
EXPRESSO

26/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 2555

REACH: 58000

Aeroporto - Greve da Portway vai afetar Porto e Lisboa
Anteveem-se atrasos e problemas sobretudo com as bagagens. T rabalhadores lutam por
salário e acordo de empresa
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EXPRESSO

26/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA BAPTISTA

FAV: 5

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Assim que os miúdos forem.crescidos mudo-me para aqui de
vez”
Na ilha da Culatra vive-se da pesca e não do turismo, mas a maior riqueza desta terra
intocada são os moradores
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RTP 1

26/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Contra "desvalorização". Trabalhadores da Portway iniciam três
dias de greve
Os trabalhadores da Portway cumprem até domingo uma paralisação nos aeroportos de
Lisboa, Porto, Faro e Madeira para contestar a política de recursos humanos da empresa.
Esta greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos T rabalhadores da Aviação Civil, pode
perturbar as ligações aéreas e demais operações aeroportuárias. Quem vai viajar deve
confirmar, antes da deslocação ao aeroporto, se o respetivo voo foi cancelado.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) acusa a Portway de prosseguir uma
política de recursos humanos de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos
incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais,
deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas
negociações". O pré-aviso prevê a greve dos trabalhadores da empresa de assistência em terra, nos
aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, com início às 0h00 desta sexta-feira e término à meia-
noite de domingo. De acordo com o Sintac, a Portway fomenta um "clima de terror psicológico, onde
proliferam ameaças e instauração de processos disciplinares, criando uma instabilidade social sem ímpar
na história da empresa". Os trabalhadores reclamam o cumprimento do Acordo de Empresa de 2016 e
uma avaliação de desempenho que não vise travar as progressões na carreira. A estrutura sindical
reivindica ainda o pagamento de feriados a 100 por cento a todos os trabalhadores e atualizações
salariais imediatas que levem em linha de conta a inflação.A empresa de assistência em terra considera
irresponsável a greve que arranca esta sexta-feira e apela para que sejam cumpridos serviços mínimos.
A ANA - Aeroportos de Portugal e a Portway advertiram na quinta-feira para eventuais perturbações em
22 companhias aéreas a operar nos aeroportos portugueses. Em nota divulgada nos seus sites, a
gestora dos aeroportos, detida pela Vinci, e a empresa de assistência em terra, do mesmo grupo,
publicaram uma lista de transportadoras cujos voos poderão ser afetados: Aegean, Air Canada, Air
Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels, Cabo Verde Airlines, Easyjet, Euroatlantic, European Air
Transport, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Swiftair, Transavia, Transavia France, Tunisair,
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Turkish Airlines, Volotea e Wizzair. Trata-se de companhias aéreas que recorrem aos serviços da
Portway. A outra empresa de handling a operar em Portugal é a Groundforce. c/ Lusa
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PÚBLICO

26/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Portugal e Espanha acertam agulhas para voltar a ligar os dois
países de comboio
Alta velocidade a longo prazo e serviços transfronteiriços em comboios convencionais no
curto prazo são os temas que Pedro Nuno Santos e Raquel Sánchez têm em agenda para
ultrapassar a questão ferroviária
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CORREIO DA MANHÃ

26/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

Polícias protestam na praia
Polícias entregam folhetos a turistas
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TSF ONLINE

25/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Fim das máscaras nos transportes, alerta até terça-feira. Leia o
comunicado do Conselho de Ministros
As decisões foram tomadas em Conselho de Ministros e anunciadas em conferência de
imprensa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira o fim da obrigatoriedade da utilização de
máscaras ou viseiras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo aéreo, e nos táxis ou TVDE.

No Conselho de Ministros, o governo decidiu ainda prolongar a situação de alerta em Portugal até ao dia
30 de setembro que terminava às 23h59 do dia 31 de agosto.

Na mesma conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que o
Governo aprovou a declaração de situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela.

LEIA AQUI NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTRO

"Comunicado do Conselho de Ministros de 25 de agosto de 2022

1. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que procede à eliminação da obrigatoriedade do
uso de máscaras ou viseiras nos seguintes locais:

Transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de
passageiros em táxi ou TVDE;

Farmácias de venda ao público;

Locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde.

Com o intuito de proteger quem se encontre em situação de maior vulnerabilidade, o uso de máscaras
ou viseiras mantém-se obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde, e em estruturas
residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas

9/28



idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados integrados da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

Face ao desenvolvimento positivo da situação epidemiológica, considera-se oportuno avançar na
eliminação de mais medidas restritivas, assegurando sempre a proporcionalidade destas às circunstâncias
da infeção que se verificam em cada momento e independentemente da necessidade da sua modelação
futura, designadamente em função da sazonalidade.

