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À descoberta do Algarve em setembro | Ambitur
A Região de T urismo do Algarve (RT A) tem várias iniciativas preparadas durante o mês
de setembro para dar a conhecer o maior destino turístico do país através da
gastronomia, da cultura e da natureza. A Feira da Dieta Mediterrânica, uma fam trip para
operadores turísticos e ações de charme na Embaixada de Portugal em Madrid são
algumas das ações programadas para o mercado interno alargado.

O mês começa com a participação da RTA na Feira da Dieta Mediterrânica, a decorrer em Tavira, de 8 a
11 de setembro, após dois anos de interrupção devido à situação pandémica. A RTA vai marcar presença
nesta feira com um stand institucional durante os quatro dias do evento, com o objetivo de promover a
gastronomia algarvia, uma das componentes mais vivas da cultura da região.

A edição deste ano conta com o apoio da RTA, entre outras entidades, e da Comissão Nacional da
UNESCO, estando esta iniciativa inserida no Plano de Salvaguarda aprovado pela UNESCO, o qual resulta
da inscrição da Dieta Mediterrânica na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Entre os dias 14 e 16 de setembro, a RTA, em parceria com a Fundación Andanatura para el Desarrollo
Socioeconómico, está a organizar uma fam trip destinada a operadores turísticos de Portugal e Espanha
mais vocacionados para o turismo de natureza. Durante estes três dias os participantes vão poder
conhecer o Parque Natural da Ria Formosa e a oferta dos concelhos de Olhão e Faro.

A ação surge no âmbito do projeto VALUETUR, que tem por objetivo fomentar uma atividade turística
sustentável que valorize as áreas protegidas de elevado valor ecológico, paisagístico, histórico e cultural.
Aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020
(POCTEP), o projeto é liderado pela Diputación Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura, a Mancomunidad
Condado de Huelva e a RTA.

Ainda durante este mês, a RTA vai apresentar ao mercado espanhol a diversidade turística da região
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numa ação promocional na Embaixada de Portugal em Madrid, marcada para 21 de setembro, no âmbito
do projeto Algarve Craft&Food. Este evento procura promover o melhor do Algarve junto de jornalistas
e influencers das áreas da gastronomia, turismo, artesanato/cultura, bem como de operadores turísticos
e agentes de viagens espanhóis.

A gastronomia algarvia vai ser apresentada aos convidados através de um showcooking e de
degustações, numa experiência gastronómica baseada nas receitas tradicionais da região. O artesanato
também vai marcar presença, através de uma exposição de artigos tradicionais e demonstrações ao
vivo, permitindo aos convidados um contacto mais próximo com as artes e os artesãos da região.

O Algarve Craft&Food é um projeto promovido pela RTA, em parceria com a Tertúlia Algarvia e a
cooperativa QRER, e apoiado pelo programa operacional CRESC Algarve 2020. Este projeto visa
estimular o desenvolvimento e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas no
artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve.

“O Algarve tem muito para oferecer além das maravilhosas praias tão visitadas na época alta. Com estas
iniciativas pretendemos reforçar a proximidade do Algarve com os portugueses no fim do verão, mas
também com Espanha, fazendo com que o contributo deste mercado emissor, que em junho cresceu
28,7% nas dormidas em comparação com 2021, seja cada vez mais relevante para o turismo do
Algarve”, afirma o presidente da RTA, João Fernandes.

A fechar o mês, terá ainda lugar uma ação de charme no aeroporto internacional de Faro (Gago
Coutinho) para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro. A RTA e a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos
turistas que chegarem ao aeroporto para umas férias no principal destino turístico nacional. A ação com
os citrinos do Algarve, que são hoje um «cartão-de-visita» da região, conta ainda com o apoio da
infraestrutura aeroportuária.

