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Algarve: dez dias de experiências incríveis
Descubra as experiências imperdíveis para umas férias de sonho de dez dias no distrito
da tranquilidade.

De Sagres a Vila Real de Santo António há uma costa de sol, beleza e experiências para o resto da vida.
Para 10 dias de sonho no Algarve, criámos um guia essencial. Estão cá os pequenos-almoços à beira-
mar, as estrelas Michelin, os passeios e os mergulhos.

No primeiro dia, fomos visitar uma das mais recentes estrelas Michelin portuguesas - um restaurante em
que a refeição estimula todos os sentidos - num resort de golfe com vista idílica para a baía de Lagos.

Al Sud: o sítio de todos os sentidos
Foi ainda em dezembro de 2021 que, a partir de Valência, o A Ver Tavira (Luís Brito), em Tavira, e o Al
Sud (Louis Anjos), em Lagos, foram distinguidos com a mais importante honra do mundo da alta
gastronomia, a Estrela Michelin.

Volvido meio ano, na porta deste último, inserido no complexo Palmares Ocean Living & Golf, uma
plaqueta discreta sinaliza a cozinha do chef natural de Minde (ex-Bon Bon), não o único argumento para
visitar o Palmares – mas seguramente um dos melhores.O complexo é uma luxuosa combinação de
campo de golfe, boutique-hotel com 20 quartos e apartamentos, virado para a imensidão do Atlântico.
Neste meio ambiente, como parte do Clubhouse, encontramos as sete mesas (quatro exteriores e três
interiores) do Al Sud, plantadas num edifício de assinatura premiado, onde cada prato se transforma
numa experiência sensorial. Aos comandos do serviço podemos encontrar, além do chef Anjos, o
sommelier Bruno Cunha, a chef de pastelaria Andreia Carreira e Ricardo Luz, chef de cozinha. É com eles
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que se faz esta viagem única.A paixão pelo produto
Quando a administração do Palmares Ocean Living & Golf propôs a Louis Anjos o desafio de criar um
restaurante, a ideia era clara: o trabalho tinha de representar o Algarve e o País, num casamento perfeito
entre arquitetura, gastronomia, serviço, vinhos e bar.“Tivemos sempre o cuidado e trabalhámos nesta
ótica de comida portuguesa, de matriz portuguesa, comida de evolução mas sempre em torno do bom
produto.” A fórmula, diz o chef de 39 anos, foi pensar na qualidade “em prol dos números no primeiro
ano, retirar a pressão e focar na alegria, no serviço, no que gosto de fazer. Focar nos vinhos, no bar, na
gastronomia e tudo isto aliado ao edifício”.Virado para a baía de Lagos e para o estuário do Alvor, o Al
Sud é um oásis na sua génese, e a cozinha que lhe deu nome, mais do que exímia na confeção, é
também uma forma de contar histórias. “Todos os pratos têm uma história. Há, em todos, elementos
que explicam o que fazemos, basta olhar pela janela e somos transportados à origem.”Ainda assim, no
conjunto, o chef realça que não havia uma pretensão obrigatória em vencer uma estrela Michelin. “Nunca
falei de estrelas, gosto de passar entre os pingos da chuva. Sempre disse à equipa ‘vamos trabalhar com
alma e, se algum dia tivermos aqui alguma inspeção, não fazemos nada diferente’. Estamos aqui com
paixão, alegria.”À escolha estão dois menus, de seis (€115) ou nove momentos (€150), com (€70 e
€90, respetivamente) ou sem pairing de vinhos, além das opções à carta. A viagem faz-se pela cavala,
pela canja de conquilhas, pelo carabineiro, caldeirada de linguado e gamba da costa, açorda de peixe-
galo, e passa também pela carne, um “conforto” assinatura do chef, com o coelho e a pluma de porco
preto. Nas sobremesas, o roteiro não se desvia da região; framboesa com manjericão e iogurte e
amêndoa do Algarve com alecrim e mel.Já sobre a possibilidade de estar a caminho de uma segunda
estrela, o chef desvaloriza a hipótese, porque, para ele, o que interessa “é melhorar sempre, sem o fator
pressão”.

