
DINHEIRO VIVO

16/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo Industrial: Algarve e Alentejo convertem indústria em
″motivação de visita″
Nova aposta do T urismo de Portugal, que junta Entidades Regionais de T urismo,
autarquias e parceiros públicos e privados, vem complementar a oferta turística já
existente e tem como missão diferenciar e valorizar os destinos através dos saberes
associados à atividade industrial. Regiões de T urismo do Algarve e do Alentejo
comprometem-se a agregar mais recursos à oferta atual do programa e a atribuir-lhes
uma "nova leitura".

Diferenciar o destino, resgatar a sua identidade e atribuir-lhe uma nova dinâmica: eis a trilogia que norteia
o projeto de turismo industrial, a nova aposta do Turismo de Portugal para promover uma oferta
regional baseada em experiências relacionadas com atividades desenvolvidas em locais de indústria e que
estejam associadas a um produto ou processo produtivo. Quem o explica ao Dinheiro Vivo é João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), que vê neste segmento uma
oportunidade para distinguir o território, "que concorre no espaço mais competitivo do mundo em
termos turísticos, o mediterrânico".

A ideia de uma Rede Portuguesa de Turismo Industrial (RPTI) consolidou-se em janeiro de 2020, quando
o Turismo de Portugal lançou o "Programa de Estruturação da Oferta de Turismo Industrial", cuja
implementação ficou a cargo de um então criado Grupo Dinamizador, constituído pelas Entidades
Regionais de Turismo (ERT), respetivas autarquias e outros parceiros públicos e privados.

"Há produtos turísticos que já estão consolidados, mas há outros que é preciso fazer um trabalho
profundo", observa o presidente da RTA, dizendo que o primeiro grande objetivo do Turismo Industrial foi
identificar recursos com potencial, que permitissem a visita e a participação ativa dos turistas. Em
seguida, verificar as "condições físicas para visitação, obter conteúdos para fazer o storytelling dos
produtos, capacitar os agentes" e reunir matéria para promover este tipo de turismo.

No total, são já 60 os recursos identificados na região do Algarve. Destes, 11 cumprem os requisitos e já
se encontram a receber visitas. Entre o património que integra a oferta da região a sul, encontram-se o
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Museu de Portimão e a Conserveira do Arade (Lagoa), a representar a tradicional atividade conserveira,
a Mina de Sal-Gema (Loulé) e as Salinas do Grelha (Olhão), ligadas à produção de sal, e o Monterosa
(Moncarapacho), com o fabrico de azeite. Neste segmento, os visitantes podem ainda ter experiências
relacionadas com a cortiça e citrinos, e com a produção de vinho e medronho.

Para João Fernandes, "todos estes saberes que retratam indústrias atuais e antigas são recursos
fundamentais" para a identificação do Algarve e, por este motivo, "devemo-nos focar no turismo
industrial e noutras formas que deem conteúdo para enriquecer a visita de quem nos procura e não
naquelas pelas quais já somos conhecidos [sol, praia e golfe]". O responsável revela ainda que a grande
vantagem deste produto é "tornar-se um complemento às outras ofertas", uma vez que "vem gerar
novas motivações de visita".

Do ponto de vista económico, o turismo industrial "vem esbater a litoralização e a sazonalidade, dando
mais oportunidades ao interior", refere o presidente da RTA, acrescentando que esta modalidade traz
visitantes fora da época alta, "que vão ocupar os hotéis, comer nos restaurantes e visitar património" -
isto faz com que se gere "economia e emprego mais qualificado e melhor remunerado todo o ano".

Inicialmente, o investimento neste produto foi feito pelos próprios promotores dos projetos, no entanto,
"há linhas de financiamento, como a Valorizar, que apoiam diversas iniciativas de turismo", observa o
responsável, ressalvando que só a promoção dos recursos é que será feita com a ajuda da Região de
Turismo do Algarve e de outros parceiros.

Questionado sobre as perspetivas do impacto económico deste segmento na região, o presidente da
RTA diz que, por se tratar de um "plano em fase inicial", não consegue especificar números, mas a
expectativa é de que o turismo industrial venha "multifacetar o destino". Quanto ao perfil de turista que
mais tem apostado neste produto, "os principais mercados emissores que procuram o Algarve por sol e
mar são os mesmos dos outros produtos: Reino Unido, Portugal, Alemanha, Holanda, Irlanda, França e
Espanha".

"Conseguir olhar para recursos e torná-los produtos" tem sido, segundo João Fernandes, o maior
desafio. No que toca ao futuro, a manutenção e produção de embarcações podem vir a ser uma
novidade na oferta do programa, cujo plano final será "construir uma rota organizada que percorra
diferentes temáticas".

"Apesar de a nossa região ter indústria, não se tinha pensado como um território de turismo industrial.
Este não era um produto, à partida, identificado como de significativo potencial para o território", começa
por dizer Pedro Dias, vice-presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo, em entrevista ao Dinheiro Vivo,
antecipando que, ao começar a trabalhar os recursos já existentes, a entidade dinamizadora deparou-se
com "uma oferta de qualidade".

Tal como acontece no Algarve, esta componente turística ainda não está a ser monitorizada, por se
encontrar igualmente num estágio inicial. Contudo, é sabido que determinadas empresas "têm um
número de visitas muito significativo e com grande impacto na região", afirma o responsável, dando
como exemplo a destilaria Blackpig, em Santiago do Cacém, que, em 2021, "foi o local com mais
visitantes do litoral alentejano". No que respeita às vantagens deste produto, Pedro Dias diz ser "um
complemento importante para a afirmação, valorização e diferenciação" dos negócios.