As iniciativas preparadas para o mês de setembro surgem no âmbito da promoção do Algarve no
mercado interno alargado (Portugal e Espanha), uma das principais competências da entidade regional de
turismo, além da animação e da informação turística.
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Rota do Petisco chega a 220 estabelecimentos de 11 concelhos
algarvios
A edição de 2022 da Rota do Petisco realiza-se de 14 de setembro a 16 de outubro com a
participação de 220 estabelecimentos de 11 concelhos algarvios, indicou esta segunda-
feira a Câmara Municipal de Albufeira.

A edição de 2022 da Rota do Petisco realiza-se de 14 de setembro a 16 de outubro com a
participação de 220 estabelecimentos de 11 concelhos algarvios, indicou esta segunda-feira a
Câmara Municipal de Albufeira.

Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e
Tavira são os municípios que vão ter estabelecimentos a propor um menu petisco (petisco e bebida) de
3,5 euros e um menu doce (sobremesa e bebida) a 2,5 euros.

A iniciativa, organizada pela associação sem fins lucrativos Teia D’Impulsos (Portimão), é um projeto de
cariz cultural e recreativo que visa promover a restauração e o comércio local, bem como a gastronomia
regional algarvia, tendo ainda uma vertente solidária, este ano dedicada à juventude.

No Ano Europeu da Juventude, o valor do passaporte que dá acesso ao evento de 1,5 euros reverte na
totalidade para seis instituições e projetos da região que combatem a discriminação social, racial e/ou de
género, promovem a saúde mental dos jovens e impulsionam o voluntariado jovem.

(Link)
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Associações da UE receberam centenas de contactos e queixas
por caos na aviação no verão
Associação DECO recebeu total de 601 contactos em julho e agosto. a T AP foi a principal
visada (483 contactos), seguindo-se a Easyjet (54) e a depois a Ryanair (17).

As associações europeias de defesa do consumidor receberam, este verão, centenas de contactos e
queixas de passageiros por violação dos seus direitos em situações como cancelamentos ou atrasos,
acusando as companhias aéreas de não respeitarem as regras comunitárias.

Dados da Euroconsumers, uma organização europeia que junta cinco estruturas de defesa do
consumidor, como a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), indicam que, em
julho e agosto, registaram-se centenas de contactos de passageiros aéreos às estruturas em Portugal,
Espanha, Bélgica e Itália por questões como cancelamentos, atrasos, problemas com bagagens e
impossibilidade de contactar as companhias aéreas, sendo a transportadora Ryanair uma das mais
visadas.

Dados da Euroconsumers enviados à agência Lusa revelam que, no caso de Portugal, a DECO recebeu
247 contactos – incluindo por telefone, correio e na plataforma ‘online’ Reclamar – no mês de julho, aos
quais acrescem 354 contactos em agosto (até à passada segunda-feira), num total de 601 este verão.

Segundo os dados da DECO, a TAP foi a principal visada (483 contactos), seguindo-se a Easyjet (54) e a
depois a Ryanair (17).

No total, registaram-se em Portugal 308 contactos sobre cancelamentos, 197 sobre atrasos e 30 sobre
bagagem perdida, sendo estes os principais problemas relatados pelos consumidores portugueses, aos
quais a DECO respondeu com informações sobre os direitos dos passageiros e sobre formas de
reclamação e de defesa.

Depois de muitos aeroportos europeus, inclusive o de Lisboa, terem registado dificuldades operacionais,
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adiamentos, cancelamentos e filas, devido à falta de pessoal e de equipamentos, os dados da
Euroconsumers facultados à Lusa retratam uma situação semelhante em vários países da UE, como em
Espanha, onde a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) diz ter tido mais de 800
reclamações referentes aos serviços aéreos em julho, com os principais problemas relatados a serem
cancelamentos (374), cláusulas abusivas ou reembolsos (172), atrasos (123), problemas com
bagagens (98), modificações de reservas (88) e recusas de embarque (32).

De acordo com a OCU, as principais empresas mencionadas foram a Ryanair (202), Vueling (134) e
Iberia (96).

Já a organização belga Test Achats teve em julho e agosto (até à passada segunda-feira) um total de
712 casos, com as principais questões denunciadas a serem cancelamentos de voo (231), atrasos (75),
bagagens quebradas (62), rutura de contratos (54) e dificuldades em contactar a companhia aérea (49),
sendo as transportadoras aéreas mais visadas a Ryanair (211), a Brussels Airlines (72) e a TUI (16).