No segundo, aventurámo-nos pelas profundezas do Atlântico para lhe falar de um projeto que visa
proteger a vida marinha da costa algarvia - convidando-o a vir experienciá-la em primeira mão.

Ocean Revival: os corais de embarcações
afundadas
'Quando mergulhamos, cruzamo-nos com uma quantidade imensa de peixes, de corvinas a sargos,
douradas, safios, polvos e, de vez em quando, atuns”, diz, em terra, Nuno Oliveira, diretor da We Dive,
escola de Lagos que organiza expedições ao fundo do mar.

Nos primeiros anos, enquanto ainda se formava esta reserva natural na costa de Portimão (em 2012 e
2013 foram afundados quatro navios da frota marítima portuguesa, a fim de se formar um recife artificial
único para a prática de mergulho), era possível martelar as teclas da máquina de escrever do Patrulha
Zambeze ou “andar” nas bicicletas estáticas do miniginásio da Fragata Hermenegildo Capelo.

“Quando os barcos foram afundados, víamo-nos ao espelho nas cabines”, recorda Nuno. Se hoje este
tipo de interações é menor, é por uma boa razão: o recife artificial está cada vez mais rico e isso é a
principal atração da experiência. “Em termos de vida [marinha] é um mergulho fantástico.” Ainda assim,
a mesa de matraquilhos do Navio Hidrográfico Almeida de Carvalho é ainda o cenário para a “fotografia
da praxe”.Para segurança, os navios foram todos recortados de modo a que cada compartimento tenha
sempre duas saídas. Com cada instrutor vão, no máximo, quatro mergulhadores – e o mergulho, que
pode durar até 35 minutos nos casos recreativos, tem um intervalo para retemperar forças.Além do
Ocean Revival, apenas destinado a mergulhadores avançados (€95, equipamento incluído), a We Dive
tem programas de batismo e de formação para todos os que desejam aprender a fazer mergulho. As
crianças até aos 8 anos têm aulas na piscina (€45) e, a partir dos 10 anos, a prática é feita em alto mar
(a partir de €125). “Temos certificações de juniores a profissionais.”Um dos locais mais emblemáticos
para os batismos é o Propeller’s Paradise, ao largo da Meia Praia, um recife natural que vai “descendo em
escadinha”, dos 6 aos 10 metros, nascido da carcaça de um rebocador que se afundou por acidente (os
navios do Ocean Revival foram os únicos propositadamente afundados na costa algarvia). O outro ponto
são os recifes de coral junto à praia do Canavial, um chamariz para quem também gosta de fazer
snorkeling.

Para o terceiro dia, falamos-lhe dos concertos intimistas à luz das velas que estão a tomar o Algarve de
assalto, e de uma proposta hoteleira que promete tornar realidade os seus sonhos de infância.

Dormir numa casa na árvore e ouvir
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música à luz de velas

Os Candlelight Concerts, experiências musicais iluminadas pela ténue luz das velas, voltam este verão a
alguns dos mais emblemáticos locais das cidades algarvias.

Com “centenas de velas colocadas no palco”, diz Inês Machado, da Fever Originals Portugal (que
organiza os concertos), o que torna a experiência única é o ambiente intimista, mas também a
“interpretação feita por quartetos de cordas e pianistas”.

A 30 de julho, pelas 19h30, no Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, em Vilamoura, pode
redescobrir a música dos Queen e às 21h30 as bandas sonoras originais de John Williams e Hans
Zimmer. A 20 de agosto, em Lagos, no Hotel Vila Galé, terão lugar também dois concertos às mesmas
horas, com música dos ABBA e dos Queen.

Segundo Inês Machado, a Fever já fez mais de 11 mil concertos em todo o mundo o mundo, em 800
locais, “que incluem catedrais, praias ou mesmo as asas de um avião”. Os bilhetes, a partir de €30,
estão disponíveis aqui.Uma casa na árvore

Não é esta a única oferta do Conversas de Alpendre, o turismo rural familiar do casal Marta e Tiago, do
seu filho, Francisco, e dos avós, Cristina e José Carlos. De entre os seus quartos, suítes, cabanas e
apartamentos, no entanto, a Casa na Árvore é a mais distinta: construída inteiramente em madeira e
instalada numa alfarrobeira a 6,5 m de altura, é o ponto de interseção perfeito entre a imersão profunda
na natureza e uma vista de cortar a respiração, a partir de €500 por noite. Aproveite para desfrutar de
alguns dos serviços de luxo do resort, que incluem piscina aquecida, massagens, passeios de barco,
observação de aves e degustação de produtos regionais ao jantar, mediante marcação prévia.