Até ao momento, a região do Alentejo e Ribatejo totaliza 30 recursos na rede, que vão da indústria
extrativa - pedreiras de mármore (Rota do Mármore, Vila Viçosa), e extração de sal e areias (Rio Maior)
- à indústria agroalimentar, representada pela Sumol/Compal (Almeirim), Oliveira da Serra (Ferreira do
Alentejo) e Centro de Ciência do Café (Campo Maior). Os visitantes podem encontrar ainda outras áreas
de produção, como as tradicionais mantas da Fábrica Alentejana de Lanifícios (Reguengos de Monsaraz).

Segundo o vice-presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo, o turismo industrial vem diversificar a
motivação dos turistas, representado "mais uma possibilidade de conhecer os territórios e o seu
património através do "saber fazer"", que podem ser "conhecer processos antigos, históricos, ou novas
formas de produzir". Para o responsável, este programa vem "potenciar os produtos que existem na
região ao dar-lhes uma nova leitura", aumentado o interesse na sua visita.

Um passo à frente dos outros produtos turísticos, esta oferta não é determinada pela sazonalidade, com
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recursos a poderem ser visitados durante o ano inteiro - até no inverno, como é o caso da produção de
azeite, cujos meses de colheita se situam entre novembro e janeiro.

O trabalho de promoção por parte da entidade, que integra o Grupo Dinamizador da RPTI, tem sido feito
na ótica, não só de um, mas de "diferentes perfis de turistas e visitantes", considerando
simultaneamente o público português e os mercados externos, assegura Pedro Dias. Ainda com "quase
tudo por fazer", a ERT do Alentejo e Ribatejo tem como planos agregar outras tipologias de produção
"importantes para a região", como a olaria e a cortiça, e conseguir duplicar a oferta associada ao turismo
industrial até ao final do ano.
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Barlavento Algarvio: As pérolas do Ocidente
De Albufeira a Vila do Bispo, o Barlavento algarvio é uma região do país procurada por
milhares de turistas todos os anos, quer pelas praias solarengas, quer pelos monumentos
e pela vida na serra algarvia
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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Concentração de Motos de Faro juntou 35 mil pessoas
Organização faz balanço positivo apesar das restrições devido à necessidade de evitar
incêndios
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‘O Algarve vive do turismo e vai continuar a viver. É como se
tivéssemos petróleo e não o utilizássemos’
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e do município de O lhão defende
que o turismo é importante para a região mas que há espaço para outras atividades
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PÚBLICO
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Governo justifica recurso à PSP com “Brexit” e saída de 267
inspectores do SEF
MAI, em resposta ao tribunal no âmbito da intimação inerposta por sindicato do SEF,
alega que, entre 1 de Janeiro e 28 de Junho de 2022, foram controlados mais de 2,17
milhões de passageiros britânicos
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PÚBLICO
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O que fazem nove chefs 3 estrelas Michelin no Algarve? Um
jantar galáctico no Vila Vita
Depois do jantar com os chefs 2 estrelas de Portugal, a 2 de Agosto é dado palco a
cozinheiros internacionais com três estrelas. Um evento gastronómico único, parte das
celebrações dos 30 anos da unidade hoteleira de luxo. “Reach for the Stars - World
Edition” custa 490 euros.
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O Algarve volta a ser ponto de encontro de vários chefs de renome, numa noite que promete
proporcionar uma “experiência gourmet” com “o requinte dos vinhos de produtores nacionais e
internacionais e muito entretenimento pela noite fora”. A 2 de Agosto, no Vila Vita Parc, em Porches, vão
juntar-se vários detentores de três estrelas Michelin numa festa única, “Reach for the Stars – World
Edition”, que tem início marcado para as 19h e ainda tem lugares disponíveis.

Para este “ponto alto do calendário de eventos dos 30 anos” do Vila Vita Parc, que começou em Maio e
se estende a Novembro – e já contemplou a realização de um jantar com todos os chefs que detêm
duas estrelas em Portugal –, a unidade hoteleira de luxo promete um “impressionante alinhamento de
cozinha internacional de topo”.

Estão já confirmados Gert De Mangeleer (Bélgica, Hertog Jan), Juan Amador (Áustria, Amador), Paolo
Casagrande, Jan Hartwig (Alemanha, Atelier), Jacob Jan Boerma (Holanda, De Leest), Christian Bau
(Alemanha, Victor's Fine Dining), Klaus Erfort (Alemanha, Gästehaus Klaus Erfort), Sven
Elverfeld (Alemanha, Aqua), Peter Knogl (Suíça, Cheval Blanc). À partida, o elenco seria composto por
dez cozinheiros, mas por razões pessoais um dos chefs convidados teve de cancelar a presença – ainda
assim, poderá haver uma surpresa de última hora...

As estrelas da festa irão estar distribuídas por diferentes áreas e cozinhas dos dois pisos do Clubhouse
do Vila Vita, surpreendendo os presentes com “as suas criações refinadas, acompanhadas por vinhos
requintados de vinicultores nacionais, como Niepoort, Cortes de Cima, Soalheiro e marcas internacionais
como é o caso da Lail Vineyards e Dom Pérignon”.
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Foto

Ocean, Vila Vita DR
O bilhete para o “Reach for the Stars World Edition” custa 490 Euros por pessoa, podendo a reserva ser
feita através do telefone 282310100 ou do email fb@vilavitaparc.com.

Uma aposta que veio para ficar
Além de estar integrado no programa de aniversário do resort pertencente à rede The Leading Hotels Of
The World, este evento surge na sequência de outras iniciativas gastronómicas com a marca Vila Vita e
de que é exemplo o Fine Wines and Food Fair, que se realiza a cada dois anos. Sujeito a uma pequena
interrupção por causa da pandemia – o último aconteceu em 2019 – este encontro da mais alta
gastronomia irá ter continuidade.