Dados do projeto CICLE, que junta a UCO e a associação italiana Altroconsumo, revelam um “aumento
das queixas sobre bagagens e queixas sobre atrasos quase duplicou” no verão, não apenas na aviação,
mas também noutro tipo de transportes, de acordo com a Euroconsumers.

O setor da aviação na UE esteve, este verão, sob elevada pressão pela falta de recursos humanos, após
o elevado número de despedimentos devido à pandemia de covid-19, com a retoma mais rápida e
acentuada do que previsto a levar a situações como atrasos, cancelamento e adiamento de voos e
problemas nas bagagens um pouco por todo o espaço comunitário.

A Euroconsumers é uma organização sem fins lucrativos que junta cinco organismos nacionais de
consumidores da UE, entre os quais a DECO, representando mais de 1,5 milhões de pessoas para
garantir a segurança e justiça no mercado europeu.
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Preservar o capital intelectual é o desafio urgente das empresas
Os impactos das demissões voluntárias são diretamente sentidos na produtividade, na
satisfação dos colaboradores e no lucro da empresa. E tudo indica que 'a grande
demissão' é um processo que irá continuar.

O fenómeno mundial de despedimentos voluntários é o fantasma que assombra as empresas
atualmente. “A Grande Demissão”, termo criado por Anthony Klotz, professor associado de
administração da May Business School da Texas A&M University, desestabilizou os modelos de trabalho
de grandes países como os EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Austrália e Singapura durante os
primeiros dois anos da pandemia de Covid-19.

Klotz diz que os trabalhadores tiveram “epifanias” durante o tempo de distanciamento social, por
perceberem que podiam passar mais tempo em família, a dedicar-se a hobbies e projetos pessoais e,
sobretudo, ter mais tempo para pensar. Tudo isto transformou a maneira como os funcionários veem o
trabalho.

Todos nós observamos, diariamente, a grande demissão acontecer e parece que este é um processo
que irá continuar. De acordo com o estudo “2022 Office Worker Survey”, da empresa de software de
automação empresarial UiPath, que recolheu 5.000 respostas de trabalhadores de escritório, 70%
desses trabalhadores consideram abandonar os seus empregos nos próximos seis meses!

Em Portugal, há uma enorme dificuldade para encontrar e recrutar pessoas para diferentes áreas de
trabalho. Além de se demitirem, algumas pessoas recusam regressar aos modelos antigos de trabalho.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021, as atividades relacionadas com o turismo
contavam com menos 76,3 mil pessoas do que em 2019, antes da pandemia. Já os serviços
administrativos e de apoio também não voltaram a contratar 26,2 mil trabalhadores.

Em 2022, como medida alternativa para resolver a falta de trabalhadores na indústria da restauração, o
Governo português aprovou uma nova modalidade de visto para pessoas da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa.

Contudo, apesar de necessária, a medida é vista como apenas um dos critérios que podem ajudar a
manutenção do setor pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes
e Similares do Sul. A instituição aponta ainda que é necessária uma melhora nos salários oferecidos – o
salário mínimo em Portugal é de 705 euros, o menor da Europa ocidental – e flexibilidade das jornadas
de trabalho.

Todos esses números e eventos recentes mostram uma consolidação no pensamento atual dos
trabalhadores, que procuram qualidade de vida e propósito no que fazem. Este cenário força as
empresas a também repensarem o trabalho, os seus modelos de contratação e retenção de talentos.
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Os impactos das demissões voluntárias são diretamente sentidos na produtividade, na satisfação dos
colaboradores e no lucro da empresa. Além disso, investir na retenção de profissionais talentosos é ainda
mais barato do que o processo de contratação de novos trabalhadores e os colaboradores que
permanecem podem ficar sobrecarregados com as tarefas e, certamente, insatisfeitos. As mudanças
constantes de colaboradores também geram um clima organizacional penoso, o que pode gerar conflitos
e, consequentemente, o abandono.