No quarto dia, descobrimos como se pode tornar num autêntico piloto de Fórmula 1 em Portimão, seja
de carro, mota ou de kart, e sem negligenciar as opções para os mais pequenos.

Na pista de Portimão, sente-se um piloto
de Fórmula 1
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Através das experiências ao volante (a partir de €145) e das hot laps, na qual é conduzido a alta
velocidade por um instrutor durante duas voltas (a partir de €115), pode testá-lo. A gama de carros vai
do Honda Civic Type R ao Porsche 911 GT3. 

Os verdadeiros aficionados têm ainda à disposição a experiência de condução de três viaturas-referência
do segmento superdesportivo, a mais exclusiva das quais inclui os Mercedes CLA 35 AMG Shooting
Brake, E53 AMG e AMG GTC (€999). Também nas motos está disponível a oferta de hot laps, a €299. 

Para um programa mais familiar, sugerimos a pista de karts do autódromo. Há karts para adultos,
crianças, de dois lugares e para pessoas com mobilidade condicionada (a partir de €18 adulto, €15
criança). Existe ainda a possibilidade de testar o circuito off-road num buggy, conduzindo-o (a partir de
€65) ou guiado por um instrutor (a partir de €45). 

Para o quinto dia, sugerimos-lhe uma visita a um espaço histórico: no edifício da antiga discoteca
Locomia, surge um clube noturno de um grupo hoteleiro que ataca, agora, também a cozinha asiática.

Le Club, o mais novo restaurante-discoteca
do Algarve
Já era uma das discotecas mais pitorescas da região (o espaço é o da antiga Locomia, discoteca de
referência desde a década de 90), ou não tivesse a sua pista de dança ao ar livre uma das mais
privilegiadas vistas da praia de Santa Eulália. Desde o início deste mês de julho, no entanto, o Le Club,
casa noturna do Grande Real Santa Eulália Resort, ganhou um novo subtítulo: Sushi & Disco.

Aberto todos os dias das 19h às 3h e com cozinha a funcionar até às 24h (1h a partir de agosto), a
proposta do Sushi & Disco – cujo objetivo era diferenciar-se dos outros restaurantes do hotel, como o
Atlântico, de marisco e grelhados, ou o Steakhouse, de carnes maturadas – é que “jante e dance até de
madrugada”, aliando a sua localização privilegiada e os sabores nipónicos tradicionais e de fusão a alguns
dos mais destacados DJs da atualidade – as sessões de agosto trazem nomes como Pete Tha Zouk, DJ
Vibe e Carlos Manaça.Entre as recomendações do chef Celso Padeiro, que garante peças de “peixe
fresco de qualidade da nossa costa”, estão os gunkans de salmão, vieiras ou caranguejo-real (a partir de
€13,80), ou os rolos de assinatura da casa, a partir de €25,60.
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Ao sexto dia, porque não visitar uma propriedade do século XIX especializada em prova de ostras e
degustação de espumante? Aproveite também para fazer um passeio a cavalo pela ria.

Degustar ostras e espumante em Alvor (e
cavalgar em Tavira)
Nesta propriedade do século XIX vivem-se dias dionisíacos. O vinho, os sabores da terra e a arte
confraternizam alegremente, seja à sombra de uma oliveira com 2.000 anos ou entre algumas das
vinhas mais antigas do Algarve.

A quem a visita, a Morgado do Quintão recebe com uma mão-cheia de experiências. Uma das mais
veranis é a prova de ostras da Ria de Alvor, produzidas a 10 minutos da propriedade, acompanhadas
pelo Blanc de Blanc de Negra Mole, a casta-rainha da região.