2. Foi aprovada a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta em todo o território
nacional continental, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59 do dia 30 de setembro
de 2022.

3. Foi aprovada a resolução que declara a situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela
por um período de um ano, em consequência dos danos causados pelos incêndios florestais registados
em agosto de 2022, para efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geográfica,
salvaguardando a paisagem classificada do Estrela Geopark Mundial da UNESCO.

O presente diploma determina também a realização de um procedimento de inventariação, no prazo de
15 dias, dos danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto no
Parque Natural da Serra da Estrela, bem como em todos concelhos com área ardida igual ou superior a 4
500ha ou a 10% da respetiva área, em 2022.

4. Foi aprovado o decreto-lei que altera o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais.

O diploma vem permitir a instalação de aparelhos de telefone fixos nos espaços de alojamento e
estabelecer o respetivo regime de utilização, com o objetivo de reforçar os contactos das pessoas com
a família e com pessoas com quem mantenham relação pessoal significativa, em condições mais dignas,
com mais privacidade e nos horários após o trabalho e a escola dos filhos.

Trata-se de um sistema já experimentado em Portugal, no âmbito dos projetos-piloto implementados
em 2020 e 2021 nos Estabelecimentos Prisionais do Linhó, de Odemira, de Leiria, de Santa Cruz do
Bispo - Feminino e de Caldas da Rainha, que abrangeram a instalação de 846 telefones fixos. A avaliação
muito positiva destes projetos-piloto aponta para o seu alargamento a todos os estabelecimentos
prisionais.

5. Foi aprovada a proposta de lei que procede à alteração do Código dos Impostos Especiais de
Consumo, transpondo para a ordem jurídica interna os seguintes instrumentos de direito da União
Europeia: Diretiva (UE) 2019/2235, do Conselho, de 16 de dezembro de 2019; Diretiva (UE) 2020/262,
do Conselho, de 19 de dezembro de 2019; e Diretiva (UE) 2020/1151, do Conselho, de 29 de julho de
2020.

Adicionalmente, são introduzidas diversas alterações técnicas destinadas a simplificar a operacionalização
destes tributos e a reforçar os mecanismos de controlo aplicáveis no âmbito dos mesmos.

6. Foi aprovado o decreto-lei que transpõe as Diretivas Delegadas da Comissão Europeia 2021/1978,
2021/1979 e 2021/1980, 2022/274, 2022/275, 2022/276, 2022/277, 2022/278, 2022/279,
2022/280, 2022/281, 2022/282 e 2022/283 e 2022/284, relativas à utilização de substâncias
perigosas em equipamento elétrico e eletrónico, com o objetivo de contribuir para a proteção da saúde
humana e do ambiente.

7. Foi aprovado o decreto-lei que executa na ordem jurídica nacional o Regulamento (UE) 2016/1012 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, sobre as condições zootécnicas e
genealógicas aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada na União Europeia de animais reprodutores
de raça pura, de suínos reprodutores híbridos e dos respetivos produtos germinais.

8. Foi aprovada a resolução que nomeia Olívio Mota Amador para o cargo de Vice-Presidente do
Mecanismo Nacional Anticorrupção.

9. Foi autorizada a realização de despesa relativa aos seguintes procedimentos:
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contrato celebrado com o Município de Rio Maior, com vista à execução do projeto de investimento Área
de Acolhimento Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo;

protocolo de colaboração para assegurar os processos aquisitivos relativos à imobilização e
armazenagem dedos contentores de resíduos, pelo Fundo Ambiental e pela Agência Portuguesa do
Ambiente.

Foi ainda autorizado o reescalonamento da despesa referente à aquisição, pelo Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, I. P., de plataformas de criação, partilha e acesso a conteúdos digitais para
alunos do Ensino Português no Estrangeiro, incluindo manuais e certificação das aprendizagens e
computadores para docentes e discentes do Ensino Português no Estrangeiro, no âmbito do projeto
Digitalização do Ensino Português no Estrangeiro."
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ECONOMIA ONLINE

25/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Turismo e restauração rejeitam corte nos horários e pedem
apoios à eficiência energética
A AHRESP pede que sejam disponibilizados apoios à eficiência energética, afastando a
redução de horários como solução no plano de poupança energética.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu que fossem
disponibilizados apoios à eficiência energética para os setores do turismo e restauração, rejeitando a
hipótese de ser decretada uma redução nos horários como parte do plano de poupança energética que o
Governo irá apresentar no final do mês. Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a entidade afasta
esta medida, classificando-a de “despropositada e fortemente penalizadora” para as empresas do setor.