Muito importante: quando a empresa consegue um nível baixo de demissões preserva a sua própria
imagem e o capital financeiro e intelectual.

Três passos para melhorar a retenção

Passo 1: Atualmente, há muitas ferramentas disponíveis para as empresas gerarem maior satisfação
entre os seus funcionários e reterem talento. Contudo, nenhuma é tão eficaz do que conectar-se
verdadeiramente com o seu colaborador. Uma boa maneira de fazer essa conexão acontecer é dando
voz ao trabalhador, ouvindo as inquietações e garantindo o bem-estar no local de trabalho.

Passo 2: O segundo passo é ajudá-lo a encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional,
oferecendo rotinas flexíveis, salários justos e feedback constante.

Passo 3: Um passo ainda mais eficaz é alinhar o propósito corporativo ao propósito individual do
trabalhador. Para que isso aconteça, uma boa ferramenta e que está cada vez mais a ser usada pelas
empresas são os retiros corporativos. Primeiro, porque estes encontros promovem um sentimento de
coesão e união nas equipas, além de incentivarem à colaboração interpessoal. Segundo, porque este
modelo ajuda no desenvolvimento de habilidades e competências pessoais, de forma que os
trabalhadores possam contribuir para o todo.

Este também é um bom momento para construir ou melhorar a cultura empresarial. A troca de
experiências proporcionada pelos retiros corporativos e o estreitamento das relações é um ótimo
exercício para criação de relações empáticas, profundas e duradouras.

O mote de um retiro corporativo pode ser o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal ou atividades
diversas, como aventuras, ou mesmo relaxamento e ioga. O importante aqui é desafiar a equipa, dar
uma missão que no final do retiro seja cumprida, mas, principalmente, levar os trabalhadores a
desafiarem-se a eles próprios e a superarem os próprios limites.

O que é garantido é que envolver os colaboradores num projeto deste tipo trará mudanças significativas
e melhorias nas relações, na produtividade e ainda novas formas de comunicação, o que trará maior
dinâmica para as equipas. O que não pode acontecer é as empresas ficarem paradas a ver os seus
colaboradores saírem sem repensarem e alterarem métodos de trabalho. Ação precisa-se.
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Investimento imobiliário pode crescer cerca de 30% em 2022
Portugal contraria incerteza de outros mercados europeus neste ano mas há receios de
abrandamento relativamente a 2023, sobretudo no primeiro semestre.

A consultora imobiliária Cushman & Wakefield estima que o investimento no setor em Portugal este ano
possa atingir 2,7 mil milhões de euros, face aos 2,1 mil milhões de euros de 2021, com a ajuda da
hotelaria e logística. O crescimento previsto é de 28,6%.

Em declarações à Lusa, Eric van Leuven, diretor-geral da Cushman & Wakefield em Portugal, destacou
“na primeira metade do ano a grande preponderância de investimento em duas classes de ativos que
nunca foram tão populares que são a hotelaria e a logística” e que representaram “quase 90% de todo o
investimento institucional em imobiliário”.

De acordo com o mesmo responsável, no primeiro semestre houve um volume de investimento superior
a 600 milhões de euros, mas em julho e agosto estes valores “quase que duplicaram e regista-se 1,2 mil
milhões de euros de investimento concluído em 2022”.

Eric van Leuven referiu ainda que, tendo em conta os negócios anunciados, há mais cerca de 1,5 mil
milhões de euros de investimento na calha até ao final do ano, totalizando 2,7 mil milhões de euros.

“O mercado português tem-se portado muito bem nestes últimos seis meses contrariamente a outros
mercados europeus que claramente se ressentiram da guerra, da incerteza, do aumento dos custos e da
taxa de juro, que não deixa de ser muito importante no imobiliário”, sublinhou, avisando, no entanto, que
esta situação pode alterar-se.