A prova segue ao sabor do pôr do sol, num bom convívio de final de tarde (€55). Há também almoços
regionais com harmonização de quatro vinhos (€55/€22,50 crianças), a tradicional prova de vinhos com
queijos e enchidos (€35) ou a oficina de cozinha na vinha, na qual os participantes poderão acompanhar
a chef ao mercado de Silves e preparar as receitas tradicionais na cozinha da quinta, para depois as
degustar numa mesa comprida familiar (€100).

Um turismo equestre a não perder

Da Quinta da Baleeira, sede da Tavira Equestrian Tourism, vê-se a Ria Formosa. É lá, no meio de
laranjeiras e abacateiros, que se realizam os passeios a cavalo durante o verão.

“Os animais são meigos e qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha andado de cavalo, os pode
montar”, diz Jesus Grandes-Melgarejo Osborne, mentor, ao lado da mulher, Maria Joana Campos. “São
passeios tranquilos, feitos a passo, a não ser que a pessoa já tenha alguma experiência. Nesse caso,
poderá andar a trote ou a galope.”

Os passeios começam nos €30, por 45 minutos, mas se forem marcações privadas, o preço dobra. Para
as crianças pequeninas, com 3 anos, há atividades com póneis: “Dão-lhes banho, limpam-lhe os cascos,
escovam os póneis, dão-lhes a ração e depois dão um passeio de 10 minutos [€30].”

As mais crescidas já podem andar a cavalo e, para as que têm medo, a Tavira Equestrian Tourism tem
umas selas especiais para que a criança vá sentada à frente do instrutor.

Para completar a semana, trazemos-lhe a história de um hotel louletano em profunda harmonia com a
cozinha e os produtos regionais algarvios...

Conrad, um hotel que respira Algarve
O Conrad é um clássico. Na Quinta do Lago, os seus quartos e suítes, com e sem vista para a piscina,
são reconhecidos pelo conforto, pela elegância e pelo luxo. Mas há mais que o Conrad pode oferecer,
além de um Deluxe King Room que custa €800 por noite (com casa de banho em mármore e banheira
com televisão). Escolha entre algumas destas experiências.

O MARKET CHEF 
Vá visitar o Mercado de Loulé na companhia do chef executivo Osvalde Silva. Com ele, ficará a conhecer
a pastelaria tradicional, o melhor da gastronomia da região e ainda como fazer uma deliciosa cataplana.
A atividade está disponível de terça a sexta-feira e dura quatro horas. Tem o custo de €180 por pessoa
ou €130 em grupos de duas ou mais.

APANHAR AMÊIJOAS E OSTRAS
Para os amantes de marisco esta é a atividade perfeita: passar o dia com um pescador de amêijoas e
ostras e acompanhá-lo nas tarefas de colheita. Um cão de água português estará presente para o
acompanhar durante o passeio na Ria Formosa. A experiência inclui uma visita a um barco de ostras para
degustação, enquanto aprecia vinho branco produzido no Algarve. A atividade tem um custo €350
(mínimo 4 participantes) e duração de duas horas.Pescar em família
Desfrute de momentos em família num barco de pesca de madeira, rodeado das paisagens mais bonitas
do Parque Natural da Ria Formosa. Com varas de pesca incluídas, pode escolher entre participar na
atividade ou apenas divertir-se durante o passeio. Até quatro participantes a experiência tem um custo
de €300 por duas horas. O máximo são seis pessoas por barco.Ioga na Água
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Praticar ioga na água? Pode experimentar nas águas calmas da lagoa da Quinta do Lago, acompanhado
de uma prancha de paddle e com a ajuda de um instrutor para tirar o melhor proveito do treino. As aulas
privadas de ioga, com uma duração de hora e meia, têm um custo de €200 por pessoa até dois
participantes. Cada participante adicional tem um custo de €60.

4 Perguntas ao chef Osvalde Silva

Sempre viveu no Algarve?
Nasci na Alemanha, mas aos 7 anos vim para Portugal com os meus pais. Por coincidência, casei com
uma alemã mas sempre vivi no Algarve.

Como funciona a experiência no Mercado de Loulé?
Quisemos que os clientes conhecessem melhor a gastronomia algarvia. Durante a experiência levamo-
los ao mercado a conhecer o produto e também o artesanato de Loulé. Depois ensinamo-los a fazer
uma cataplana.