Quem o garante é Kurt Gillig, director-geral da unidade hoteleira que conta com 11 restaurantes, com
especial destaque para o Ocean, detentor de duas estrelas Michelin, em declarações à Fugas. “Trata-se
de praticamente uma semana em que recebemos chefs internacionais, na maior parte das vezes com
estrela Michelin, e produtores de marcas internacionais e nacionais”, realça.

Para já, e até Novembro, todas as atenções estão centradas na festa dos 30 anos, que ainda tem
garantidos outros nomes. Ainda em Agosto, e novamente em Setembro, há uma versão “verde” destes
jantares das estrelas, com “alguns dos mais louváveis chefs no campo da sustentabilidade”, como é o
caso do espanhol Marc Segarra, distinguido com uma estrela Michelin e estrela verde, e do
português Carlos Teixeira, igualmente detentor de uma estrela Michelin e estrela verde, no Esporão. O
jantar com Marc Segarra acontece a 12 de Agosto e tem o custo de 125 euros por pessoa
(harmonização de vinho, 75 euros). A 12 de Setembro, será a vez de Carlos Teixeira (menu, 105 euros;
harmonização de vinho, 45 euros).

O programa contempla, ainda, uma edição asiática do “Reach for the Stars”, com chefs especializados
em cozinha asiática a tomarem as rédeas do restaurante Mizu Teppanyaki – há jantares marcados para
9 e 23 de Setembro e 15 de Outubro.

Link
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Caos na Portela teve má gestão do Governo
→ Dois terços defendem que PSD deve participar na escolha do novo aeroporto de Lisboa
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Dois terços criticam Governo na gestão do caos no aeroporto
O Governo poderia ter feito mais para evitar o caos no aeroporto de Lisboa, acreditam
68% dos inquiridos no barómetro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e
CMT V. T ambém dois terços entendem que o PSD deve ser envolvido na solução para o
novo aeroporto.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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Não termos um novo aeroporto “é um dano grande” para o país
O ministro defende que seja tomada uma decisão ainda este ano, a bem da economia. Já
sobre o episódio do despacho revogado, Costa Silva acredita que o embate “não teve
nenhum dano” no Governo.
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Alojamento local é um quarto das casas no Centro Histórico Porto
| “Mais investimento na cidade ajuda à sua requalificação” |
Lisboa suspende novos registos por seis meses
Novas licenças na União de Freguesias representam 77,5% do total da cidade | Marca
MyStay tem cinco unidades turísticas no Porto | Autorizações pendentes em 14 das 24
freguesias do concelho até entrar em vigor regulamento
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Zona da Antiga Lota de Portimão recebe o mercado mais “cool”
deste Verão
Artesãos e produtores com as suas ofertas criativas, gastronomia, música e muita
animação, num ambiente realmente cool

Uma eCOOLogical vibe muito própria, em prol da consciencialização ambiental dos visitantes, é o que a
sétima edição do Lota Cool Market promete, entre 21 e 24 de Julho, junto à ponte velha e à a antiga
Lota de Portimão.

Funcionando nesses quatro dias entre as 18h00 à 01h00, o mercado mantém os ingredientes que
caracterizam este evento e que passam pelo cultivo do bem-estar e pela criatividade, sustentabilidade e
descontração.

O “mercado mais cool do sul” é de entrada livre e contará com um cartaz musical e outros momentos
de animação, promovendo o conceito de mercado pop-up ao ar livre, ao reunir propostas únicas e
originais de artesãos urbanos, novos designers e artistas das mais diversas áreas.

Nuno Vieira, dirigente da associação Teia d’Impulsos e coordenador do evento, atenta que «em 2022, o
cool será também de ecoological vibes, que constituem o mote da edição deste ano, na qual tentaremos
despertar nos participantes a preocupação pela sustentabilidade, pela reciclagem e pela preservação dos
recursos naturais».
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Com marcas de artesanato que usam materiais reciclados, além de food trucks e produtores
empenhados na sustentabilidade, estão desde já confirmadas diversas participações, entre as quais as
marcas eco-friendly Atelier Balancê, Aconchego, Wavi Art, Jewel Kat, Atelier das Jóias, Ponto Nato,
Florista Suzel, Be Nature, Aummade, Ondas e Segmentos, Sun Bikinis, Cabaças do Amor, Pezinhos
d’Algodão, Shyrénia’s Creations, Ildarte e Gagu Artesanato.

Na vertente das comidas e bebidas, marcarão presença as empresas Caipijoca’s, Rejoice, Rock n’ Doll,
Le French Cookie, Polaroskas Street Food, Mosteiro das Hóstias, Aphrodite, A Escola do Gelado, Mini
Donuts, Ginjola Alentejana e Kurtospt, além dos produtores Lagar dos Pardieiros, Queijos Bilores e As
Passinhas do Algarve.

Todas as noites, pelas 22h00, subirão ao palco bandas e músicos da região algarvia: dia 21 atuam os
South Kick Band, com o convidado especial João Vila Nova; dia 22 será a vez de Gabriel de Rose,
finalista do The Voice Portugal, dia 23 serão Os Mirandas, e finalmente, no dia 24, vão apresentar-se os
Black Puzzle.

O Lota Cool Market tem também um programa de animação apelativo e dirigido a miúdos e graúdos,
havendo insufláveis e a participação do TIPO – Teatro Infantil de Portimão.

«Depois de dois anos de interrupção, pelas contingências pandémicas, é com muito entusiasmo que
estamos a preparar mais um Lota Cool Market, que juntará os ingredientes habituais: artesãos e
produtores com as suas ofertas criativas, gastronomia, música e muita animação, num ambiente
realmente cool enquadrado no espaço envolvente do edifício da antiga Lota de Portimão e tendo o Rio
Arade como pano de fundo, para grandes vibrações e muito boa disposição nas noites quentes de 21 a
24 de Julho», convida Nuno Vieira.