Para 2023, o diretor-geral da consultora admitiu que está “um bocadinho mais apreensivo”.
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“Acho que vai haver uma retração no mercado imobiliário em termos de volume e sobretudo de valores.
Neste momento os investidores não sabem muito bem onde está o ‘chão’ dos preços. Num
investimento de qualidade é mais difícil determinar onde está o preço e, por isso, acredito que vá haver
um abrandamento em 2023, sobretudo na primeira metade, mas isso é a minha visão”, ressalvou,
acrescentando que “depende muito da crise energética ou da guerra na Ucrânia”, entre outros fatores.

Mas para já, destacou, “há muito investimento à vista” que a empresa está convencida “que se vai
concretizar”, e ainda não assistiu “a situações como outros colegas em outros países em que os
investidores retraem as propostas” ou reduzem preços.

Quanto à área residencial, Eric van Leuven disse que “há tanta falta de casas que não será por falta de
procura que entrará em crise”.

“Podem eventualmente estar a fazer-se casas que não sejam acessíveis para os portugueses e que
dependem muito da compra por estrangeiros”, ressalvou, assinalando que estes continuam a escolher
Portugal para viver.

Eric van Leuven reconheceu que existe um problema “para a população local”, mas que “não é por falta
de interesse de promotores e construtores para fazer casas para essas faixas”, apontando problemas de
licenciamento, impostos e outros obstáculos, que encarecem os projetos.

“É um problema que tem de ser resolvido a nível político”, rematou.
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Cerca de 35 mil britânicos em Portugal ainda aguardam novo
cartão de residência
Até agora só cerca de mil britânicos têm o novo cartão de residência pós-‘Brexit’. Em
julho, o SEF assinou um protocolo com as câmaras municipais de Cascais e Loulé para
agilizar processo.

Cerca de 35 mil cidadãos britânicos a viver em Portugal ainda não têm o novo cartão de residência
pós-‘Brexit’, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que assegura que o certificado do
pedido serve como documento oficial.

Na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, os cidadãos britânicos que já viviam em
Portugal quando terminou o período de transição, no final de 2020, puderam pedir a emissão da nova
autorização de residência. De acordo com o SEF, cerca de 36 mil britânicos já o fizeram no Portal Brexit,
mas até agora só cerca de mil já têm o novo documento, ao abrigo do Acordo de Saída, uma situação
com impactos negativos na vida das pessoas, segundo denunciou uma representante da comunidade
britânica em Portugal.

Num testemunho enviado à agência Lusa, Tig James relata casos de pessoas a quem foi negado o
acesso ao Serviço Nacional de Saúde, detidas em aeroportos ou fronteiras por não lhes ser reconhecido
um título de residência oficial ou que não puderam renovar a carta de condução. “A situação foi de mal a
pior e passou a horrenda”, escreve Tig James, explicando que também ela já enfrentou
constrangimentos porque os anteriores documentos de residência expiraram e ainda não recebeu a nova
autorização.

Em resposta à Lusa, o SEF esclarece que o documento provisório emitido quando os cidadãos se
registam no Portal Brexit, um comprovativo em formato digital com um código QR, serve como
documento oficial de residência. “Pode ser utilizado sempre que os seus portadores viajarem, como
comprovativo da sua residência em Portugal e garantindo também o acesso a serviços públicos de saúde
e a prestações sociais”, escreve aquele serviço de segurança.
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O SEF acrescenta que o documento “foi atempadamente divulgado junto das autoridades europeias
congéneres, para que fossem assegurados todos os direitos inerentes aos beneficiários do Acordo”. O
processo de emissão da nova autorização de residência sofreu atrasos devido ao encerramento de
serviços durante a pandemia de covid-19 e em junho do ano passado o SEF disse à Lusa que a segunda
fase, que pressupõe a recolha de dados biométricos, estava prevista para arrancar no mês seguinte.

Passado mais de um ano, só mil britânicos já têm o novo documento, cidadãos registados nas regiões
autónomas dos Açores e da Madeira, onde essa segunda fase arrancou em 15 de fevereiro com o
agendamento para a recolha dos dados biométricos. Entretanto, em julho o SEF assinou um protocolo
com as câmaras municipais de Cascais e Loulé, onde há maior incidência de cidadãos britânicos
residentes, para agilizar o processo.