“Após dois anos de pandemia, com impactos acrescidos no canal HORECA [estabelecimentos hoteleiros,
de restauração e similares], o momento é de intensa laboração. A época trouxe o tão desejado pico na
atividade das nossas empresas, mas que está a revelar-se insuficiente para a recuperação das
tesourarias, pois o contexto inflacionista e de aumento galopante dos custos está a esmagar as margens
de negócio“, lê-se na nota enviada à redações. Nesse sentido, a associação liderada por Ana Jacinto frisa
ser “determinante”, que no âmbito do Plano de Poupança de Energia e Eficiência Hídrica, sejam
“disponibilizados programas de apoio à eficiência energética, especificamente direcionados para os
setores da restauração, similares e do alojamento turístico”.

A associação diz que as empresas do setor “têm implementado medidas de redução do consumo de
energia” e adianta que o “contributo das empresas da restauração, similares e do alojamento turístico
para a redução de 7% no consumo de energia, não pode passar por restrições ao funcionamento das
nossas atividades, como seja a redução de horários, nem por quaisquer outras obrigações que se
revelem penalizadoras para as nossas atividades económicas”.

A AHRESP mostra-se ainda “totalmente disponível” para trabalhar com o Governo e outros parceiros, no
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sentido “contribuir ativamente” para o Plano de Poupança de Energia e Eficiência Hídrica.

Face ao aumento dos custos energéticos e a ameaça da Rússia fechar o abastecimento através do Nord
Stream 1 a qualquer momento, a Comissão Europeia pediu aos 27 Estados-membros que desenhassem
planos de poupança energética. O objetivo é reduzir os consumos até 15% entre agosto e maio de
2023 de forma a garantir reservas de gás suficientes para o inverno. Em Portugal, o plano deverá ser
apresentado no final do mês tendo como objetivo reduzir em 7% o consumo de energia durante o
mesmo período.
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SUL INFORMAÇÃO

25/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Dezena e meia de produtores do Alentejo organiza programas
turísticos com as vindimas
Ofertas turísticas prometem agradar a todos, com programas diversificados que incluem
desde visitas às herdades, pisa de uva ou experiências gastronómicas

Com o arranque das vindimas no Alentejo, chegam também os programas enoturísticos que fazem as
delícias dos visitantes que pretendem mergulhar na tradição milenar da região e descobrir o processo de
produção de vinho.

Desde a visita a campos e adegas, pisa de uva, provas de vinhos ou experiências gastronómicas, a Rota
dos Vinhos do Alentejo contabiliza mais de uma dezena de programas de vindimas à medida de todo o
tipo de turistas.

1. Adega Vidigueira

Durante o mês de setembro, a Adega Vidigueira convida a um programa de seis horas com direito a
visita às vinhas dos associados da Adega, pausa para a “bucha” – o tradicional petisco a meio da manhã
–, e, ainda, a conhecer o processo de vinificação.

A atividade termina com um almoço harmonizado com os néctares dos associados, na Casa das Talhas,
e os participantes poderão, ainda, usufruir da oferta de uma garrafa de vinho por pessoa.

Morada: Bairro Industrial 7960-305 Vidigueira Preço: €55 p.p. Website: www.adegavidigueira.pt

2. Adega José de Sousa
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De 20 de agosto a 18 de setembro, a Adega José de Sousa propõe um programa matinal de cerca de
duas horas no qual os participantes poderão participar nas atividades a decorrer na Adega Nova e na
Adega dos Potes.

Todos aqueles que pretendam conhecer, não só os néctares da região, mas também a sua gastronomia,
poderão seguir para um almoço de petiscos tipicamente alentejanos, acompanhados pelos vinhos José
de Sousa. Caso não pretenda deixar-se ficar para almoçar, poderá terminar a manhã com a prova de
três vinhos da marca acompanhados de enchidos, queijo, pão e azeite regionais.

Morada: R. de Mourão 1 7200, Reguengos de Monsaraz Preço: Desde €28 p.p. (sem almoço) ou €58
p.p. (com almoço) Website: https://www.jmf.pt/index.php?id=8

3. Adega do Rocim

Diariamente até dia 4 de setembro, os visitantes da Adega do Rocim, terão a oportunidade de ficar a
conhecer o processo de vindima e terminar a experiência com uma bucha alentejana composta por
produtos locais.

Já no dia 17 de setembro, é tempo de cante da vindima do Rocim, podendo juntar-se a uma celebração
da vindima embalada pelo cante alentejano. O dia começa com a visita à vinha para conhecer o processo
de vindima, segue-se a visita à adega e o almoço tipicamente alentejano harmonizado com os vinhos da
herdade do Rocim e, por fim, é tempo de os participantes fazerem o seu próprio lote de vinho com
algumas colheitas dos anos anteriores, vivendo um dia na “pele” do enólogo.