O que distingue a gastronomia do Algarve?
Estamos no litoral e temos os melhores peixes e mariscos da Ria Formosa. Por outro lado, o Algarve
também tem serra e o interior é fantástico ao nível das carnes. Temos o mel, as laranjas… É um mix
entre o litoral e o interior.

Qual é o segredo para se fazer uma boa cataplana?
É o amor, o prazer de fazer e bons ingredientes.

...e a primeira tirolesa transfronteiriça do mundo, cujo percurso começa na margem espanhola do
Guadiana e termina na portuguesa.

De tirolesa entre Portugal e Espanha
A primeira tirolesa transfronteiriça do mundo cruza o rio Guadiana entre Sanlúcar de Guadiana, em
Espanha, e Alcoutim, em Portugal, duas vilas históricas caiadas de branco que contam histórias de
resistência de um passado de lutas entre os dois países. Com 720 metros de comprimento, a travessia
pode atingir os 80 quilómetros por hora.

A tirolesa de 720 m de comprimento vai de Sanlúcar de Guadiana a Alcoutim
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O ponto de partida é na vila espanhola, sede da Limite Zero, empresa que opera esta experiência. “Os
participantes são transportados com o equipamento em grupos de até oito pessoas para a plataforma
de saída, junto ao castelo de Sanlúcar de Guadiana”, diz David Jarman, um dos instrutores.

A maneira mais fácil de regressar a Espanha, caso tenha deixado lá o carro, é fazendo a travessia de
ferry a partir de Alcoutim (€1,50). A tirolesa tem um custo de €20 por pessoa e a idade mínima são 14
anos (peso máximo 110 kg). Aproveite o fim da atividade para dar um mergulho na praia fluvial da
Ribeira de Cadavais, do lado de cá da fronteira, ou na praia fluvial junto ao porto de Sanlúcar de
Guadiana, em Espanha.

A natureza envolvente é igualmente generosa para os amantes de BTT. Leve a bicicleta no carro para
fazer os Caminhos Naturais do Guadiana, muito perto de Vila Verde do Guadiana, que percorrem os
antigos trilhos do comboio que transportava os minérios das minas de Santa Catalina até ao porto de La
Laja, em El Granado.

No oitavo dia, falamos-lhe de um projeto hoteleiro que nasceu de uma exploração arquitetónica árabe, e
cuja missão é trazer um pedaço do norte de África para Portugal.

Vila Origens: o norte de África num hotel
de Albufeira
À entrada, pouco há a denunciar o que se esconde do lado de lá. O cenário muda de figura assim que o
portão se abre, dando luz a um vestíbulo neoárabe que imediatamente nos transporta a geografias do
Norte de África e do Médio Oriente. É assim o Vila Origens Boutique-Hotel, a nova unidade hoteleira de
Albufeira que é reservada a adultos e que resulta da junção de vários edifícios históricos no coração da
cidade.

São, para já, 18 quartos, divididos por temáticas (a saber: Cozy, Dreamy, Happy, Starry e Stunning),
cada um com um conceito de casa de banho semiaberta, o que dá uma maior amplitude ao espaço. O
plano, explica Lourenço Ribeiro, diretor-geral do Vila Origens, é expandir até aos 25 quartos e apostar
noutras valências: um brunch (€49) aos domingos e um restaurante que funcione todo o dia. O projeto,
que arrancou em 2019, abriu portas em junho deste ano e quer ser uma referência de alojamento no
Algarve.O cenário ideal
Inspirado na série de histórias e contos populares Mil e Uma Noites, originárias do Médio Oriente e do Sul
da Ásia, o Vila Origens é um oásis no coração da cidade de Albufeira, cujo jardim é adornado por uma
piscina infinita com vista sobre a parte histórica da cidade. É este, aliás, um dos grandes destaques da
unidade hoteleira, também inspirada na disposição dos riades (casas ou palacetes que constituem o
centro urbano de Marrocos).Albert e Natália Kruize, proprietários dos restaurantes Cabana Fresca,
Flavours e de dois espaços Urban Pizza, são as figuras por trás do Vila Origens e foram cuidados na
recuperação do espaço, contíguo à antiga muralha da cidade.A poucos passos da praia do Peneco e de
outras praias emblemáticas da região, o Vila Origens Boutique-Hotel custou, no total, 2,5 milhões de
euros e quer afirmar-se como um dos pesos pesados do Algarve no que ao conceito boutique-hotel diz
respeito.O Vila Origens tem também atividades complementares para os hóspedes como o programa
Yoga & Sea Fun, que combina uma sessão de ioga, pilates ou meditação, com surf paddle ou caiaque
(2h) e uma massagem. A partir de setembro, o hotel disponibilizará um programa de light detox, que
incluirá pequeno-almoço saudável, dois sumos detox por dia ou uma massagem relaxante.