As autarquias ficaram responsáveis por disponibilizar as instalações e recursos humanos necessários ao
atendimento, enquanto o SEF assegura a formação dos funcionários da Câmara Municipal e o suporte e
estruturas informáticas necessárias.

“Este projeto arrancará em Cascais ainda este mês (agosto), com a notificação pelo SEF, por ordem
cronológica, dos cerca de 2.500 cidadãos britânicos e respetivos familiares ali residentes, para que
compareçam na Loja do Cidadão para recolha de dados biométricos e renovação da documentação”,
adianta ainda o SEF.

Britânicos com os anteriores documentos de residência da União Europeia podem continuar a usá-los
enquanto estiverem dentro da validade, ou trocá-los por um comprovativo provisório no portal dedicado
(brexit.sef.pt) até serem emitidos os novos cartões de residência biométricos.
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Inflação: turistas notam aumento de preços no Algarve
Ao nível da procura, a região sul do país teve o melhor verão de sempre.

(Vídeo)

Com a inflação generalizada por toda a Europa, a subida de preços em Portugal não passa
despercebida aos turistas. Ainda assim, o Algarve terá tido o melhor verão de sempre, ao nível
da procura.

As contas ainda estão a ser feitas, mas tudo aponta para que, no mês de agosto, a taxa de ocupação
média na hotelaria do Algarve tenha sido superior a 93%. Isso significa que as unidades terão tido mais
turistas do que em 2019, que era até agora o melhor ano de sempre para o setor.

Este aumento acontece apesar da subida generalizada de preços, que não está a passar despercebida
aos turistas. Depois de dois anos de pandemia, a vontade de aproveitar as férias sem restrições é
generalizada. A retoma das viagens está a acontecer em quase todos os mercados que habitualmente
escolhem o Algarve.

Com a maior parte dos turistas no Algarve a chegarem do Reino Unido – onde a inflação atingiu em julho
o recorde em 40 anos – não é com surpresa que quem chega a Portugal repare também que é preciso
mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Há quem se queixe dos preços, sobretudo nas áreas
mais turísticas como Albufeira e Vilamoura

Se a trajetória de subida da inflação na Europa se mantiver, os próximos meses vão ser mais fracos para
o Algarve. O Banco Central Britânico já avisou que o Reino Unido deverá apresentar uma recessão a
partir do último trimestre deste ano, que se pode alastrar até ao final de 2023.

Com maiores gastos em casa, eletricidade, água, combustíveis, transportes e alimentação, muitos
turistas do Reino Unido poderão não conseguir voltar ao Algarve tão cedo.

(Link)
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Conheça as propostas do “Guia do Algarve” para desfrutar dos
últimos dias de verão
O outono está a chegar, mas no Algarve continua a haver muitas propostas para
aproveitar os dias curtos e as noites já um pouco mais longas da estação. Até lá, conheça
alguns eventos para desfrutar dos últimos dias de verão na mais recente edição do “Guia
Algarve“.

O outono está a chegar, mas no Algarve continua a haver muitas propostas para aproveitar os dias
curtos e as noites já um pouco mais longas da estação. Até lá, conheça alguns eventos para desfrutar
dos últimos dias de verão na mais recente edição do “Guia Algarve“.

O Festival F, a Feira da Dieta Mediterrânica e a Rota do Petisco fazem capa na edição de setembro
do “Guia Algarve”. E é precisamente hoje que começa o Festival F na Vila Adentro de Faro, com um
cartaz que junta mais de 50 artistas e bandas em nove palcos espalhados pelo centro histórico até
dia 3 de outubro. O recinto abre sempre às 18h00 e encerra às 05h00, depois de muitos concertos
mas também de tertúlias, exposições de arte contemporânea e stand-up-comedy, que completam o
programa deste que é o último festival de verão do país.