Morada: Estrada Nacional 387, 7940-909 Cuba Preço: Programa com bucha – €35 p.p.; Programa com
cante alentejano – €80 p.p. Website: https://rocim.pt/

4. Casa Relvas

Entre 20 de agosto e 20 de setembro, a Casa Relvas abre as suas portas para acolher todos os
interessados, em conhecer o processo de produção dos seus vinhos.

A proposta convida a um programa de cinco horas, que inclui um passeio na vinha, a identificação de
castas e análise sensorial de bagos, grainhas e engaços, a vindima manual, pisa a pé e ainda a prova de
mostos.

Quem se quiser deixar ficar, pode ainda seguir para um almoço acompanhado de prova de vinhos da
Herdade.

Morada: S. Miguel de Machede, 7005-752 Évora Preço: €50 p.p. (sem almoço) ou €80 p.p. (com
almoço) Website: https://casarelvas.pt/

5. Fitapreta

Na Fitapreta, as sugestões do programa de vindimas passam por uma visita à adega e atividades de
enologia, a prova de cinco vinhos acompanhados de petiscos e um almoço no Paço Medieval.

Para aqueles que pretendam conhecer a prática adotada para fugir ao calor intenso da região, há ainda a
possibilidade de fazer parte da vindima noturna.

Morada: Paço do Morgado de Oliveira, Estrada M527 km10, 7000-016 Évora Preço: €125 p.p. (sem
vindima noturna) ou €200 p.p. (inclui vindima noturna) Website: www.fitapreta.com
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6. Gerações da Talha

Este programa, focado exclusivamente no vinho de talha, inclui uma visita à adega, em Vila de Frades, a
apresentação do processo e explicação da história deste vinho tradicional alentejano e ainda a
possibilidade de participar na arte de mexer as talhas.

O programa de duas horas, fica concluído com a prova de dois vinhos de talha acompanhados de
petiscos regionais.

Morada: R. de Lisboa 29A, 7960-432 Vila de Frades Preço: €20 p.p. Website:
https://geracoesdatalha.com/

7. Herdade das Servas

Nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de setembro, os visitantes da Herdade das Servas vão ter a oportunidade de
participar numa pisa a pé em lagares de mármore na famosa Herdade de Estremoz.

Também incluído neste programa de vindimas está a visita ao jardim, adega e cave, bem como uma
prova de vinhos com harmonização e, ainda, a oferta de uma garrafa de vinho aí produzida.

Morada: Herdade das Servas, apt 286 7101-909 Estremoz, Portugal Preço: €45 p.p. Website:
https://herdadedasservas.com/

8. Herdade de Coelheiros

Nos dias 3, 4, 10 e 11 de Setembro, a Tapada de Coelheiros convida a juntar-se à vindima. As atividades
iniciam-se pelas 09h30, com a entrega de um Kit Vindima com todos os materiais necessários. Pelo meio
da manhã, há direito a pausa para a “bucha”, tradicional reforço dos trabalhadores de campo.

Segue-se uma visita completa à herdade e o programa fecha com chave de ouro, com um almoço
tipicamente alentejano acompanhado de uma prova dos vinhos Coelheiros.

Morada: Herdade de Coelheiros, 7040-202 Igrejinha Preço: 85€ p. p Website:
https://www.coelheiros.pt/pt/

9. Herdade do Sobroso

A Herdade do Sobroso vai dar aos visitantes a possibilidade de porem mão à obra e participarem no
processo de vindima. Posteriormente, podem contar com uma visita à adega, onde terão direito a uma
prova comentada pelo enólogo da herdade e a uma degustação de queijos tradicionais do Alentejo.

O programa fecha com um almoço composto por cinco entradas, prato principal, doces conventuais,
fruta laminada, chá, café e bolinhos e vinhos Herdade do Sobroso.

Morada: Herdade do Sobroso, 7960-909 Vidigueira Preço: €85 p.p. ou €195 p.p. (com alojamento na
Herdade do Sobroso Boutique Hotel) Website: www.herdadedosobroso.pt

10. Herdade Grande

Na Herdade Grande, o programa de vindima inclui visita à vindima, adega e prova de vinhos.

Morada: Herdade Grande, 7960-909 Vidigueira Preço: Sob consulta Website:
https://herdadegrande.com/
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11. João Portugal Ramos

Com início numa visita ao miradouro da cidade, neste produtor de Estremoz os “enocuriosos” terão a
oportunidade de vindimar e sentir o ambiente que se vive nas vinhas. Segue-se a pisa a pé das uvas em
lagares de mármore e logo depois uma visita à Adega e Caves. Por fim, delicie-se com um almoço de
vindima.

