanda com
vista para um imenso laranjal e muitas a´reas verdes.

Os valores variam de acordo com os programas, sendo que o plano de tre^s dias, ronda os 825
euros por pessoa, em quarto duplo.
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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PROGRAMA • ECONOMIA
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Forte arranque leva crescimento aos 6% este ano
Nunca se consumiu nem se exportou tanto em Portugal como no primeiro trimestre de
2022
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CARLA TOMÁS

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 58000

“Vamos ter um verão difícil em termos de seca”
Há dois meses à frente do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), Duarte
Cordeiro espera “estar à altura”. Pondo o foco nos milhões do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) que tem para gerir, diz que “o grande desafio é o da concretização e
execução”.
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Albufeira, Quarteira e Portimão são os destinos mais procurados
no Algarve para este Verão - Diário Imobiliário
O destino mais procurado do Algarve é Albufeira, Quarteira e Portimão terminam o ‘top’
3.

O destino mais procurado do Algarve é Albufeira, Quarteira e Portimão terminam o ‘top’ 3. Almancil é a
região mais cara do Algarve para passar uma noite, custando 552 euros.

Segundo o estudo da Holidu, o motor de pesquisa para casas de férias, que analisou os preços e a
ocupação dos alojamentos de férias nas regiões do Algarve,  Vila Real de Santo António, Lagos e Tavira
encontram-se em quarto, quinto e sexto lugar, respectivamente. Em sétimo lugar está Olhos de Água
seguido, em oitavo lugar, de Armação de Pêra. Na penúltima posição encontra-se Castro Marim e na
última posição Manta Rota.

Qual é a percentagem de casas de férias ainda reserváveis em comparação com o número total de
alojamentos existentes em cada local?

A fim de dar aos potenciais turistas uma ideia de quais os locais que tendem a esgotar-se mais
rapidamente, para que possam fazer as suas reservas em tempo útil, encontraram-se as regiões com
maior disponibilidade de alojamentos. Sagres é a região, do Algarve, com maior disponibilidade para os
meses de maior procura com 34%. Em segundo e terceiro lugar, encontram-se as regiões de Olhão e
Faro com 30% e 27% de disponibilidade, respetivamente. Em quarto lugar Portimão conta com uma
disponibilidade de 25%, seguindo-se Odeceixe com 20%, Albufeira e Tavira com 19%, Vila Real de Santo
António e Lagos com 17% e Castro Marim, por último, com 16% de disponibilidade. Com apenas 4% de
disponibilidade, sendo muito difícil arranjar uma casa de férias nos meses de verão, temos a praia da Luz.

Preços para o verão: Os destinos mais caros e mais baratos

Almancil é a região mais cara do Algarve para passar uma noite, 552 euros é o que pode esperar durante
os meses de maior procura. Segue-se Sagres  onde pode pagar 271 euros por noite e em terceiro lugar
Loulé onde uma noite custa 270 euros. Nas regiões do Carvoeiro, Ferragudo, Castro Marim, Quarteira e
Faro, uma noite poderá custar até 252 euros, 243 euros, 236 euros, 227 euros, 223 euros e 220
euros, respectivamente. Albufeira e Aljezur terminam o top 10 com 212 euros e 207 euros por noite. Se
procura alojamentos mais baratos pode encontrá-los em Odeceixe, Armação de Pêra, Vila Real de Santo
António, Olhão e Tavira, onde uma noite pode custar, 139 euros, 154 euros, 164 euros, 165 euros, 172
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euros, respectivamente.

Diferença de preço em época alta e baixa: os proprietários de aluguer de férias beneficiam devido à alta
procura. Os proprietários beneficiam devido à grande procura

A região com maior variação de preços na época alta em comparação com a época baixa é Altura com
68%, passando de 103 euros para 174 euros, segue-se Sagres com 66% e Albufeira com 58%. Por
outro lado, existem regiões onde a variação de preço é muito reduzida como Alzejur, Odeceixe e Olhão.
Estas regiões registam variações entre os 10% e os 20%.

Algarve em comparação com outras regiões para o Verão de 2022

Como se compara a disponibilidade de alojamentos no Algarve com outras regiões portuguesas?