E, para encerrar as férias, descubra o restaurante do Tivoli Marina Vilamoura que leva a praia ao sétimo
andar, e o pequeno almoço até ao areal...

Purobeach: a praia sobe ao sétimo andar
Não é só quando o calor se torna insuportável que Vilamoura surge como o sítio feliz a ter à mão – ou à
cabeça – para fugir. E ainda que seja certo que, antes de pensar no hotel onde vai ficar, a praia seja a
primeira coisa que o corpo pede, aqui há um encontro perfeito para resolver a questão.

No Tivoli Marina, a localização e a vista já eram argumentos fortes, mas o Purobeach levou ao sétimo
piso a inspiração do mar e transformou a experiência. Quarenta e dois quartos e suítes, de tonalidades
suaves e materiais naturais, inspirados pelas praias e pelo mar do Algarve, são o cardápio da parceria
entre a marca e o hotel, numa oferta de serviços que vai muito além da dormida.
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Parte do que torna a estadia no Tivoli especial é a localização do hotel, contudo, se gosta do conceito
pequeno-almoço na cama e se a ideia de férias perfeitas envolve uma boa dosagem de praia, piscina e
dança, no Tivoli Marina encontra um calendário preenchido.

Todos os dias, a partir das 10h e até às 12h, está disponível o seaside breakfast, serviço de pequeno-
almoço na praia – no exterior ou no Purobeach Beachfront. Fruta, ovos, panquecas, uma seleção de
bebidas quentes, sumos naturais e cocktails chegam à mesa com as ondas como cenário de fundo.

Se ficar para almoçar, o restaurante do Purobeach Beachfront tem uma carta de assinatura influenciada
pela cozinha internacional dos 3M (Melbourne, Miami e Marraquexe), em que se destacam as lulas
panadas, a salada de queijo de cabra, os nachos e a salada asiática. A estes, juntam-se os pratos de
assinatura do chef André Basto, com destaque para o peixe e marisco da costa algarvia, como o arroz
de carabineiros ou a cataplana de peixe.

A experiência completa
Se preferir águas menos agitadas, o Purobeach Poolside, espaço contíguo ao hotel rodeado por verde,
no qual se destaca a piscina, é um cenário perfeito para relaxar ao som de um dos DJs residentes. Para
completar a experiência Purobeach, é possível agendar uma massagem ao longo do dia e participar nas
sessões de ioga que acontecem todas as segundas, sextas e sábados, entre as 11h e as 12h.

O pacote de estadia num quarto Purobeach começa nos €400 (na época alta) e dá acesso ao pequeno-
almoço na praia (com chapéu e espreguiçadeira incluídos), acesso à zona de piscina e à programação
especial com os DJs. As comodidades estão, também, acessíveis aos restantes hóspedes do Tivoli
mediante uma taxa extra.
...e o restaurante que o convida a degustar a cozinha algarvia com os pés na areia e a praia mesmo ao
lado. 

Sora Beach Club: cozinha algarvia com os
pés na areia
O Sora Beach Club, do Domes Lake Algarve, tem pratos que levam à mesa o sabor do mar e celebram a
cozinha algarvia.

Com vista para a praia da Falésia e para os seus mais de seis quilómetros de areal, que vão de Vilamoura
a Olhos de Água, o novo Sora Beach Club está assente em madeira sobre a duna. Integrado no
complexo turístico Domes Lake Algarve, tem uma carta de peixe fresco e marisco da nossa costa.