Morada: Adega Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz Preço: €75 p.p. Website:
https://www.jportugalramos.com/

12. Malhadinha Nova

A Herdade da Malhadinha Nova apresenta um programa de vindimas especial que poderá ter a duração
de duas, três ou cinco noites e que possibilita que participantes acompanhem todo o processo de criação
dos vinhos da Malhadinha.

A propostas para estes dias na Malhadinha vão desde jantares temáticos, visitas à propriedade em todo-
o-terreno vintage, colheita manual das uvas, pela madrugada, pequeno-almoço na vinha, massagem de
vinoterapia, pisa da uva, workshop de cozinha, a elaboração de um lote de vinho, experiência de balão
de ar quente, prova de mostos, um banho especial de vinoterapia, entre muitas outras iniciativas que
prometem fazer destes dias, uma experiência única.

Morada: Herdade da Malhadinha Nova, 7800-601 Albernoa Preço: Para a experiência de 5 noites, entre
€2 100 e €3 100 p.p.; de 3 noites, entre €1 300 e €1 900 p.p.; e de 2 noites, entre €780 e €1 180
p.p.. Os valores indicados incluem alojamento. Website: https://www.malhadinhanova.pt/pt/

13. Quinta da Fonte Souto

Entre 5 e 25 de setembro, poderá desfrutar de uma visita guiada à Quinta da Fonte do Souto, em
Portalegre e contar com um passeio pela sua vinha, a prova de três vinhos distintos e a participação nas
atividades de vindima.

Para aqueles que queiram deixar-se ficar, podem ainda usufruir de um piquenique na Quinta.

Morada: Quinta da Fonte Souto, Estrada de Alegrete, Reguengo e São Julião, 7300-404 Preço: €15 p.p.
(sem piquenique) e €35 p.p. (com piquenique) Website: https://www.fontesouto.com/

14. Torre de Palma

Respeitando as raízes romanas em Torre de Palma, celebra-se o vinho na “Lusitânia”, tal como no
período romano. A “vinalia rustica” marca o início das vindimas em meados de agosto, bem como o
início do programa de vindimas.

Em outubro, finda o programa, celebrando a “meditrinalia”, data em que o mosto é consagrado. Durante
as semanas em que se realiza a vindima, os participantes vão poder passar um dia na vinha, participar na
colheita, e na adega poderão saber mais sobre as vinhas e castas, escolher as melhores uvas e provar
os vinhos.

Caso pretendam, os participantes poderão, ainda, almoçar ou jantar no Restaurante Palma. Por fim,
podem contar com a oferta de uma garrafa de vinho Torre de Palma Tinto BASILII como lembrança das
vindimas

Morada: Herdade de Torre de Palma, 7450-250 Preço: €84 p.p. Website:
https://www.torredepalma.com/

15. Santa Vitória / Vila Galé Clube de Campo

No Vila Galé de Beja, a sugestão é um programa de duas horas com passeio pelas vinhas e apanha de
uva, uma visita à adega com a presença da enóloga dos vinhos Santa Vitória e uma visita à cave das
barricas.
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Para fechar a manhã, terá, ainda, a oportunidade de fazer uma prova de vinhos Santa Vitória
acompanhados de petiscos regionais.

Morada: Herdade da Figueirinha – Santa Vitória, 7800-730 Beja Preço: €30 p.p. (com almoço acrescem
€35 p.p.) Website: https://www.vilagale.com/pt/hoteis/alentejo/vila-gale-clube-de-campo
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Clientes do Hotel Rural Quinta do Marco apanharam alfarroba
Turistas viveram um verdadeiro dia no campo

Turistas nacionais e estrangeiros, hospedados no Hotel Rural Quinta do Marco, em Santa Catarina da
Fonte do Bispo, foram convidados, no início desta semana, a viver um verdadeiro dia no campo, com os
agricultores, na apanha de alfarroba.

Segundo esta unidade hoteleira do interior do concelho de Tavira, a experiência começou durante a
manhã, com uma explicação sobre a importância da alfarroba e as possíveis utilizações deste fruto que,
de momento, é o verdadeiro “ouro negro do Algarve”.

De seguida, os muitos clientes que aderiram à experiência iniciaram os trabalhos. Começaram pela
operação de varejar (deitar os frutos abaixo na árvore) feita por miúdos e graúdos, enquanto outros
iniciaram a apanha, sendo o fruto recolhido em alcofas feitas em empreita de palma algarvia e depois
acondicionado em sacas com cerca de 30 a 40 quilos cada.