O evento é organizado pela Associação Teia D’Impulsos, em parceria com o Município de Portimão.
Conta com o apoio da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Algar, EMARP, Super Bock,
Vinhos do Algarve, Região de Turismo do Algarve, Zomato, Choque Frontal, Alvor FM e Sul Informação.

A Teia D’Impulsos é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de
projetos de cariz social, cultural, desportivo, formativo e ambiental, alicerçados na igualdade de direitos e
oportunidades entre todos os cidadãos.
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FUGAS
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Domes Lake, um “resort ”com um pé no Algarve e outro na
Grécia
É um daqueles lugares vocacionados para famílias, mas também é possível encontrar
recantos de paz e sossego. Mesmo que fique a dois passos da marina de Vilamoura.

 

O GPS obriga o carro a dar umas voltas tão grandes que, a páginas tantas, perdemos a noção de onde
nos encontramos. Algures em Vilamoura, sem perceber bem se longe ou perto da praia. Até que,
chegados aos jardins do Domes Lake Algarve, compreendemos de imediato onde estamos, mesmo no
centro, junto à marina, mas suficientemente longe para estarmos num lugar sossegado. O lago que
contorna o jardim e os pássaros que o visitam contribuem para esta sensação de isolamento.

O resort, pensado para famílias com crianças pequenas, não é novo. Antes chamava-se Lake Spa Resort
e pertencia a um grupo português. Até que, um dia, George P. Spanos, o CEO do grupo grego Domes
Resort, entrou no enorme e fresco átrio, graças a todo o mármore que o compõe, olhou para o alto e
sorriu. Ali estava uma cúpula, a imagem de marca de todas as infra-estruturas que o grupo detém. Um
bom prenúncio. A aquisição foi feita, o nome mudado e desde Abril passado que o Domes Lake Algarve é
o primeiro empreendimento do grupo grego fora do seu país, informa Joana Silva, que nos recebe.

 

Mas não foi só o nome que mudou, garante a responsável, há pormenores que permitem ao visitante ter
uma experiência personalizada. Por exemplo, se os balcões de check in estiverem demasiado cheios —
algo que acontece com frequência nos meses da época alta —, é sempre possível fazê-lo num lounge
com vista para o jardim e de uma forma mais relaxada. Há sofás, mesas e cadeiras, e cada mesa tem
um QRCode que permite entrar no site do resort e fazer todas as reservas — da massagem no spa à
marcação de mesa no restaurante, assim como de experiências ou transfers.

Há que marcar um jantar no restaurante Topos, onde os pratos são inspirados na Grécia, mas também
em Portugal, o que não é de estranhar, já que falamos de cozinha mediterrânica. Topos significa “lugar”.
Makris quer dizer “grandes” e é o restaurante de fine dining do chef grego Petros Dimas instalado no
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espaço flutuante que fica mesmo em cima do lago, bem perto do restaurante Apricus — “ensolarado” —
que serve a piscina durante o dia (das 10h30 às 18h) e está cheio de pais e filhos — de todas as idades,
dos mais pequenos, que ainda ficam nas cadeirinhas e fazem-se ouvir nas suas exigências, aos
adolescentes e jovens adultos, que comem em silêncio, virados para os ecrãs dos seus telefones. Aqui,
durante o dia, comem-se saladas, hambúrgueres e bowls, tudo pratos que chegam facilmente a quem
está nas piscinas. Bem como as bebidas frescas, como vinhos e sangrias, ou os gelados, que os
empregados transportam em bandejas até às pequenas mesas que estão entre as espreguiçadeiras,
protegidas do sol.

Crianças e adultos em harmonia
São três as piscinas. De um lado, a de areia, onde se ouvem mais risos e exclamações espontâneas,
mais vocacionada para as crianças e para os pais a quem não apetece atravessar a rua e ir à praia. Ao
fundo do jardim, existem dois portões que dão acesso à praia da Falésia onde, este ano, o Domes está a
explorar o Sora Beach Club um restaurante que sob a supervisão do chef-executivo Vítor Moreira,
responsável por todos os espaços de restauração do resort, inspira-se no campo e no mar algarvio,
apostado na gastronomia local.?

 

Foto
DR
De regresso ao resort há ainda outras duas piscinas onde os adultos dominam, deitados nas
espreguiçadeiras, a ler ou a dormitar ao sol. Ao fundo, o kids club que recebe crianças dos quatro meses
aos 12 anos e onde o método seguido é o Montessori, desenvolvido pela médica e pedagoga italiana
Maria Montessori, que promove a autonomia da criança, mas com responsabilidade.

Enquanto os miúdos estão no kids club, os pais podem aproveitar para ir ao ginásio, com vista para a
piscina de areia e que está aberto 24 horas diárias, ou ao premiado Soma Spa — soma significa “corpo”
—, onde existe uma piscina interior com circuito de tratamentos com jactos de água, jacuzzi, sauna e
banhos sensoriais. Ao todo são seis salas de tratamentos, uma delas para casais com jacuzzi incluído. É
também nesta área que funciona um pequeno cabeleireiro, que é usado por clientes exteriores ao hotel,
porque oferece tratamentos muito específicos que envolvem produtos naturais, massagens ao couro
cabeludo e uso de ventosas. Elsa, a cabeleireira, explica que são tratamentos para combater problemas
como a queda do cabelo e orgulha-se das clientes estrangeiras que vêm todos os anos para os fazer.