A carta foi desenhada pelo chef Vítor Moreira e tem dois pratos de carne: o frango à piripíri (€21) e um
bife da vazia (€27). Tudo o resto são pratos que trazem à mesa o mar: arroz de marisco (€60 para
duas pessoas), massada de peixe (€45 para duas pessoas) e a cataplana de peixe algarvia, valorizada
pelo chouriço (€55). Nos mariscos, há camarão à algarvia, ostras, amêijoas à Bulhão Pato (€25) e
salada de polvo (€15).A cozinha do restaurante tem por base “a comida portuguesa simples, onde os
alimentos são pouco manipulados, valorizando o produto, quer os sabores do mar quer os sabores da
montanha” e quem procurar o Sora Beach Club “ao domingo pode encontrar peixe fresco acabado de
pescar”, explica Mansour Dif, chef responsável pela cozinha do restaurante.

(Link)
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TSF

20/07/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Faltam funcionários no turismo algarvio
Faltam funcionários no turismo algarvio

Faltam funcionários no turismo algarvio
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PÚBLICO

21/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

“Era preciso um livro branco da regionalização”
O presidente da Câmara do Porto foi o principal rosto da contestação ao acordo de
descentralização de competências. Rui Moreira não vê razões para regressar à ANMP
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PORTUGAL RESIDENT

21/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vila Vita’s Red Chalet to open in August
Vila Vita Collection – the sister company to clifftop resort Vila Vita Parc – is about to
launch its new property, the Red Chalet, located in the heart of Armação de Pêra, on
August 1.
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BARLAVENTO

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Algarve apela a um turismo mais sustentável em nova campanha
Objetivo é sensibilizar veraneantes e população para os efeitos da crise climática na
região
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TERRA RUIVA

20/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: -1

Algarve faz campanha apelando a um turismo sustentável
«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do T urismo de Algarve que
pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as
consequências das alterações climáticas no destino.

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arrancou esta semana e prolonga-se até setembro, apelando a que
as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital. Serão criados 3 spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

«A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência», destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
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resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.

Fonte: Turismo do Algarve
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PORTUGAL RESIDENT

21/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

New campaign aimed at tourists
A new campaign entitled ‘Nature doesn’t take a break’ has been launched by the Algarve
tourism board (RTA).
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POSTAL

21/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Breve 1
Nova campanha para sensibilizar turistas para turismo sustentável
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CNN PORTUGAL

21/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN MEIA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Devido ao que aconteceu durante a pandemia, o setor da aviação
está agora num colapso por todo o mundo
Devido ao que aconteceu durante a pandemia, o setor da aviação está agora num
colapso por todo o mundo

Devido ao que aconteceu durante a pandemia, o setor da aviação está agora num colapso por todo o
mundo
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CORREIO DE LAGOS

20/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 410

REACH: -1

PSD Algarve: Estado da Nação Algarvia é mau
Em dia de debate do Estado da Nação, o PSD Algarve avalia também o Estado da Região.

O Algarve enfrentou, por força da COVID-19, uma grave crise económica e social que não está
ultrapassada, a maior do país e uma das maiores da Europa, registando perdas de mais de 16% na
riqueza criada. O turismo está hoje em grande recuperação - o que se sauda -, mas há
estrangulamentos para os quais o Governo não dá resposta.

A saúde no Algarve é cada vez mais uma saúde de ricos e pobres, com a segunda menor cobertura a
nível nacional de médicos de família, listas e tempo de espera a crescer e vários dos piores indicadores
hospitalares. O Algarve continua sem a perspectiva de um novo hospital.

Na educação, no fim do ano lectivo, havia 5000 jovens algarvios que não tiveram todas as disciplinas, o
que é inaceitável e coloca em causa as aprendizagens e o seu futuro.

Na habitação, a par de Lisboa e Porto, o Algarve é onde se registam os preços de habitação mais
elevados, o que, para uma região em que predominam os salários baixos, coloca em causa o acesso à
habitação e convida a que as pessoas a abandonem ou que tenham um esforço desmesurado para a
obter.

Na seca, tardam soluções para tornar a região mais resiliente e no investimento público, fora o processo
de eletrificação da ferrovia - o qual é positivo -, todos os demais investimentos, como a requalificação da
EN-125, o Porto de Portimão ou a ligação ferroviária ao aeroporto não têm lugar nas opções do
Governo.