No que diz respeito à disponibilidade de alojamento ainda disponível na época alta, o Algarve tem a
percentagem mais baixa, apenas de 15%. Segue-se a Madeira, com 21% de disponibilidade e os Açores
com 24%. A região com maior disponibilidade é o Norte de Portugal com 43% de disponibilidade.

Como são os preços no Algarve em comparação com outras regiões portuguesas?

Quanto aos preços médios na época alta, O Algarve tem o preço médio mais alto, ou seja, 206 euros,
seguido, apenas, pela área metropolitana de Lisboa com 165 euros e o Alentejo com 142 euros.
Seguem-se as regiões dos Açores, com 139 euros, tal como o Norte e Madeira com 118 euros.

Como variam os preços entre a época alta e baixa nas diferentes regiões?

A região com maior variação de preços na época alta em comparação com a época baixa é o Algarve
com 43%, seguido dos Açores com 26% e a área metropolitana de Lisboa com 17%. Apenas, a
Madeira, não regista uma variação de preços muito acentuada, apenas com 4% de variação.
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TIPO • ONLINE
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SEF diz que haverá sempre filas e tempos de espera nos
aeroportos
SEF diz que haverá sempre filas e tempos de espera nos aeroportos

O SEF admitiu hoje que vão existir sempre filas e tempos de espera nos postos de fronteira dos
aeroportos em alguns dias da semana, mas que as equipas vão trabalhar para melhorar a situação.

O Inspetor-chefe José Aleixo falava hoje no aeroporto de Lisboa na sequência da entrada em vigor na
capital do plano de contingência que prevê mais meios humanos e eletrónicos nos aeroportos nacionais.

“O fluxo de passageiros é sempre elevado, Vão sempre existir tempos de espera e filas, mas estamos a
trabalhar para melhorar”, disse José Aleixo, acrescentando que hoje houve um reforço de quatro
pessoas no turno da manhã e haverá mais quatro no da tarde.

O inspetor-chefe do SEF adiantou que entre as 05:20 e as 09:00 de hoje chegaram 20 voos com
quatro mil pessoas.

Os aeroportos nacionais vão ter um reforço de 238 elementos do SEF e da PSP durante os meses de
verão, mais 82% do que o efetivo atual nos postos de fronteira, segundo o plano de contingência
apresentado na terça-feira.

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Fernando Silva, indicou que este reforço
de meios humanos vai ser gradual e estará estabilizado em 04 de julho.

No total, os aeroportos portugueses vão ter 529 elementos para fazer controlo de fronteiras aos
passageiros provenientes de voos de países fora da União Europeia.

Além do reforço de inspetores do SEF de todo o país, este plano conta com 168 agentes da PSP,
avançou Fernando Silva.

O plano de contingência para os postos de fronteira aérea nacionais para os meses de junho a
Setembro, apresentado no Ministério da Administração Interna, contempla também várias soluções
tecnológicas para o Aeroporto de Lisboa.

O plano de contingência começou na quinta-feira no aeroporto de Faro e hoje em Lisboa, entrando em
vigor de forma gradual e no final da primeira quinzena de junho estará operacional nos seis aeroportos.
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O aeroporto de Lisboa é o que vai ser reforçado com mais efetivos, com 102, passando a ter 241,
seguido de Faro, com mais 45 operacionais terá 104 elementos, e o do Porto, que terá mais 48
elementos, num total de 89.

Por sua vez o aeroporto do Funchal terá um reforço de 24 elementos, passando a ter nos meses de
verão 48 efetivos, o de Porto Santo, contará com mais um elemento, num total de quatro, e o de Ponta
Delgada terá mais 11 elementos, totalizando em 24 o efetivo envolvido.

As soluções tecnológicas vão ser implementadas no aeroporto de Lisboa, designadamente através da
criação de uma equipa de controlo móvel reforçada com tecnologia ‘SEFMobile’ (app no telemóvel para
controlo de fronteiras desenvolvida pela SEF) e desenvolvimento de um projeto-piloto para controlo
antecipado de fronteiras, através de sistema de pré-registo por parte dos passageiros.

Durante os meses de verão, no aeroporto de Lisboa será ainda alargada a utilização das e-gates
(permitem o processamento e leitura mais rápidos dos passaportes com dados biométricos) a outras
nacionalidades com baixo risco migratório e o reforço de campanhas de sensibilização para a utilização
das e-gates por parte de todos os passageiros elegíveis.