Voltando ao piso onde fica a recepção do resort, há um bar, assim como uma galeria de arte, a
ArtCatto, cuja casa-mãe está em Loulé, e que vai mudando as obras que estão expostas. Mais ao fundo,
fica o Haute Living Lounge, para clientes premium. No futuro próximo, explica Joana Silva, quem chega
nessas circunstâncias poderá fazer ali o seu check in, pois há uma porta directa para a entrada principal
do hotel. Aquele é um espaço com bebidas e comida que é reposta com regularidade, silêncio, sofás com
almofadas frescas e mesas de trabalho.

Quem chega tem sempre o pequeno-almoço incluído; se optar por regime de meia-pensão, as refeições
são feitas no Gustatio, onde também é servido o pequeno-almoço, e que fica mesmo em frente ao
Topos. Se no primeiro as refeições são servidas num buffet — muitíssimo variado, com pratos de todo o
mundo e para todos os gostos, das carnes aos peixes, passando pelos vegetais grelhados, tendo um
espaço pensado para os mais pequenos — no segundo o serviço é à la carte — com calma, atenção e
requinte.

É ali que experimentamos uma entrada que pode bem, para quem gosta de comer pouco ao jantar,
servir de refeição completa. Trata-se do mezze (15€), vários tipos de pão e com diferentes propostas,
do azeite algarvio ao húmus, passando por migas de tomate e queijo feta, e tzatziki (uma fresca pasta
de iogurte e pepino). Os grelhados fazem parte da carta e os pratos podem ser partilhados, bem como
as sobremesas, que também têm um pé no Algarve e outro na Grécia.

Calma e rebuliço
Da rua, entre o Gustatio e o Topo, chega a música escolhida por um DJ. No dia seguinte há música ao
vivo, sons que animam e fazem a ligação entre os dois espaços. De um lado, no Gustatio, há crianças
animadas que brincam e correm; do outro, no Topos, há crianças bem comportadas que aprendem a
saborear pratos diferentes com os adultos. Findo o jantar, é tempo de sair para o jardim, beber um café
num dos sofás do exterior e ouvir as escolhas do DJ.
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Foto
Diariamente, há uma proposta de animação diferente. E não é só à noite. Logo de manhã, do outro lado
do lago, onde estão duas pérgulas, há sugestões como aulas de ioga e de Pilates, assim como máquinas
disponíveis para correr ou pedalar. Dali, a vista é para o empreendimento que, além das suítes, inclui
apartamentos que podem ser arrendados por períodos mais longos. São escolhidos sobretudo por
famílias, explica Joana Silva.

Foto
As manhãs são de calma. Na piscina, os empregados desdobram-se a ultimar tudo para receber os
clientes. Há aqueles que aparecem mais cedo, para pedir toalhas e marcar lugares nas espreguiçadeiras,
junto à piscina de areia. São as mães, preocupadas em manter a família unida.

No Gustatio, quanto mais cedo, mais calma será a experiência de pequeno-almoço. À medida que as
horas vão passando, esta é uma refeição que pode tornar-se confusa e barulhenta. O oposto acontece
nas outras refeições do dia: quanto mais tarde, mais calma conseguirá obter, afinal, os meninos comem
cedo.

É possível ter sossego para ler junto à piscina ou para trabalhar no quarto. Mas também é possível o
rebuliço que as férias pedem, vestir uma roupa gira, atravessar por entre os edifícios dos apartamentos
ou sair pela porta principal e virar à direita. A poucos metros fica a Marina de Vilamoura, com todos os
seus bares e restaurantes, cheios de música alta e de gente feliz com o calor, o álcool e as férias. É ali
que se ouve e pula ao sabor da música dos anos 80 do século passado, se experimenta um vestido ou
se vêem como param as modas no imobiliário algarvio. Face aos preços, o melhor é voltar ao Domes e
reservar para o ano.
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Falta de CAE “não inibe a afirmação” do enoturismo
Para o presidente do T urismo de Portugal, as críticas dos operadores não têm sentido e o
“enorme desenvolvimento” do setor prova-o
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Algarve e Alentejo convertem indústria em “motivação de visita”
Nova aposta do T urismo de Portugal, que junta Entidades Regionais de T urismo,
autarquias e parceiros públicos e privados, vem complementar a oferta turística já
existente e tem como missão diferenciar e valorizar os destinos através dos saberes
associados à atividade industrial
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O Burgau é uma das 'pérolas' do sul de Portugal
De Albufeira a Vila do Bispo, o Barlavento algarvio é uma região do país procurada por
milhares de turistas todos os anos, quer pelas praias solarengas, quer pelos monumentos
e pela vida na serra algarvia. As vistas são deslumbrantes, a gastronomia rica, e as
opções de passeio são tantas que repetir torna-se tarefa difícil.

O Algarve é, por excelência, uma das principais escolhas para quem gosta de praia, sol e muita atividade
durante os meses do verão. A faixa sul do país é o destino de férias de milhares de portugueses, mas
também de estrangeiros que viajam desde Inglaterra, Alemanha ou Espanha para beneficiar das
paisagens, do ambiente e de tudo aquilo que esta região tem para oferecer.

Os mais distraídos nem reparam que o Algarve é dividido em duas regiões: o Barlavento, entre a Vila do
Bispo e Albufeira, e o Sotavento, que se estende a partir dessa localidade até à fronteira em Vila Real de
Santo António.

Cada uma com as suas zonas fascinantes e chamativas, o Barlavento Algarvio é, sem dúvida, uma das
regiões mais chamativas do país para quem procura algo novo, ou então só para descansar e curar o
stresse de todo um ano de trabalho. E as opções são várias.

