
PUBLITURIS

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • DOSSIER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

A dinâmica de um setor
O enoturismo em Portugal transformou-se num segmento dinâmico com os produtores,
as quintas, as adegas, os alojamentos a ele agregados, e até as rotas de vinho a
modernizar-se, a criar novas atrações e a desenvolver diferentes experiências para
entendidos e não só.
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PUBLITURIS

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

(5) Turismo: 2022 vai ultrapassar 2019
Por: António Emílio Soares Victor Paquete
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VISÃO

02/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5103

REACH: 27000

Governo destaca recorde do turismo em julho
A secretária de Estado do T urismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, destacou hoje o
recorde do turismo em julho, classificando-o como o melhor mês de sempre em número
de hóspedes e de dormidas, e reflexo da competitividade do país

De acordo com as estimativas rápidas do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas na quarta-
feira, face a julho de 2019, mês pré-pandémico, registou-se em julho aumentos de 6,3% nos hóspedes
(mais 179,8 mil hóspedes) e de 4,8% nas dormidas (mais 397,2 mil dormidas).

“As nossas empresas estão a responder à procura após dois anos muito sofridos e, hoje, Portugal volta
a destacar-se como um dos destinos mais competitivos internacionalmente”, afirmou a governante, em
comunicado hoje divulgado.

Rita Marques salientou ainda que estes números evidenciam que o setor do turismo é, hoje, novamente,
um motor imprescindível na economia nacional.

A estimativa do INE regista 3.029,1 mil hóspedes e 8.628,4 mil dormidas no alojamento turístico em
julho, quando em julho de 2021 tinham sido 1.633,8 mil hóspedes (mais 85,4%) e 4.538,6 mil dormidas
(mais 90,1%).

Do total de dormidas, 2.906 foram de residentes, mais 9,1% do que em julho de 2021, e 5.722 de não
residentes, traduzindo um crescimento homólogo de 205,2%.

A quota de dormidas de não residentes, que era de 41,3% em julho de 2021, passou para 66,3%, o que
Rita Marques considera traduzir uma “reposição da estrutura natural do mercado” turístico português.

VP // JNM
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AMBITUR

02/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

“O setor do turismo é, hoje, novamente, um motor
imprescindível na nossa economia” | Ambitur
De acordo com as estimativas rápidas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE) e pelo Banco de Portugal (BdP), o mês de julho de 2022 será o melhor mês de
sempre no que se refere ao número de hóspedes e de dormidas em Portugal, diz uma
nota divulgada pelo gabinete do ministro da Economia e do Mar.

A estimativa aponta para 3.029,1 mil hóspedes e 8.628,4 mil dormidas no total do alojamento turístico
em julho passado, quando em julho de 2021 tinham sido 1.633,8 mil hóspedes (+85,4%) e 4.538,6 mil
dormidas (+90,1%). Relativamente a julho de 2019, mês pré-pandémico, a evolução é de mais 6,3%
para hóspedes (+179,8 mil hóspedes) e de mais 4,8% para dormidas (+397,2 mil dormidas).

A previsão refere ainda que 2.906,0 mil dormidas serão de residentes (2.663,9 mil em julho de 2021, ou
seja, +9,1%) e que 5.722,4 mil, serão de não residentes. O que traduz um crescimento homólogo de
205,2% (1.874,8 mil em julho de 2021). A quota de dormidas de não residentes, que era de 41,3% em
julho de 2021, passa agora para 66,3%, repondo a estrutura natural do mercado turístico português.

Todas as regiões do país denotam evoluções positivas face a julho de 2021. O Algarve será responsável
por 33,1% das dormidas, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (22,7%), o Norte (15,6%), a RA
Madeira (10,5%) e o Centro com 10,0%. Os aumentos mais expressivos serão na Região Autónoma da
Madeira (+21,0%), na região Norte (+14,9%) e no Centro (+10,6%).

Ao nível dos principais mercados, a estimativa indica que todos evoluirão de forma positiva e que a sua
quota no total das dormidas de não residentes será de 87,6%.