No âmbito da extinção do SEF, que entretanto foi adiada até à criação da Agência Portuguesa para as
Migrações e Asilo (APMA), as competências policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão passar
para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa
relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela APMA e Instituto dos Registos e do
Notariado.
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MAIS ALGARVE
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Música, dança e boa disposição para aproveitar o Verão no
Algarve
Guia de eventos de junho já está disponível. Com o bom tempo chega também a vontade
de sair de casa e o guia mensal de eventos de junho já está disponível com um leque de
sugestões e atividades diversas para aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano
no Algarve.

Guia de eventos de junho já está disponível. Com o bom tempo chega também a vontade de sair de
casa e o guia mensal de eventos de junho já está disponível com um leque de sugestões e atividades
diversas para aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano no Algarve.

Para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada, de 09 a 12 de junho decorre o Festival de
Humor Solrir no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira. O festival promete quatro noites de boa
disposição num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de
Beatriz Magano. No dia 09 o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José, no
dia 10 com Francisco Menezes e Serafim, no dia 11 com Mário Daniel e Nilton e no dia 12 com a David
Cristina e Marco Horácio.

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, na zona histórica de Loulé, realiza-se o 18.º Festival MED, que
traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a
presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

Em destaque está ainda a Carvoeiro Noite Black & White, que se traduz na maior festa de verão do
Algarve, contando com cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. No dia 18 de
junho, a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro pintam-se de preto e branco, vestimenta
obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros.

Ainda no panorama musical, Manel da Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao
palco no dia 05 de junho, no Cineteatro de Loulé. Ana Bacalhau apresenta-se, no dia 09, no Centro
Cultural de Lagos. Subindo ao palco com nome próprio, a artista promete um concerto imperdível de
energia contagiante, como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo. Ainda no
dia 09, Pedro Abrunhosa apresenta-se no Teatro Municipal TEMPO, em Portimão. Entre os dias 17 e 19,
na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de ponta e
música house e techno.
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Já para aqueles que pedem um bom passo de dança, no dia 04 de junho, no Auditório Carlos do Carmo,
em Lagoa, realiza-se o Festival do Tango. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência
num espetáculo de enorme beleza visual e sonora, que é uma preciosa homenagem a um dos géneros
de música e dança mais belos e universais – o tango.

Em Albufeira, entre os dias 03 e 27 de junho, estará instalada a Exposição de Pintura «Sem Trejeitos
Nem Palavras», de Lino Gonçalves. O artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de
forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia,
apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

Já no panorama desportivo, nos dias 11 e 12 de junho realiza-se o Algarve Sevens, um dos maiores
torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

A programação do mês de junho oferece sugestões para quem gosta de um plano veranil bem animado.
Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

 

Link
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Junho WEB.pdf
https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/31992-rta-musica-danca-e-boa-disposicao-para-aproveitar-o-verao-no-algarve
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Atividade turística ultrapassou os níveis de abril de 2019
O sector do alojamento turístico registou 2,4 milhões de hóspedes e 6,0 milhões de
dormidas em abril de 2022, correspondendo a aumentos de 424,6% e 548,4%,
respetivamente (+462,6% e +540,6% em março, pela mesma ordem).
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/06/2022

TIPO • EPAPER
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PÁGINA • 3

PROGRAMA • EDITORIAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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AVE: € 1650

REACH: 3700

Os piores? Ai que bom!
Por: Celso Filipe
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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FAV: 4

AVE: € 244

REACH: 3700

Breve 1
Ryanair paga reposição salarial

15/44



EXPRESSO
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Uma vergonha a acabar | A questão não é só o candidato, é
mesmo a ideia
Por: Ricardo Reis | Francisco Louçã

16/44



17/44



EXPRESSO
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“O turismo não é o único motor da economia”
José T heotónio, CEO do Grupo Pestana, foi o convidado do “Money, Money, Money” para
falar sobre o momento do turismo e o que esperar do verão com todos os riscos que
existem
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EXPRESSO

03/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Armazéns das Docas de Lisboa convertidos em hotel
Grupo português que reabilitou um quarteirão inteiro no Cais do Sodré para o hotel Corpo
Santo vai investir €12 milhões no projeto concessionado pelo Porto de Lisboa
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

STAMA suspende serviços mínimos na greve da Portway
Greve
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CORREIO DA MANHÃ

03/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Caos no aeroporto
Ao verem milhares de pessoas aglomeradas na zona das chegadas do aeroporto de
Lisboa, muitos culparam o SEF pela má imagem do país perante aqueles que nos visitam.