Como em todas as atividades campestres, houve lugar à “bucha” servida debaixo da árvore, com
produtos à base de alfarroba, nomeadamente Bolo Caseiro de Alfarroba, Sandes em Pão de Alfarroba e
bolas de Berlim de Alfarroba, com diversos recheios. Com esta bucha, os apanhadores até ganharam
forças e vontade renovadas.
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O almoço foi um momento de confraternização entre turistas e agricultores. A ementa, tipicamente
regional, incluiu petingas fritas com arjamolho (salada típica do interior algarvio) e um cozido de grão.

Na sobremesa, a novidade foi a degustação de gelado de alfarroba, que foi sobretudo do agrado dos
mais novos. Como não poderia deixar de ser, o café foi acompanhado por um copinho de aguardente de
medronho.

O Hotel Rural Quinta do Marco explica que procura, «sempre que possível, proporcionar aos seus clientes
a vivência de experiências relacionadas com as atividades agrícolas e rurais».

Com a apanha da alfarroba, recriando uma atividade tradicional do campo, os clientes do Hotel Quinta do
Marco «enriqueceram os seus conhecimentos e comprovaram, na primeira pessoa, que o Algarve não é
só o sol e praia e que existem diversos complementos que podem vivenciar, durante as férias, naquela
que é a principal região turística do país».

Em simultâneo, fpo aproveitada a oportunidade para promover os derivados da alfarroba, fruto que se
tornou em poucos anos no principal rendimento anual dos agricultores algarvios.

Esta experiência contou com o apoio da empresa Farodoce, líder na produção e comercialização de
Bolas de Berlim de Alfarroba, a quem o hotel agradece o apoio.

O Hotel Rural Quinta do Marco, inserido numa propriedade agrícola com 18 hectares, tem vindo a
reforçar a plantação de alfarrobeiras, também em consequência desta ser uma árvore de sequeiro sem
grandes necessidades de água.
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A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia fez esta manhã
uma ação de sensibilização junto de turistas, em Portimão
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia fez esta manhã uma ação de
sensibilização junto de turistas, em Portimão

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia fez esta manhã uma ação de sensibilização junto de
turistas, em Portimão
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Algarve em seca extrema
Algarve em seca extrema

Algarve em seca extrema
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Economia portuguesa volta a arrefecer em agosto e quase
estagna na terceira semana do mês
Perda de dinâmica da atividade económica continua a acentuar-se. Na terceira semana
de agosto cresceu apenas 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado, sinaliza
indicador do Banco de Portugal

Em plena época alta do turismo, e apesar do forte desempenho do sector, que tem superado as
expetativas, o crescimento da atividade económica em Portugal continua a abrandar e na terceira
semana de agosto quase estagnou em relação ao mesmo período do ano passado.

É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal
(BdP). Os dados foram atualizados esta quinta-feira e, segundo uma nota publicada pelo BdP na sua
página na internet, “na terceira semana de agosto, o indicador diário de atividade económica (DEI)
aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à observada na semana anterior".

Nessa semana – que abrange o período entre 15 de agosto e 21 de agosto –, a média móvel semanal
do DEI indica um crescimento homólogo da atividade económica de 0,7%.

Isto depois de na semana anterior – que abrange o período entre 8 de agosto e 14 de agosto – ter
registado uma expansão de 4%. Já na primeira semana de agosto, o DEI sinalizava um crescimento da
atividade económica em Portugal de 7,6%.

Com a entrada de julho, e o início da época mais forte do turismo em Portugal, este indicador
compósito, que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no
país, acelerou, sinalizando um crescimento mais expressivo em relação ao mesmo período do ano
passado.

Contudo, num contexto marcado pela elevada inflação, impulsionada pelos preços da energia, e pela
subida das taxas de juro, tem vindo sucessivamente a perder força em agosto.
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O BdP calcula também a taxa trienal do DEI, que traduz o crescimento acumulado num período de três
anos, ou seja, entre 2019 - antes da crise pandémica - e 2022. Ora, este indicador está em terreno
positivo desde meados de fevereiro, com exceção de um curto período entre no início de junho,
sinalizando que a atividade económica em Portugal está acima do patamar pré-crise.

Foi isso que aconteceu também na semana terminada a 21 de agosto. Esta taxa situou-se em 2,4%,
sinalizando, assim, que a atividade económica em Portugal ficou acima do registado na mesma semana
de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Contudo, esta taxa trienal abrandou face aos 3,5% registados na semana anterior.