O mercado britânico predominará e registará uma quota de 19% das dormidas de não residentes e um
aumento de 1,0% face a julho de 2019, destacando-se ainda o mercado espanhol (quota de 12,6% e
um acréscimo de 2,3%) e o norte-americano (quota de 7,6% e +35,9% em dormidas).
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Em termos acumulados, até julho deste ano, estima-se que 14.259,4 mil hóspedes tenham
permanecido nas unidades de alojamento, dando origem a 37.229,1 mil dormidas. Comparando com o
mesmo período de 2021, verificar-se-á um aumento de 194,3% nas dormidas totais, resultante do
aumento esperado de 58,5% nos residentes (+4.513,3 mil dormidas) e de +406,2% para os não
residentes (+20.066,4 mil dormidas).

Por fim, as receitas do turismo continuam a crescer de forma expressiva, acima de 2019 (+11% em
julho), confirmando as previsões do Banco de Portugal nesta matéria, que apontam para que os gastos
dos não residentes em 2022 superem em 4,2% os valores de 2019.

Para a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, “estes números evidenciam
que o setor do turismo é, hoje, novamente, um motor imprescindível na nossa economia. Graças aos
apoios do governo, mas, também e sobretudo, ao espírito de resiliência e criatividade do setor, as
nossas empresas estão a responder à procura após dois anos muito sofridos e, hoje, Portugal volta a
destacar-se como um dos destinos mais competitivos internacionalmente”.
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SUL INFORMAÇÃO

02/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve responsável por 1/3 das dormidas de turistas em
Portugal em Julho
Julho 2022 foi o melhor mês de sempre no que se refere ao número de hóspedes e de
dormidas no nosso país

O Algarve mantém a liderança destacada como a maior região turística portuguesa, tendo sido
responsável por 33,1% (cerca de um terço) das dormidas de turistas, em Julho passado.

De acordo com as estimativas rápidas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Banco
de Portugal (BdP), Julho foi o melhor mês de sempre no que se refere ao número de hóspedes e de
dormidas no nosso país.

Seguem-se a Área Metropolitana de Lisboa (22,7%), o Norte (15,6%), a Região Autónoma da Madeira
(10,5%) e o Centro com 10,0%.

Em termos percentuais, os aumentos mais expressivos são na Madeira (+21,0%), na região Norte
(+14,9%) e no Centro (+10,6%).

O Ministério da Economia e do Mar, em comunicado enviado às redações, salienta que «a estimativa
aponta para 3.029,1 mil hóspedes e 8.628,4 mil dormidas no total do alojamento turístico em julho
passado, quando em julho de 2021 tinham sido 1.633,8 mil hóspedes (+85,4%) e 4.538,6 mil dormidas
(+90,1%)».

Relativamente a Julho de 2019, mês pré-pandémico, a evolução a nível nacional é de mais 6,3% para
hóspedes (+179,8 mil hóspedes) e de mais 4,8% para dormidas (+397,2 mil dormidas).
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«A previsão refere ainda que 2.906 mil dormidas serão de residentes (2.663,9 mil em julho de 2021, ou
seja, +9,1%) e que 5.722,4 mil, serão de não residentes. O que traduz um crescimento homólogo de
205,2% (1.874,8 mil em julho de 2021)», resume a nota do Ministério da Economia.

A quota de dormidas de não residentes, que era de 41,3% em Julho de 2021, passa agora para 66,3%,
repondo a estrutura natural do mercado turístico português.

Ao nível dos principais mercados, a estimativa indica que todos evoluirão de forma positiva e que a sua
quota no total das dormidas de não residentes será de 87,6%.

O mercado britânico predomina e regista uma quota de 19% das dormidas de não residentes e um
aumento de 1,0% face a Julho de 2019, destacando-se ainda o mercado espanhol (quota de 12,6% e
um acréscimo de 2,3%) e o norte-americano (quota de 7,6% e +35,9% em dormidas).

Em termos acumulados, até Julho deste ano, estima-se que 14.259,4 mil hóspedes tenham
permanecido nas unidades de alojamento, dando origem a 37.229,1 mil dormidas.