A mais óbvia é, no entanto, as suas praias: Na Vila do Bispo, por exemplo, encontra-se a praia do
Burgau, que muitos apelidaram de ‘Santorini portuguesa’. Isto pelas semelhanças entre o ‘casario’ do
Burgau, branco como a cal, com toques de azul, assemelhando-se à ilha grega também ela conhecida
por esta paisagem.

Este é um dos encantos do Barlavento Algarvio, e é certo que encontrar alojamento não é fácil, uma vez
que a vila é relativamente pequena, guardando ainda vários vestígios da forte atividade piscatória que
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marcou a sua história.

Vale, no entanto, a pena uma visita, nem que seja para aproveitar o facto de a praia ser ‘protegida’ por
montes que eliminam o vento tão típico das praias do Barlavento.

Se é exatamente isso que procura, no entanto, é em Sagres que os visitantes encontram um dos pontos
mais interessantes a visitar nesta região do Algarve. Todos os anos, a Fortaleza de Sagres enche-se de
visitantes, curiosos sobre o passado histórico desta edificação militar, cuja construção data do século XV,
e que, em 2018, foi o monumento mais visitado no Algarve.

Um ano positivo

Ao Nascer do SOL, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, mostrou-se deleitado
com a procura que a região tem tido no último ano, considerando fazer-se um balanço «muito positivo,
sobretudo se tivermos em consideração os constrangimentos vividos nos últimos dois anos». «No 1.º
semestre deste ano, o Barlavento algarvio registou uma taxa de ocupação global média por quarto
muito próxima da verificada no 1.º semestre de 2019, o melhor ano turístico de sempre no Algarve e
em Portugal», explica João Fernandes, contando que «na zona Lagos-Sagres, a taxa de ocupação nos
primeiros seis meses do ano superou mesmo os valores de 2019, o que é um resultado muito
promissor para o resto do ano».

A pandemia foi o grande ‘carrasco’ do turismo nos últimos anos, mas João Fernandes realça ter sido
possível «impedir um esperado aumento do desemprego e das falências das empresas». Como? Através
de «apoios do Estado que fizeram efeito tampão a esse impacto, o que foi muito meritório».

O Barlavento Algarvio é uma região vasta, com vários pontos de interesse, mas o presidente da Região
de Turismo do Algarve realça aqueles que, segundo os dados dessa instituição, foram os mais
procurados: «Além de Portimão, Lagos, Sagres, Monchique, Silves e a Costa Vicentina são os principais
polos turísticos nesta área da região, seja pelo sol e mar, surf, turismo cultural, turismo de natureza ou
até mesmo pela gastronomia e vinhos», defende, realçando «a prática de atividades ao ar livre como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos náuticos, a oferta de experiências em territórios rurais,
de baixa densidade populacional, ou a diversidade das paisagens naturais da região» como as atividades
mais chamativas para além das praias. «São fortes atributos do Algarve, propícios ao distanciamento e
ao contacto com a natureza, atualmente muito valorizados por quem viaja. Paralelamente, a
gastronomia, as tradições e o património da região, que atestam a autenticidade da oferta do destino,
assumem um papel de grande relevância na oferta do Barlavento algarvio», completa ainda João
Fernandes.

«O Barlavento algarvio destaca-se pela grandiosidade da sua oferta ao nível do seu património cultural e
natural, mas também pelas experiências que podem ser vividas na costa algarvia ou à mesa para provar
os sabores da gastronomia típica algarvia», continua o presidente da Região de Turismo do Algarve,
destacando «Lagos, onde todos os monumentos imortalizam os Descobrimentos Portugueses, o
Convento da Nossa Senhora do Desterro, em Monchique, o moinho de vento de Odeceixe, mas também
os castelos de Aljezur, Silves e Paderne, a fortaleza de Sagres ou até mesmo a capela dos ossos, em
Alcantarilha».

Praia, praia e mais praia

O grande chamariz do Algarve - e do Barlavento - é, sem dúvida, a praia. São mais de 100 quilómetros
de costa: desde a praia da Luz, não muito longe de Lagos, a Meia Praia, Alvor e a Rocha, até à Praia dos
Salgados, em Armação de Pera, ou a Praia da Oura, em Albufeira.

Urbanismo

Mas nem só de praia se faz o Barlavento Algarvio. Esta região do país é também lar de várias curiosas e
pitorescas cidades e aldeias, cada uma com o seu encanto próprio, convidando todos os anos os
visitantes a descobrir os seus recantos.

Fale-se, por exemplo, de Lagos, uma cidade velha, com muita história, pequenina mas caricata. Bastará
uma visita à praça de Gil Eanes para perceber o que se quer dizer com ‘caricata’. Pequenina, rodeada das
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tendas dos comerciantes locais, esta praça é uma das mais icónicas desta cidade, mas não a única: mais
abaixo, a praça Infante Dom Henrique e o Jardim da Constituição servem de postal para Lagos, a cidade
que existe - com um nome ou com outro - desde cerca de 2000 a.C., altura em que os cónios fundaram
Lacóbriga, a primeira localidade nesta região de que há registo.

Lagos é indissociável do imaginário dos Descobrimentos, e a sua posição estratégica valeu-lhe mesmo o
título de capital do Reino dos Algarves, no século XV. Não se fala de Descobrimentos e de colonização
sem se falar, no entanto, de escravatura, e a história desta cidade também está fortemente ligada a este
mundo. Mas, para saber melhor sobre isso, a principal sugestão é visitar o Mercado de Escravos, um
edifício histórico na praça Infante Dom Henrique localizado precisamente no mesmo local onde, em
1444, foi fundado o primeiro mercado de escravos na Europa, pelo menos na era moderna. Hoje em dia,
está incluído na Rota da Escravatura, e tem uma exposição sobre o tema.