O DEI é um indicador compósito, calculado pelo BdP, que reúne dados de alta frequência e procura traçar
um retrato, quase em tempo real, da evolução da atividade económica em Portugal. Assim, cobre
diversas dimensões, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de
veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio
desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes
e não residentes. Os dados são habitualmente atualizados à quinta-feira pelo BdP, podendo os valores
passados ser revistos pelo banco central.
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Roteiro na Ria Formosa: à descoberta das mais belas ilhas do
Algarve
Da Deserta à Culatra, passando pela Armona e ilha de T avira, estes são os areais mais
tranquilos do Algarve. Apanhe o barco e encontre vários pedaços de paraíso, com águas
cristalinas, areia fina e uma beleza sem fim...

A Ria Formosa foi classificada como Parque Natural em 1987. Tem uma área de cerca de 18 mil hectares
e espalha-se ao longo de 57 km de costa, entre a península do Ancão, no concelho de Loulé, e a Manta
Rota, já em território de Vila Real de Santo António. As chamadas ilhas-barreira são fundamentais para
preservação de todo o ecossistema, mas também destinos únicos para uns dias de férias, com água
cristalina e areia fina...

Ilha Deserta É possível em Portugal concretizar o sonho exótico de conhecer uma ilha deserta. Todos os
dias, a várias horas, um barco parte do cais da Porta Nova, em Faro, com destino à única ilha desabitada
da Ria Formosa, a ilha da Barreta, popularmente conhecida como Deserta. No caminho, atente desde
logo na forma como, à laia da parca presença humana, os animais se apropriam dos canais, mutantes
ao sabor da maré. É neste paraíso natural de sossego e silêncio que se situa o ponto mais a sul de
Portugal continental, o Cabo de Santa Maria. Desembarque para o passadiço de madeira que se
atravessa sobre a vegetação endógena, para chegar à praia e também ao restaurante Estaminé. No
único edifício da ilha, marcante na paisagem natural, pode tomar um café logo pela manhã e regressar
quando o sol estiver alto para se deliciar com a gastronomia baseada nos recursos da Ria Formosa,
alguns dos mais emblemáticos produtos locais, com foco no Atlântico, que a vista alcança numa
panorâmica total. Apesar da maior afluência estival, ao longo de cerca de 11 km de tranquilidade, nesta
que é uma das menos frequentadas praias algarvias, não falta espaço para se encontrar consigo e com o
ambiente puro: Descubra a reserva natural composta por um cordão dunar com cerca de sete
quilómetros, além da praia da Barreta. Caminhe pelas passadeiras de madeira num percurso ambiental
que dá a conhecer a ilha e escute a ondulação num passeio pela natureza conduzido por um biólogo da
Animaris, que elucida sobre a biodiversidade, aponta os melhores locais para praticar birdwatching, além
de detalhar as diversas atividades tradicionais desta região algarvia e a história da cidade de Faro.
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Naturismo Sempre que a maré vasa formam-se pequenos labirintos de areia, canais e bancos de sapal. A
paisagem muda e pode observar as diversas aves que por aqui se alimentam, entre as quais se
encontram borrelhos, garajaus, andorinhas do mar, gaivinas e chiretas. A ilha propriamente dita
encontra-se coberta por vegetação arbustiva e por algumas árvores, mas boa parte é apenas um
extenso e fino areal a perder de vista, perfeito para apreciar o silêncio e preguiçar sob os chapéus de
colmo, alternando com mergulhos nas águas límpidas e temperadas do Atlântico. A poente do local onde
desemboca o passadiço principal encontra uma praia naturista, a sétima oficialmente autorizada em
Portugal.

Ilha de Tavira No caminho para o cais das Quatro Águas, onde pode embarcar para a maior e mais
animada ilha do Algarve, a ilha de Tavira, acompanhe o rio Gilão e a frota de pesca artesanal, bem como
as salinas luminosas, onde o pernilongo se alimenta. Também pode embarcar no centro de Tavira.
Aproveite os mais de 11 quilómetros de praias de areia fina para banhos de mar e sol. Escolha entre a
vela, a pesca desportiva, o jet ski ou uma viagem divertida a bordo do barco banana. Jogue uma partida
nos campos de futebol de praia ou de voleibol. Na pequena mata de pinheiro-manso, observe o
camaleão e a paisagem dunar das ilhas-barreira. Além de vários restaurantes, encontra também um
parque de campismo. As águas mornas e calmas da laguna, na face virada para a ria, e as estruturas do
cais, convidam os miúdos a mergulhos sem fim. Siga o caminho de conchas e búzios na direção poente
até à praia do Barril, onde descansam dezenas e dezenas de velhas âncoras. Contemple o sistema dunar
mais fino na zona da Terra Estreita e como se volta a alargar até à praia das Cascas. Seguindo no
sentido oposto à praia do Barril, conheça a praia naturista e deserta do Homem Nu, com panorâmicas
sobre a barra da Fuseta, onde pode dormir num barco-casa, e a ilha da Armona.