Comparando com o mesmo período de 2021, verificar-se-á um aumento de 194,3% nas dormidas
totais, resultante do aumento esperado de 58,5% nos residentes (+4.513,3 mil dormidas) e de
+406,2% para os não residentes (+20.066,4 mil dormidas).

Por fim, as receitas do turismo continuam a crescer de forma expressiva, acima de 2019 (+11% em
Julho), confirmando as previsões do Banco de Portugal nesta matéria, que apontam para que os gastos
dos não residentes em 2022 superem em 4,2% os valores de 2019.

Para Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, “estes números evidenciam
que o setor do turismo é, hoje, novamente, um motor imprescindível na nossa economia”.

“Graças aos apoios do governo, mas, também e sobretudo, ao espírito de resiliência e criatividade do
setor, as nossas empresas estão a responder à procura após dois anos muito sofridos e, hoje, Portugal
volta a destacar-se como um dos destinos mais competitivos internacionalmente”, conclui a governante.
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NOVA GENTE

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • A SEMANA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 49700

Corpo de Sereia
A modelo e filha de Nené, antiga glória do Benfica, está há um mês com os pais em Monte
Gordo, uma tradição muito antiga
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CARAS

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 35

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 20000

Sara Sampaio: Férias com família e namorado no Algarve
Férias com família e namorado no Algarve
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PÚBLICO

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 5

AVE: € 7400

REACH: 15000

Turistas norte-americanos batem recordes em Portugal no mês
de Julho
Em Julho, foram registados 183,2 mil hóspedes em Portugal vindos dos EUA, o maior
número registado até agora pelo INE
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JORNAL DE NEGÓCIOS

02/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Portugal é o quarto país da Europa com mais hotéis para
construção
No segundo trimestre deste ano havia em Portugal 123 projetos de hotéis para
construção, que vão trazer ao mercado mais 14.811 quartos.
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SIC

01/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 102470

REACH: -1

O turismo está a recuperar e a bater recordes
O turismo está a recuperar e a bater recordes

O turismo está a recuperar e a bater recordes
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RENASCENÇA ONLINE

01/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo bate recorde no Algarve, mas inflação e falta de
trabalhadores preocupam - Renascença
O turismo algarvio voltou em força depois de dois anos difíceis devido à pandemia. Agosto
de 2022 promete ficar para a história com uma taxa de ocupação superior a 93%. Ainda
assim, os empresários lamentam o aumento dos custos e a falta de mão de obra.

O mês de agosto terminou e chegados a setembro é tempo de fazer o balanço de um dos melhores
meses para o turismo no Algarve. "Em 2019, tivemos 93% de ocupação e a nossa expetativa é que
possamos subir esse valor. Em julho, subimos 5% em relação à ocupação de 2019 [melhor ano de
sempre para o turismo no Algarve] e estamos convictos que em agosto vamos subir também".

Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, não
esconde a felicidade por ver que o turismo voltou em força depois de dois anos onde o setor passou as
passas do Algarve.

Apesar do crescimento, as empresas hoteleiras não esperam grandes resultados nas receitas devido à
inflação.

"Podemos considerar que chegando ao final do mês, em julho passou-se isso, aumentamos 10% a 15%
os proveitos daquilo que é a faturação direta das empresas, mas depois quando analisamos os custos aí
vem a tal opinião que os custos aumentam muito mais daquilo que foi o aumento das receitas. Vamos
chegar a essa conclusão em relação a agosto, mas não atiramos a toalha ao chão", garante à
Renascença.

Sem atirar a toalha ao chão porque há outro problema por resolver que é a falta de mão de obra. "Viu-
se muitos restaurantes a operar só com uma sala mesmo que tivessem mais, viu-se muitos hotéis que
se calhar tiveram que fechar quartos porque não tinham quem fizesse os quartos para mudar o cliente,
portanto houve um pouco por todo o lado essa falta de recursos humanos", lamenta Hélder Martins.
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Para combater essa falta de trabalhadores, já estão definidas as soluções.

"Temos que tornar o turismo mais apelativo para quem lá quer trabalhar, mas temos que ir à procura de
mão de obra porque em Portugal não conseguimos. Estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego e
outras entidades como a Organização Internacional das Migrações no sentido de trazer colaboradores
dos PALOP com tempo para formá-los e preparar para que a próxima época não venha a ter este
problema", explica.