Para Cristóvão Norte, Presidente do PSD Algarve, “é uma governação que se limita a deixar que as
coisas sigam o seu curso, sem atender à urgência de problemas que se vão somando saúde pondo em
causa a igualdade de oportunidades. É um tormento arranjar uma casa para viver, uma escola boa para
os filhos andarem, um hospital decente para serem tratados. No Algarve, está em causa a igualdade de
oportunidades, sem serviços públicos adequados e uma economia diversificada.”
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TVI

20/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

Faro é um dos distritos sob aviso amarelo devido ao calor com
máximas superiores a 30 graus, há muitos turistas por aí a
aproveitar a boa temperatura
Faro é um dos distritos sob aviso amarelo devido ao calor com máximas superiores a 30
graus, há muitos turistas por aí a aproveitar a boa temperatura

Faro é um dos distritos sob aviso amarelo devido ao calor com máximas superiores a 30 graus, há
muitos turistas por aí a aproveitar a boa temperatura
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BARLAVENTO

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve prepara áreas estratégicas para o quadro comunitário
2030
Fileira do mar é uma das apostas fortes para alavancar a economia da região
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BARLAVENTO

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Novo Host Lab da UAlg quer unir academia, turismo e sector
hoteleiro
O Host Lab - Hospitality, Sustainability and T ourism Experiences Innovation Lab, espaço
que pretende ser de partilha e aprendizagem entre a academia, o turismo e o setor
hoteleiro, foi inaugurado na manhã de dia 15 de julho
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JORNAL ECONÓMICO

20/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Cobrança de taxas em percursos pedestres da Madeira deve
salvaguardar empresas e residentes, defende ACIF
O vice-presidente da ACIF advertiu para a necessidade de não se criar "muitas barreiras"
no acesso aos percursos pedestres nas serras da Madeira, porque constituem um dos
"maiores atrativos turísticos" da região.

António Jardim Fernandes falava em audição na Comissão de Recursos Naturais e Ambiente do
parlamento regional, no âmbito da apreciação de dois projetos de decreto legislativo intitulados “Regime
jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira”, da autoria do PSD, e “Regime jurídico
dos percursos pedestres, clicáveis ou mistos da Região Autónoma da Madeira”, apresentado pelo PS.

A comissão parlamentar decidiu, por unanimidade, auscultar algumas entidades ligadas ao sector antes
de proceder à discussão em plenário dos diplomas, que foram apresentados na sequência de vários
constrangimentos registados recentemente em alguns percursos pedestres devido à grande afluência de
turistas.

“Os dois projetos apresentam vantagens e desvantagens. O bom seria retirar partes de um e partes de
outro, juntá-las, e criar um decreto legislativo mais robusto e adaptado a realidade”, disse António
Jardim Fernandes.

O vice-presidente da ACIF considera que o diploma do PSD, partido que suporta o Governo Regional em
coligação com o CDS-PP, é “mais adequado”, porque abre a gestão dos percursos também aos
promotores privados, ao passo que o PS, maior partido da oposição madeirense, defende um modelo
centralizado.

Por outro lado, indicou que o projeto socialista é mais abrangente ao nível da regulamentação, mas
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sublinhou que devia criar regimes jurídicos separados para percursos pedestres e percursos clicáveis e
mistos.

Sobre a cobrança de taxas, medida defendida pelos dois partidos, António Jardim Fernandes disse que a
ACIF ainda não tem uma “posição definida”, admitindo a possibilidade de ser aplicado o princípio
utilizador/pagador ou uma ecotaxa geral.

“Seja como for, a fiscalização dessas verbas deve ser muito transparente e o dinheiro deve ser
canalizado exclusivamente para a manutenção dos percursos”, declarou.

Neste âmbito, defende um modelo orientado por uma comissão de acompanhamento que incluía o
sector público, governo e autarquias, e o sector privado.

O responsável disse ainda que o regime jurídico dos percursos pedestres deve definir claramente a
“capacidade de carga” ao nível do número de pessoas e dos parques de estacionamento nos arredores,
no sentido de assegurar a sua “qualidade” e “sustentabilidade”.
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