Ilha da Armona Basta um curto passeio de 15 minutos a partir do cais de Olhão para o ferry o
transportar até à ilha da Armona. Com águas mornas e calmas, a Armona-Ria fica perto do cais e é a
primeira das quatro praias da ilha. Atravesse a povoação e as dunas para descobrir mais à frente a praia
da Armona-Mar. Percorra a ilha em comunhão com a natureza. São nove quilómetros até à praia da
Fuzeta, que se estende para leste. Na margem oposta, a partir do cais da povoação da Fuseta, além de
tours de barco que atravessam várias ilhas também há travessias até à praia. Mergulhe demoradamente
nas águas cristalinas e sem grande ondulação. Aproveite ainda para uma volta de caiaque. Se domina o
kitesurf, experimente o hidrofoil proporcionado pela Kite Algarve, uma prancha para “voar” sobre as
águas. Perfeita para terminar o dia em beleza é a experiência de praticar stand up paddle ao pôr do sol.
Toda a Ria Formosa é um santuário para cavalos-marinhos, que, na Fuseta, se deixam observar apenas
através snorkelling. Relaxe nas piscinas naturais da baixa-mar da praia da Barra Nova, deserta e
intocada, situada no extremo nascente da ilha da Armona. Com sorte poderá ainda avistar as orcas, as
mais recentes visitantes desta praia.

Ilha da Culatra Ilha-barreira da ria Formosa, a Culatra, com 7 km de extensão, é acessível através das
carreiras regulares de barcos, a partir de Olhão e de Faro. Várias empresas integram o destino nos
passeios pela ria e pode ainda reservar um aqua-táxi, garantia de maior liberdade e privacidade. Os
destinos principais destas ligações são a localidade piscatória da Culatra, a meio da ilha, e o Farol,
também chamado ilha do Farol, mais perto da barra que separa este pedaço de paraíso da vizinha
Barreta (ou Deserta). Explique- -se que a ligação oriunda de Olhão faz uma paragem na pequena
povoação de Hangares, virada para a área lagunar, que herdou o nome por ali ser o local de ancoragem
de hidroaviões e por ter sido um centro de aviação naval utilizado pelos franceses durante e após a I
Guerra Mundial. Na viagem observe as embarcações e as artes do pequeno porto de pesca artesanal e,
a poente, os viveiros de amêijoa- -boa e ostras. A ilha funciona como berçário para muitas destas
espécies, bem como abrigo para diferentes aves. A paisagem é uma surpresa constante dada a influência
de marés e ventos nos sapais criando diariamente contornos diferentes. Do lado oposto à ria, um
extenso areal oferece três praias paradisíacas. Escolha a favorita entre a praia da ilha do Farol, a mais
movimentada e animada, mas a extensão garante o sossego, a dos Hangares bastante tranquila e a da
Culatra, com alguns segredos naturais junto à Barra Grande. Em comum, às três praias: azul cristalino
do mar e a areia dourada.

Caminhar junto ao mar Demore-se numa das esplanadas sobre o areal. Nos restaurantes, concentrados
junto ao cais de embarque da antiga povoação piscatória da Culatra, prove o “arroz de lingueirão” e a
“caldeirada de peixe”. Siga para um passeio pelo passadiço do sistema dunar até à praia da Culatra. No
grande molhe da barra coloque os óculos e as barbatanas e admire o fundo marinho. Conheça os
segredos da pesca desportiva com a Passeios Ria Formosa, com material incluído. O cordão dunar é
imenso, quente e seco, e o areal muito tranquilo. Ao longo da caminhada observe a crista frontal da duna
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e as plantas pioneiras da linha da maré. Da praia da Culatra à praia do Farol são 2,5 km, sempre junto ao
mar. Quando visitável, a vista do alto do Farol do Cabo de Santa Maria – o mais a sul de Portugal
Continental – chega até São Brás de Alportel.

Este texto foi adaptado do Guia da Água 25 Ilhas e Ilhéus Imperdíveis, com produção Boa Cama Boa
Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 22 de abril 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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No Algarve há um pico de afluência às urgências por causa dos
turistas, mas não há médicos
No Algarve há um pico de afluência às urgências por causa dos turistas, mas não há
médicos

No Algarve há um pico de afluência às urgências por causa dos turistas, mas não há médicos
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