Até lá ainda há o mês de setembro que promete aquecer as férias de muitos.
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TNEWS

01/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1190

REACH: -1

Turismo “não deverá ser suficiente” para conter o
enfraquecimento económico - TNEWS
TNEWS Economia

“Os indicadores disponíveis do 3.º trimestre apontam para uma desaceleração da economia, mais nítida
no caso do consumo privado, a componente da procura que está a ser mais afetada pela forte subida de
preços e concomitante redução do poder de compra”, lê-se numa nota de conjuntura do Fórum para a
Competitividade.

O grupo de economistas sublinhou ainda que a subida das taxas de juro ainda não foi “inteiramente
sentida” pelas famílias, sendo que deverá acentuar-se nos próximos trimestres, tendo por base as
últimas indicações do Banco Central Europeu (BCE).

Esta análise aponta também que “quase todos os riscos” de desaceleração internacional se agravaram,
nomeadamente, com os indicadores europeus em território negativo no início do 2.º semestre, a que se
somam a inflação, preços da energia, taxas de juro e riscos geopolíticos.

“Para os próximos meses, também se espera um agravamento, desde logo pela promessa dos bancos
centrais de serem muito mais duros no combate à inflação, deixando entender que não evitarão
provocar uma recessão se isso for necessário para controlar a subida de preços”, acrescentou.

Em Portugal, o turismo “não deverá ser suficiente” para conter o enfraquecimento económico. Assim,
para 2023, prevê-se uma “forte desaceleração”, com risco de recessão.

O Fórum para a Competitividade, associação de direito privado sem fins lucrativos, notou ainda que o
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Produto Interno Bruto (PIB) do 2.º trimestre foi revisto em alta ligeira, passando de uma descida de
0,2% em cadeia para uma variação nula.

Em termos trimestrais, a procura interna caiu 1,1% e as exportações líquidas subiram na mesma
percentagem. Por sua vez, o consumo privado caiu 0,3%, sobretudo nos bens duradouros. “Mais grave
foi a queda trimestral do investimento, com quebras em todas as componentes, afetado pela incerteza
devido à guerra, à subida das taxas de juro e aos custos de energia”, destacou.

Já as exportações de bens e serviços progrediram de 2% para 4,7%, acima das importações, que
passaram de 1% para 2,2%. A produtividade aumentou 1,3% no 2.º trimestre, abaixo do nível de 2019,
antes da pandemia de covid-19.
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EXPRESSO

01/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Junto à ria Formosa, resort Quinta do Lago celebra 50 anos
Destino de excelência reconhecido internacionalmente, a Quinta do Lago celebra 50 anos.
Com localização única, onde o mar se encontra com a ria Formosa, o imenso resort
oferece praia, golfe, hotéis e restaurantes, e já olha para o futuro. Para ver, sábado
(11h35), na SIC Notícias

A comemorar 50 anos, o resort Quinta do Lago mudou o paradigma do turismo no Algarve e em
Portugal. Nasceu da visão e iniciativa do empresário luso-brasileiro, de origem polaca, André Jordan, mas
desde 1998 que o resort algarvio de luxo é propriedade do milionário irlandês Denis O’Brien. Localizado
em plena Reserva Natural da Ria Formosa, oferece 645 hectares de natureza, villas e hotéis, 14
restaurantes e três campos de golfe de fama mundial

Conheça as novidades, como o espaço remodelado do famoso Gigi, entre o mar e a ria, bem como a
cozinha de autor do restaurante Casa Velha e o requinte do Hotel Quinta do Lago.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, estreia sábado, dia 3 de
setembro de 2022 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC
Radical e SIC Internacional. Este é o nono episódio da vigésima oitava temporada de programas Boa
Cama Boa Mesa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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RTP 1

01/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Fórum antecipa desaceleração da economia e turismo será
insuficiente para travar quebra
O Fórum para a Competitividade apontou hoje, que tendo em conta os indicadores
disponíveis no 3.º trimestre, a economia deverá desacelerar, sobretudo, no consumo
privado, e, em Portugal, o turismo não será suficiente para travar esta quebra.