É mais a oriente, no entanto, que se encontra a principal cidade do Barlavento Algarvio: Portimão. Esta é
considerada a capital desta região algarvia, e guarda em si a principal concentração de serviços, bem
como de oferta cultural e desportiva.

Que o digam os adeptos do Portimonense, que todos os meses de agosto se deleitam com o arranque
de mais uma temporada desportiva. E este ano não será exceção: o primeiro jogo da equipa será em
casa, frente ao Boavista, a 7 de agosto.

Mas não só de futebol se faz Portimão. Esta cidade é casa de um dos maiores locais de espetáculos do
Algarve. A Portimão Arena tem capacidade para acolher até 3 mil pessoas e recebe todos os anos os
mais variadíssimos espetáculos, entre eles o Europeu de Danças de Salão Profissionais Latinas, que
decorre a 30 de julho.

E já que se está a falar de cidades no Barlavento, interessa também referir o centro de Armação de Pêra
que, apesar de ser uma localidade relativamente pequena, tem um estilo de promenade muito propício a
passeios de final de dia, com aquela típica brisa de verão, ziguezagueando entre as esplanadas cheias de
vida e, do outro lado, a praia homónima. Fala-se, claro, da Avenida Beira Mar, local icónico desta
localidade frente ao Atlântico.

Algarve também é serra

Mas desengane-se quem pensa que o Barlavento é só costa e praia. Basta aventurar-se uns poucos
quilómetros para o ‘interior’, onde se encontram algumas das pérolas escondidas desta região, em plena
serra de Monchique, por exemplo. Por lá, e apesar de este local ter sido fustigado em 2018 por uma
onda de incêndios, encontram-se algumas das vistas mais invejáveis de todo o Algarve. E mais: as
caldas de Monchique são também um dos grandes chamarizes desta serra algarvia que se estende ao
longo de mais de 170 quilómetros de isolamento topográfico.

Desde o Neolítico que há presença humana nestas caldas, segundo contam relatos de vários
arqueólogos, que, ao longo dos anos, foram descobrindo vários dólmenes nesta localidade.

Se bem que a grande ‘fama’ destas Caldas surge no século XV, quando o Rei D. João II decidiu por lá
fazer tratamentos termais.
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O Burgau é uma das 'pérolas' do sul de Portugal
De Albufeira a Vila do Bispo, o Barlavento algarvio é uma região do país procurada por
milhares de turistas todos os anos, quer pelas praias solarengas, quer pelos monumentos
e pela vida na serra algarvia. As vistas são deslumbrantes, a gastronomia rica, e as
opções de passeio são tantas que repetir torna-se tarefa difícil.

O Algarve é, por excelência, uma das principais escolhas para quem gosta de praia, sol e muita atividade
durante os meses do verão. A faixa sul do país é o destino de férias de milhares de portugueses, mas
também de estrangeiros que viajam desde Inglaterra, Alemanha ou Espanha para beneficiar das
paisagens, do ambiente e de tudo aquilo que esta região tem para oferecer.

Os mais distraídos nem reparam que o Algarve é dividido em duas regiões: o Barlavento, entre a Vila do
Bispo e Albufeira, e o Sotavento, que se estende a partir dessa localidade até à fronteira em Vila Real de
Santo António.

Cada uma com as suas zonas fascinantes e chamativas, o Barlavento Algarvio é, sem dúvida, uma das
regiões mais chamativas do país para quem procura algo novo, ou então só para descansar e curar o
stresse de todo um ano de trabalho. E as opções são várias.

A mais óbvia é, no entanto, as suas praias: Na Vila do Bispo, por exemplo, encontra-se a praia do
Burgau, que muitos apelidaram de ‘Santorini portuguesa’. Isto pelas semelhanças entre o ‘casario’ do
Burgau, branco como a cal, com toques de azul, assemelhando-se à ilha grega também ela conhecida
por esta paisagem.

Este é um dos encantos do Barlavento Algarvio, e é certo que encontrar alojamento não é fácil, uma vez
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que a vila é relativamente pequena, guardando ainda vários vestígios da forte atividade piscatória que
marcou a sua história.

Vale, no entanto, a pena uma visita, nem que seja para aproveitar o facto de a praia ser ‘protegida’ por
montes que eliminam o vento tão típico das praias do Barlavento.

Se é exatamente isso que procura, no entanto, é em Sagres que os visitantes encontram um dos pontos
mais interessantes a visitar nesta região do Algarve. Todos os anos, a Fortaleza de Sagres enche-se de
visitantes, curiosos sobre o passado histórico desta edificação militar, cuja construção data do século XV,
e que, em 2018, foi o monumento mais visitado no Algarve.

Um ano positivo

Ao Nascer do SOL, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, mostrou-se deleitado
com a procura que a região tem tido no último ano, considerando fazer-se um balanço «muito positivo,
sobretudo se tivermos em consideração os constrangimentos vividos nos últimos dois anos». «No 1.º
semestre deste ano, o Barlavento algarvio registou uma taxa de ocupação global média por quarto
muito próxima da verificada no 1.º semestre de 2019, o melhor ano turístico de sempre no Algarve e
em Portugal», explica João Fernandes, contando que «na zona Lagos-Sagres, a taxa de ocupação nos
primeiros seis meses do ano superou mesmo os valores de 2019, o que é um resultado muito
promissor para o resto do ano».

A pandemia foi o grande ‘carrasco’ do turismo nos últimos anos, mas João Fernandes realça ter sido
possível «impedir um esperado aumento do desemprego e das falências das empresas». Como? Através
de «apoios do Estado que fizeram efeito tampão a esse impacto, o que foi muito meritório».