23/44



24/44



JORNAL ECONÓMICO

03/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Governo Regional quer avançar com cobrança de entradas em
alguns pontos turísticos
ACIF defende que, a avançar, a medida deve contemplar a criação de um Fundo Regional
do Turismo, que garanta que a receita reverte na totalidade no produto turístico.
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JORNAL ECONÓMICO

03/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • EMPRESAS &

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Venda iminente da Groundforce não resolve tema da dívida
Na corrida à GroundForce está a National Aviation Services do Koweit, que viu uma
proposta ser rejeitada pelos britânicos, e a Swissport, líder mundial que hoje recebe a
imprensa portuguesa em Zurique
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JORNAL ECONÓMICO

03/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PRIMEIRA MÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

País é “muito mais” que turismo
Social-democrata diz que país tem de mostrar a sua vertente de podução
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SUL INFORMAÇÃO

03/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Culatra tem plano para ter turismo sustentável, mas precisa da
ajuda dos visitantes
Plano de Ação para o T urismo Sustentável na Ilha da Culatra foi apresentado na
segunda-feira

A estratégia envolve, como se esperaria, os culatrenses e os agentes turísticos que operam na ilha. Mas
o Plano de Ação para o Turismo Sustentável na Ilha da Culatra, que foi oficialmente apresentado no dia
30, segunda-feira, não se fica por aqui: quer envolver os turistas e os visitantes na difícil missão de “abrir
as portas” ao turismo, sem pôr em causa a autenticidade desta comunidade piscatória e dos valores
naturais que encerra.

A apresentação do plano de sustentabilidade decorreu durante um workshop, realizado no polidesportivo
do clube União Culatrense, na Culatra, que também serviu para divulgar o programa “Formação +
Próxima”, bem como para recolher (ainda mais) contributos, desta feita de representantes de diferentes
entidades.

Afinal, uma palavra que está fortemente associada a todo o processo de elaboração do plano é
participação.

«Este plano é um exercício que começámos há algum tempo e que é um documento estratégico. Aquilo
que faz é propor uma série de medidas, que foram identificadas de forma participada pela comunidade
culatrense», desde habitantes aos agentes turísticos, passando pelas três associações da ilha, revelou ao
Sul Informação José Nunes, presidente da Make it Better, Organização Não Governamental, responsável
pela elaboração e implementação do plano.
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Com estes contributos, criou-se um documento que quer «garantir que se protege a identidade deste
núcleo piscatório, que está em risco, ao mesmo tempo que se garante que o espaço de que estamos a
falar, que está dentro do Parque Natural da Ria Formosa e que é uma ilha com uma fragilidade muito
grande, é respeitado por visitantes e turistas».

No fundo, e em linhas muito gerais, o plano pretende ser uma fórmula que permita «que os residentes
vivam na ilha com conforto e com a sua privacidade respeitada, ao mesmo tempo que o visitante pode
usufruir deste espaço, respeitando-o».

Neste momento, a implementação do plano está a dar os primeiro passos.

«O que nós estamos a começar por fazer é capacitar os atores locais – e aqui estamos a falar de todos:
da comunidade, das marítimo-turísticas, dos pescadores, dos mariscadores, de residentes e alguns
serviços locais – para que os produtos e serviços que oferecem estejam qualificados e que sejam eles
próprios a passar ao visitante a mensagem de proteção, para garantir que entra no ouvido e fica na
cabeça de quem cá vem», explicou José Nunes.

«Estamos a utilizar a prata da casa, que é toda a comunidade, para serem eles os elementos que
capacitam e formam o visitante e que o sensibilizam para o facto de estarem a pisar um sítio frágil e
com uma série de características muito próprias», acrescentou.