"Os indicadores disponíveis do 3.º trimestre apontam para uma desaceleração da economia, mais nítida
no caso do consumo privado, a componente da procura que está a ser mais afetada pela forte subida de
preços e concomitante redução do poder de compra", lê-se numa nota de conjuntura do Fórum para a
Competitividade.

O grupo de economistas sublinhou ainda que a subida das taxas de juro ainda não foi "inteiramente
sentida" pelas famílias, sendo que deverá acentuar-se nos próximos trimestres, tendo por base as
últimas indicações do Banco central Europeu (BCE).

Esta análise aponta também que "quase todos os riscos" de desaceleração internacional se agravaram,
nomeadamente, com os indicadores europeus em território negativo no início do 2.º semestre, a que se
somam a inflação, preços da energia, taxas de juro e riscos geopolíticos.

"Para os próximos meses, também se espera um agravamento, desde logo pela promessa dos bancos
centrais de serem muito mais duros no combate à inflação, deixando entender que não evitarão
provocar uma recessão se isso for necessário para controlar a subida de preços", acrescentou.

Em Portugal, o turismo "não deverá ser suficiente" para conter o enfraquecimento económico.

Assim, para 2023, prevê-se uma "forte desaceleração", com risco de recessão.

O Fórum para a Competitividade, associação de direito privado sem fins lucrativos, notou ainda que o
Produto Interno Bruto (PIB) do 2.º trimestre foi revisto em alta ligeira, passando de uma descida de
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0,2% em cadeia para uma variação nula.

Em termos trimestrais, a procura interna caiu 1,1% e as exportações líquidas subiram na mesma
percentagem.

Por sua vez, o consumo privado caiu 0,3%, sobretudo nos bens duradouros.

"Mais grave foi a queda trimestral do investimento, com quebras em todas as componentes, afetado
pela incerteza devido à guerra, à subida das taxas de juro e aos custos de energia", destacou.

Já as exportações de bens e serviços progrediram de 2% para 4,7%, acima das importações, que
passaram de 1% para 2,2%.

A produtividade aumentou 1,3% no 2.º trimestre, abaixo do nível de 2019, antes da pandemia de covid-
19.
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AMBITUR

01/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo Religioso: Os caminhos da fé que percorrem Portugal
O que têm estado então as regiões a fazer para dinamizar este segmento?

O Turismo Religioso é um segmento com enorme potencial em Portugal, e são várias as regiões que
pode visitar se estiver interessado numa viagem mais espiritual. Quer se assuma como um
complemento do turismo cultural ou como motivação pessoal, a oferta neste âmbito é significativa a
nível nacional e Ambitur percorreu o Alentejo, o Algarve, Lisboa e o Centro do país e deixa-lhe algumas
sugestões para que conheça estes destinos de uma forma mais profunda.

O que têm estado então as regiões a fazer para dinamizar este segmento? A Região de Turismo do
Algarve (RTA) tem feito um caminho de divulgação da oferta religiosa deste destino ao longo dos
últimos anos, enquanto componente da oferta cultural e como forma de combater a sazonalidade do
turismo balnear. João Fernandes, presidente da RTA, assume que o Programa “365 Algarve”
funciona como “forte impulsionador”.

Já no Alentejo, nos últimos anos, a estruturação de várias Rotas Culturais que podem ser usufruídas de
forma autónoma pelos visitantes, ou através de um operador turístico, tem permitido integrar a
promoção do património religioso numa lógica de venda, diz-nos Vítor Silva, presidente da Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. E acrescenta que a valorização da oferta do turismo
religioso também foi acentuada pelo trabalho de estruturação, sinalização e promoção dos Caminhos de
Santiago Alentejo e Ribatejo.