O Barlavento Algarvio é uma região vasta, com vários pontos de interesse, mas o presidente da Região
de Turismo do Algarve realça aqueles que, segundo os dados dessa instituição, foram os mais
procurados: «Além de Portimão, Lagos, Sagres, Monchique, Silves e a Costa Vicentina são os principais
polos turísticos nesta área da região, seja pelo sol e mar, surf, turismo cultural, turismo de natureza ou
até mesmo pela gastronomia e vinhos», defende, realçando «a prática de atividades ao ar livre como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos náuticos, a oferta de experiências em territórios rurais,
de baixa densidade populacional, ou a diversidade das paisagens naturais da região» como as atividades
mais chamativas para além das praias. «São fortes atributos do Algarve, propícios ao distanciamento e
ao contacto com a natureza, atualmente muito valorizados por quem viaja. Paralelamente, a
gastronomia, as tradições e o património da região, que atestam a autenticidade da oferta do destino,
assumem um papel de grande relevância na oferta do Barlavento algarvio», completa ainda João
Fernandes.

«O Barlavento algarvio destaca-se pela grandiosidade da sua oferta ao nível do seu património cultural e
natural, mas também pelas experiências que podem ser vividas na costa algarvia ou à mesa para provar
os sabores da gastronomia típica algarvia», continua o presidente da Região de Turismo do Algarve,
destacando «Lagos, onde todos os monumentos imortalizam os Descobrimentos Portugueses, o
Convento da Nossa Senhora do Desterro, em Monchique, o moinho de vento de Odeceixe, mas também
os castelos de Aljezur, Silves e Paderne, a fortaleza de Sagres ou até mesmo a capela dos ossos, em
Alcantarilha».

Praia, praia e mais praia

O grande chamariz do Algarve - e do Barlavento - é, sem dúvida, a praia. São mais de 100 quilómetros
de costa: desde a praia da Luz, não muito longe de Lagos, a Meia Praia, Alvor e a Rocha, até à Praia dos
Salgados, em Armação de Pera, ou a Praia da Oura, em Albufeira.

Urbanismo

Mas nem só de praia se faz o Barlavento Algarvio. Esta região do país é também lar de várias curiosas e
pitorescas cidades e aldeias, cada uma com o seu encanto próprio, convidando todos os anos os
visitantes a descobrir os seus recantos.

Fale-se, por exemplo, de Lagos, uma cidade velha, com muita história, pequenina mas caricata. Bastará
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uma visita à praça de Gil Eanes para perceber o que se quer dizer com ‘caricata’. Pequenina, rodeada das
tendas dos comerciantes locais, esta praça é uma das mais icónicas desta cidade, mas não a única: mais
abaixo, a praça Infante Dom Henrique e o Jardim da Constituição servem de postal para Lagos, a cidade
que existe - com um nome ou com outro - desde cerca de 2000 a.C., altura em que os cónios fundaram
Lacóbriga, a primeira localidade nesta região de que há registo.

Lagos é indissociável do imaginário dos Descobrimentos, e a sua posição estratégica valeu-lhe mesmo o
título de capital do Reino dos Algarves, no século XV. Não se fala de Descobrimentos e de colonização
sem se falar, no entanto, de escravatura, e a história desta cidade também está fortemente ligada a este
mundo. Mas, para saber melhor sobre isso, a principal sugestão é visitar o Mercado de Escravos, um
edifício histórico na praça Infante Dom Henrique localizado precisamente no mesmo local onde, em
1444, foi fundado o primeiro mercado de escravos na Europa, pelo menos na era moderna. Hoje em dia,
está incluído na Rota da Escravatura, e tem uma exposição sobre o tema.

É mais a oriente, no entanto, que se encontra a principal cidade do Barlavento Algarvio: Portimão. Esta é
considerada a capital desta região algarvia, e guarda em si a principal concentração de serviços, bem
como de oferta cultural e desportiva.

Que o digam os adeptos do Portimonense, que todos os meses de agosto se deleitam com o arranque
de mais uma temporada desportiva. E este ano não será exceção: o primeiro jogo da equipa será em
casa, frente ao Boavista, a 7 de agosto.

Mas não só de futebol se faz Portimão. Esta cidade é casa de um dos maiores locais de espetáculos do
Algarve. A Portimão Arena tem capacidade para acolher até 3 mil pessoas e recebe todos os anos os
mais variadíssimos espetáculos, entre eles o Europeu de Danças de Salão Profissionais Latinas, que
decorre a 30 de julho.

E já que se está a falar de cidades no Barlavento, interessa também referir o centro de Armação de Pêra
que, apesar de ser uma localidade relativamente pequena, tem um estilo de promenade muito propício a
passeios de final de dia, com aquela típica brisa de verão, ziguezagueando entre as esplanadas cheias de
vida e, do outro lado, a praia homónima. Fala-se, claro, da Avenida Beira Mar, local icónico desta
localidade frente ao Atlântico.

Algarve também é serra

Mas desengane-se quem pensa que o Barlavento é só costa e praia. Basta aventurar-se uns poucos
quilómetros para o ‘interior’, onde se encontram algumas das pérolas escondidas desta região, em plena
serra de Monchique, por exemplo. Por lá, e apesar de este local ter sido fustigado em 2018 por uma
onda de incêndios, encontram-se algumas das vistas mais invejáveis de todo o Algarve. E mais: as
caldas de Monchique são também um dos grandes chamarizes desta serra algarvia que se estende ao
longo de mais de 170 quilómetros de isolamento topográfico.

Desde o Neolítico que há presença humana nestas caldas, segundo contam relatos de vários
arqueólogos, que, ao longo dos anos, foram descobrindo vários dólmenes nesta localidade.

Se bem que a grande ‘fama’ destas Caldas surge no século XV, quando o Rei D. João II decidiu por lá
fazer tratamentos termais.
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