No dia 9 as 21h00, sobe ao palco do Cineteatro Louletano a cantora e compositora portuguesa Rita
Redshoes, acompanhada da Filarmónica Artistas de Minerva, num concerto que reúne uma das mais
conceituadas artistas do nosso panorama musical e uma das filarmónicas mais antigas do país.

Ainda na música, destaque para o concerto Cheek to Cheek, da Orquestra de Jazz do Algarve com a
cantora jazz Maria Anadon, no Auditório Municipal de Lagoa (dia 24, às 21h30), para o
concerto António Zambujo, Voz e Violão, no Cineteatro Louletano (dia 25, às 17h00), e para o
concerto de Áurea no Castelo de Silves, inserido nas comemorações do Dia do Município (dia 3, às
22h00).

Para compor o estômago, há que passar pela Mostra do Doce Conventual de Lagoa (de 1 a 4, no
Convento de São José, das 19h00 às 24h00), onde é possível provar bolos, doces, compotas, mel ou
bebidas como a aguardente de medronho, e pela oitava edição da Feira da Dieta Mediterrânica em
Tavira. Esta feira volta a animar o centro histórico da cidade de 8 a 11 de setembro com expositores
institucionais, concertos, mostras botânicas e de sementes, provas e petiscos e ainda um espaço de
restauração.  

A volta gastronómica não pode dispensar também a Rota do Petisco. De 14 de setembro a 16 de
outubro, os melhores sabores da região vão estar à mesa de 220 estabelecimentos de 11
municípios algarvios. Uma organização da Teia D’Impulsos para os bons petiscadores da região e do
país.

 

 

No teatro, a comédia Ai a minha filha! põe em palco Carlos Cunha, que contracena com a atriz,
produtora e também sua filha Érika Mota, para 90 minutos de boa disposição em torno da história de
um cinquentão que vê a sorte mudar depois de ser apanhado a trair a mulher. Para assistir no dia 16, às
21h30, no Auditório Pedro Ruivo, em Faro. 

D e Faro para Portimão, nota para a peça À Deriva, uma produção da ACTA – A Companhia de
Teatro do Algarve com Luís Vicente e Rogério Boane, que interpretam dois prisioneiros que durante
o dia realizam trabalho forçado e à noite ensaiam a Antígona, de Sófocles. Dia 17, às 21h00, no Teatro
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Municipal de Portimão (TEMPO). 

O roteiro do teatro leva-nos ainda a Loulé no final do mês para o espetáculo Romeu e Romeu, uma
criação do ator e encenador João de Brito e do também ator e encenador Nuno Preto, que parte da
pergunta “O que é que matou o amor?” para a provocação sobre a inevitabilidade na vida. Dias 27 e
28, às 10h30 e às 14h00, e dia 29 às 14h00 e às 21h00 no Cineteatro Louletano.

Agora a dança. Durante todo o mês estará a decorrer o festival Dance, Dance, Dance no Teatro das
Figuras, em Faro. Nesta edição, que conta com a participação de talentos regionais, nacionais e
internacionais, terão lugar seis espetáculos (Vära, dia 07; Bate Fado, dia 10; Em Vez de um Corpo,
dia 14; Vislumbres do Além, dia 17; Três Gritos, dia 21; Cavalos Selvagens, dia 24, todos às
21h30) e uma oficina de Contacto e Improvisação, de 12 a 16, às 21h30.

Outro festival, desta vez de flamenco, entra também na agenda cultural algarvia: o Festival de
Flamenco de Lagos, o mais antigo do género realizado em Portugal. De 15 a 17, para ver no Centro
Cultural de Lagos, às 21h30, entre guitarras mágicas com identidade própria, baile de leveza e paixão e
vozes carregadas de emoção.

Estas e muitas outras sugestões, incluindo exposições, feiras, mercados e eventos desportivos,
compõem o “Guia Algarve” em setembro. Dirigido a residentes e turistas e editado todos os meses
pela Região de Turismo do Algarve, o guia é bilingue (português e inglês), tem uma tiragem de 35 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

(Link)
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