A Entidade de Turismo da Região de Lisboa garante ter vários projetos em desenvolvimento, como é
o caso do Caminho de Santiago, o Caminho de Fátima, o Património Judaico e o Legado Islâmico que,
segundo Vítor Costa, presidente da ERT-Lisboa, “são exemplos maiores de ofertas de visitação
ligadas ao turismo religioso”.
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Por fim, o Centro de Portugal tem concretizado várias ações em alinhamento e articulação com os
produtos e programas do Turismo de Portugal e CIMs do território. Assegurou o acompanhamento das
dimensões complementares do projeto nacional “Caminhos da Fé”, nomeadamente através dos
“Caminhos de Fátima”, “Herança Judaica” e “Caminhos de Santiago”. Por outro lado, apoiou a
certificação dos itinerários dos “Caminhos de Santiago” do seu território, contribuindo para a sua
promoção e valorização. E apoia eventos de relevo na preservação e captação do turismo religioso,
como é o caso dos X Workshops Internacionais de Turismo Religioso, em Fátima, que este ano
decorreram de 23 a 24 de junho. Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal,
esclarece que a entidade ainda assegura a elaboração do material promocional e a sua divulgação em
certames de turismo nacionais e estrangeiros, e promove campanhas de comunicação como a iniciativa
“Experiências Espiritual By” ou a produção do “Guia de Turismo Espiritual e Religioso”, distribuído com o
jornal Expresso.

Algarve: um segmento de valorização turística

Começando a sul do país, as cidades e vilas algarvias têm vários polos de interesse que podem
ser visitados, como igrejas, capelas e ermidas, das quais se podem destacar a Sé de Silves ou a
igreja de Santa Maria do Castelo, em Tavira. Sugerimos ainda museus e monumentos que
remetem para as vivências religiosas de outros tempos e fazem parte do espólio turístico
religioso, como o Museu Municipal no Convento de Nossa Senhora da Assunção, em Faro. E,
claro, as festividades associadas à presença cristã, sendo o Algarve muito conhecido pelas
celebrações da Páscoa e do Natal (Festejos da Mãe Soberana em Loulé, Festas das Tochas
Floridas em São Brás de Alportel ou o presépio de Vila Real de Santo António).
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O presidente da RTA sublinha que o turismo religioso é um ” segmento de valorização turística
do Algarve, englobando toda a vivência espiritual e cultural dos habitantes em espírito de
partilha com os turistas que nos procuram por motivos de fé, ou ainda, para celebrarem os
seus casamentos, uma escolha frequente entre os noivos britânicos e irlandeses”. Funcionando
como um motivo por si só, este segmento é também um complemento da restante oferta
turística, desde a natureza à gastronomia, diz João Fernandes, diversificando ” uma oferta que
vai muito para além do Sol, Mar e Golfe, pelos quais o Algarve é fortemente procurado”. É pois
através desta diferenciação da oferta turística de um território com uma história milenar que a
cultura e a religião saem enriquecidas e podem ser exploradas enquanto fatores de procura do
Algarve, garante o responsável.

 

A não perder no Algarve…

Tavira, a “cidade das igrejas”
Ermida de Nossa senhora de Guadalupe, Vila do Bispo
Igreja Matriz de São Lourenço, Almancil

Alentejo: Um complemento do turismo cultural

O Alentejo e Ribatejo assume que o turismo religioso funciona como uma atividade complementar do
turista cultural que visita a região, e Vítor Silva, presidente da ERT-Alentejo e Ribatejo explica que é
“muito relevante quer pelo testemunho da expressão de Fé dos povos que, ao longo da história, têm
habitado estes territórios, quer ao nível da riqueza e diversidade artísticas e arquitetónicas do seu
património”, não sendo contudo trabalhado de forma desagregada.

Entre os principais polos de interesse nesta região do país encontram-se os Santuários dedicados ao
culto Mariano, a herança Judaica, com maior expressão em Castelo de Vide, e a herança islâmica, na
qual se destaca a Mesquita de Mértola, transformada em Igreja. A não perder ainda os vários museus de
arte sacra do território, nomeadamente o Museu dos Cristos, em Sousel, e o Museu Diocesano, em
Santarém.