Este trabalho faz-se no contacto direto, mas também através de uma campanha de sensibilização
multiplataforma, que já está a decorrer.

Na Culatra, onde nos últimos dias decorreu o festival MaréS, está já a ser distribuído um “Manifesto de
Visitante Responsável”, onde são elencadas as boas práticas e dados conselhos para uma estadia
sustentável na ilha.

«Neste momento estamos a distribuir em papel, mas não queremos continuar a fazê-lo, embora se
trate de papel reciclado. O manifesto vai estar disponível em QR Code em painéis à entrada da ilha, mas
também no barco da carreira. Antes de entrar no barco, os visitantes vão igualmente ser confrontados
com a mensagem, que é relativa à ilha da Culatra, mas é válida para todo o espaço da Ria Formosa.
Depois, estará nas redes sociais e no site do Culatra 2030, que estamos a remodelar, de modo a dar
espaço a mais informação sobre esta iniciativa», revelou o responsável pela Make it Better.

Outra dimensão do plano, que conta com seis eixos principais, é o da formação.

«Hoje apresentámos o seu terceiro eixo estratégico, o dos recursos humanos. Já foi protocolado com
as escolas do Turismo de Portugal e com o município de Faro a aplicação desta formação localmente»,
anunciou José Nunes.

No âmbito do programa Formação + Próxima, iniciativa que, no caso da Culatra, junta a Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) e a Câmara de Faro, estão a ser (literalmente) oferecidas ações
de formação orientadas às necessidades que os destinatários identificarem.

«O objetivo é descentralizar as formações damos. Em vez de serem feitas nas instalações da EHTA,
estas ações vão até onde estão os formandos», explicou Fernanda Costa, da Escola de Turismo de
Faro.
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A ideia é criar ações específicas, «à medida das necessidades que forem identificadas» por quem as
solicita. É aqui que entram as autarquias, que servem de ponte entre a EHTA e os agentes do setor
turístico.

No caso de Faro, revelou Daniel Queirós, chefe da divisão de Turismo da Câmara da capital algarvia, já
houve quatro formações, todas elas de curta duração – não mais de seis horas – e subordinadas a
diferentes temas, que foram desde a “Introdução ao Marketing Digital” até à “Inteligência Emocional”.

A ideia é que sejam identificados os temas mais pertinentes para futuras ações de formação relacionadas
com a Culatra.

Os autores e dinamizadores do plano estão ainda «preocupados e já a atuar quanto à questão da
capacidade de carga da ilha», de modo a não matar “a galinha dos ovos de ouro”.

O plano tem uma duração de três anos, que podem ser prolongados, e está agora no início. «Esperamos
que todos juntos consigamos levar as medidas previstas até à sua concretização».

O documento foi elaborado no âmbito do Projeto Sustowns, que visa promover um turismo mais
sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e
pequenas cidades do interior, ao longo da bacia do Mediterrâneo.
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PORTUGAL RESIDENT

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MICHAEL BRUXO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

“Tourism VAT revenue should be used to promote Portugal” |
Boating lifestyle takes centre stage in Vilamoura
Entrepreneur André Jordan says “quality over quantity” is most important factor in
tourism | Vilamoura Marina is preparing to host another edition of its International Boat
Show between June 11 and 19
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PORTUGAL RESIDENT

02/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

New tourist pass offers unlimited bus rides in Algarve
A new tourist pass offering unlimited bus rides for three or seven-day periods has been
launched in the Algarve
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CORREIO DE LAGOS

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Música, desporto e boa disposição para começar bem a
Primavera no Algarve
A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de Março e o «Guia do Algarve» já
está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e actividades para aproveitar
os dias cada vez mais soalheiros tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em Março. E para aqueles que nunca
deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três
etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a
Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado,
prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que
motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.

A 20 de Março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem lugar
de 05 de Março a 10 de Abril. O evento reúne diferentes comediantes e actores que sobem ao palco em
mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do
Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de Março, terá lugar o 22.º Festival de
Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz
e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa, sobe ao
palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de
guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António
Zambujo, nos dias 19 e 20 Março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana, pelo
Teatro do Elétrico, no dia 12 de Março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26. Ainda
no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes dias (Teatro
Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de Março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais,
marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom - Uma Alma
Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de Março, na Biblioteca
Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado
mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de Março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se
a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas outras
actividades.