 

A não perder no Alentejo…

Santuário de Nossa Senhora D’Aires, Viana do Alentejo (na foto à esquerda)
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Vila Viçosa
Sé Catedral de Évora, Sé de Portalegre e Sé Catedral de Santarém

32/35



Capela dos Ossos e Igreja de São Francisco, Évora
Judiaria e antiga Sinagoga, Castelo de Vide
Mesquita de Mértola

 

Lisboa: Um património excecional

O presidente da ERT-Lisboa não tem dúvidas de que o património religioso é “central na experiência
turística da região”. Começando pelo Património Mundial da UNESCO, com um presença muito
significativa nesta região através do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, da Paisagem Cultura
de Sintra e do Palácio Nacional de Mafra. E a este património “excecional” Vítor Costa acrescenta
santuários, igrejas e capelas que podem ser conhecidas nos 18 municípios deste território. “Nas zonas
mais antigas das cidades e vilas da Região de Lisboa, num largo ou no final de uma rua, no cimo de uma
subida ou na proximidade do Tejo, do Sado ou do Atlântico, sempre se revelam, perante os turistas,
exemplares do nosso património religioso”, garante.

Sendo o principal produto desta região o city break, o turismo religioso é uma parte integrante destas
estadas curtas. E o responsável realça que em cada um dos 18 municípios, de Vila Franca de Xira a
Mafra, ou de Alcochete a Sesimbra, o “património religioso marca e destaca os centros históricos” e que
“cada Igreja Matriz conta a história do lugar e o percurso histórico de quem o habita”.

A não perder na Região de Lisboa…

Palácio Nacional de Mafra, Património Mundial da UNESCO
Alhandra e Igreja Matriz de São João Batista (Vila Franca de Xira)
Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, Sesimbra

Centro: Um pilar crucial para o turismo da região
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Terminamos a nossa viagem no Centro de Portugal onde se encontram alguns dos destinos
turísticos religiosos mais relevantes do país pelo que Pedro Machado não hesita em afirmar que
“este é um pilar crucial para o turismo da região”, estando identificado como um dos cinco
pilares estratégicos do Plano regional de Desenvolvimento Turístico da Turismo Centro de
Portugal (TCP) para 2020-2030. O objetivo é que os milhões de visitantes que chegam à região
por causa de Fátima partam, a partir daqui, à descoberta do restante território,
complementando a experiência do turismo religioso com o turismo de natureza, o turismo ativo
e o turismo gastronómico. “Que conheçam a nossa História, o nosso património, as nossas
tradições. E que se vão embora com vontade de regressar”, sustenta o presidente da TCP.

 

Para que possa planear a sua viagem espiritual nesta região, deixamos-lhe três polos a não
perder. O primeiro prende-se com o Santuários Marianos, com Fátima no centro já que é o
santuário mariano mais visitado da Europa, mas não é o único no Centro de Portugal. Não deixe
de conhecer outros templos marianos como o da Nossa Senhora da Nazaré, o Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha), Igreja de Nossa
Senhora do Pranto (Dornes), Sé de Viseu, Altar de Nossa Senhora da Boa Estrela (Manteigas),
Via Sacra do Bussaco (Mealhada), Sé de Aveiro ou a Ermida de Nossa Senhora do Castelo
(Mangualde).
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O segundo polo são os Caminhos Portugueses de Santiago, um produto recente que está a ser
estruturado. As diversas rotas portuguesas que atravessam a região – Caminho Português
Central, Caminho Interior e Via Portugal Nascente – têm o potencial de encaminhar milhares de
peregrinos até à Catedral de Santiago de Compostela. Por fim, o terceiro polo de interesse é
formado pela herança judaica. Pedro Machado lembra que a presença judaica na região é
anterior ao Cristianismo e hoje é possível visitar vários locais onde se pode conhecer o Portugal
Judaico, sendo os mais relevantes Belmonte, Trancoso e Tomar.

A não perder no Centro de Portugal…

Caminhos de Fátima (Caminho do Tejo, Caminho da Nazaré, Caminho do Norte, Rota Carmelita ou
Caminho do Centenário)
Legado judaico em Belmonte; Museu Judaico
Rota dos Pastorinhos, no concelho de Ourém

Quatro regiões com muito para ver e conhecer no âmbito dos caminhos da fé, e que merecem uma
viagem sem pressas para explorar um outro Portugal que também encanta.

(Link)
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https://www.ambitur.pt/turismo-religioso-os-caminhos-da-fe-que-percorrem-portugal/