A programação do mês de Março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais
tranquilo ou por uma actividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do
Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a
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residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuíta nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

42/44



RÁDIO UNIVERSITÁRIA
DO ALGARVE

02/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Música, Desporto e boa disposição para começar bem a
Primavera no Algarve
A frescura da primavera chega ao Algarve no mês de março e o «Guia do Algarve» já
está disponível com um conjunto de diferentes sugestões e atividades para aproveitar os
dias cada vez mais soalheiros tão característicos da região.

Desporto, música e boa disposição são os maiores destaques em março. E para aqueles que nunca
deixam passar um bom desafio é de 04 a 06 que se realiza o Algarve Bike Challenge, dividido por três
etapas espalhadas pela região algarvia. A prova começará no centro histórico de Tavira, seguindo para a
Serra e, por fim, passando pelo Barrocal. Esta edição contará com um percurso novo e melhorado,
prometendo um desafio da excelência ao endurance, de gestão e de técnica, num cenário idílico que
motivará com certeza todos aqueles que decidirem participar.

A 20 de março, às 17h00, Dino d’Santiago chega ao palco do Cineteatro Louletano para a estreia
nacional do novo álbum, com a sua voz e talento inconfundíveis e os ritmos afroeletrónicos
característicos.

Já para aqueles que sabem que uma boa gargalhada cura todos os males, o HumorFest 2022 tem lugar
de 05 de março a 10 de abril. O evento reúne diferentes comediantes e atores que sobem ao palco em
mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa e que estará em exibição no Auditório Carlos do
Carmo.

No início do mês e ainda no panorama musical, nos dias 04 e 05 de março, terá lugar o 22.º Festival de
Música Al-Mutamid, evento itinerante com espetáculos em Silves, Lagos e Loulé e melodias do Al-Andaluz
e música e dança do Médio Oriente e Magrebe. Rui Veloso, nome maior da música portuguesa, sobe ao
palco do Auditório Carlos do Carmo no dia 12 para um concerto intimista com um trio de
guitarras. Salvador Sobral apresenta-se no dia 18 no Teatro das Figuras, em Faro, seguido de António
Zambujo, nos dias 19 e 20 março, no Teatro Municipal de Portimão.

No Auditório Duval Pestana, em Lagos, poderá assistir à representação de A Noite da Dona Luciana, pelo
Teatro do Elétrico, no dia 12 de março, e à peça Paranormal com Joaquim Monchique, no dia 26. Ainda
no dia 12, a comédia Perfeitos Desconhecidos sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.
E porque não assinalar o Dia Mundial do Teatro, no dia 27, em Silves com Aqueles tristes dias (Teatro
Mascarenhas Gregório) ou em Loulé com Aquário (Cineteatro Louletano)?

Na dança, Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M.
Tavares. De 11 a 12 de março, no Cineteatro Louletano, Os Três Irmãos vão procurar o rasto dos pais,
marcar a giz a sua ausência e carregar os corpos uns dos outros em sacrifício. Já a prestigiada
companhia de Ballet Espanhol de Múrcia, apresenta-se no Teatro das Figuras, dia 19. Paixão Flamenca,
um espetáculo onde performances de grande técnica e nível artístico, dançando diferentes estilos,
terminam com uma festa de flamenco.

No panorama das exposições, Eduarda Coutinho apresenta-nos a Viagem PontoCom – Uma Alma
Feminina, uma mostra baseada nas culturas dos primeiros homens, de 08 a 31 de março, na Biblioteca
Municipal de Lagos. Já para quem prefere um programa fora de portas, dias 26 e 27, o sítio do mercado
mensal de Estoi recebe a Feira de Primavera da Jardinagem Mediterrânica. E para assinalar a
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 08 de março, no Teatro das Figuras, em Faro celebra-se
a efeméride com canto, fado, dança, poesia, música tradicional portuguesa, entre muitas outras
atividades.

A programação do mês de março oferece propostas para todos os gostos, quer opte por um serão mais
tranquilo ou por uma atividade mais intensa. Consulte todos estes e outros eventos no «Guia do
Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) da Região de Turismo do Algarve dirigida a
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residentes e turistas. Tem uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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