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Algarve eleito Melhor Destino de Praia da Europa nos World
Travel Awards
Na região algarvia, há ainda seis hotéis e resorts premiados

O Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia na edição europeia dos World Travel Awards 2022,
conhecidos como os “Óscares” do Turismo, cujos prémios foram entregues na noite deste sábado, na
ilha espanhola de Maiorca. A grande final mundial será em Novembro, em Omã.

Na região algarvia, há ainda seis hotéis e resorts premiados: o Pestana Alvor Praia (Portimão) foi
galardoado como o Melhor Hotel de Praia, o Pine Cliffs (Albufeira), como o Melhor Resort de Lazer, o
Conrad Algarve (Loulé) como o Melhor Resort de Lifestyle, o Monte Santo Resort (Lagoa) como o
Resort Mais Romântico, o Cascade Wellness Resort (Lagos) como o Melhor Resort Desportivo e o Dunas
Douradas Beach Club (Loulé) como o Melhor Villa Resort da Europa.

No total, Portugal conquistou 30 prémios, incluindo o de Melhor Destino na Europa.

Lisboa arrecadou quatro prémios: Melhor Destino Metropolitano à beira-mar, Melhor Destino City Break,
Melhor Destino de Cruzeiros, e ainda Melhor Porto de Cruzeiros da Europa.

O Porto foi considerado como o Melhor Destino de Cidade, enquanto os Açores foram galardoados como
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Melhor Destino de Turismo de Aventura.

Destaque ainda para os Passadiços do Paiva, que ganharam o prémio para a Melhor Atração Turística e
Melhor Atração de Turismo de Aventura.

O prémio de Turismo Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva, no Alentejo.

Nesta região, o L’AND Vineyards foi considerado como o Melhor Hotel de uma Região de Vinhos.
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Mais de 100 eventos em outubro no Algarve
Em outubro no Algarve, vão realizar-se mais de 100 eventos, os quais vão desde a
música em Faro, ao maior evento de natureza do país, em Sagres, passando pelo mais
importante torneio de golfe de Portugal, em Vilamoura.

Em outubro no Algarve, vão realizar-se mais de 100 eventos, os quais vão desde a música em Faro, ao
maior evento de natureza do país, em Sagres, passando pelo mais importante torneio de golfe de
Portugal, em Vilamoura.

O mês arranca com o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres,
a decorrer de 01 a 05 de outubro. O protagonista desta edição do maior evento de natureza do país é o
alcatraz (ou ganso-patola), a maior ave marinha avistada nas águas portuguesas e uma das muitas aves
migratórias que podem ser vistas a passar ao largo do cabo de São Vicente.

As novidades incluem ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos para ver morcegos, insetos e
escorpiões e palestras e workshops sobre bioacústica marinha, entre mais de duas centenas e meia de
atividades.

Também no início do mês, e no âmbito do Festival Internacional de Piano do Algarve, os pianistas
Mário Laginha e Pedro Burmester apresentam-se em duplo concerto com a Orquestra Sinfónica do
Algarve no Cineteatro Louletano, no dia 01, e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 02. O
concerto é dedicado a Bernardo Sassetti e a orquestra será dirigida pelo maestro Armando Mota.

No dia 06 de outubro, para um concerto único no Teatro das Figuras em Faro, a tour “Coral” estreia o
novo som – e novo disco – dos TheGift. Quase no final do mês, mais precisamente no dia 26, a
digressão do novo disco visual de David Fonseca, “Living Room Bohemian Apocalypse”, passa pelo
Centro Cultural de Lagos.

Pelo meio ainda há “Coisas de Mulheres”, espetáculo de stand upcomedy de Ana Arrebentadinha que
levará a espectadora – e não menos o espectador – a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao
espelho (dia 15, no Auditório Municipal de Albufeira); e um espetáculo de dança flamenca de alto nível,
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temperado com uma linda história de amor, em “DantzariBailaor”, de Jesus Herrera, (dia 29, no
Auditório Municipal de Lagoa).

Mesmo nos últimos dias de outubro, de 27 a 30 de outubro, o Portugal Masters chega ao Dom Pedro
Victoria Golf Course, em Vilamoura, e com ele os melhores golfistas da Europa, que ali disputam o maior
torneio de Portugal e o único a integrar o European Tour, com um prizemoney de dois milhões de euros.

Saliente-se que a modalidade conta com 40 campos da região e é hoje o principal produto turístico do
Algarve fora da época balnear, com mais de um milhão de voltas anuais.

Estes e muitos outros eventos estão reunidos no guia mensal, editado pela Região de Turismo do
Algarve desde março de 2000 e que agora deixará o formato impresso, sendo esta a sua última edição
em papel, para ser disponibilizado exclusivamente em formato digital em www.visitalgarve.pt.

O Guia Algarve de outubro é uma publicação bilingue (português e inglês), com 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, pelo que para aceder ao mesmo basta clicar aqui.

(Link)

 

4/45

http://www.visitalgarve.pt
https://regiao-sul.pt/tag/guia-algarve
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/GUIA OUTUBRO ARQUIVO.pdf
https://regiao-sul.pt/artes-e-espetaculos/mais-de-100-eventos-em-outubro-no-algarve/598295
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O que fazer no Algarve em outubro?
Mais de uma centena de eventos únicos que não vai querer perder.

Está preparado para viver os grandes eventos de outubro no Algarve? Da música nova dos The Gift, em
Faro, ao maior evento de Natureza do país, em Sagres, passando pelo mais importante torneio de golfe
de Portugal, em Vilamoura, descubra mais de uma centena de sugestões reunidas no Guia Algarve, a
publicação mensalmente editada pela Região de Turismo.

O mês arranca com o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, a
decorrer de 01 a 05 de outubro. O protagonista desta edição do maior evento de natureza do país é o
alcatraz (ou ganso-patola), a maior ave marinha avistada nas águas portuguesas e uma das muitas aves
migratórias que podem ser vistas a passar ao largo do cabo de São Vicente. As novidades incluem
ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos para ver morcegos, insetos e escorpiões e palestras e
workshops sobre bioacústica marinha, entre mais de duas centenas e meia de atividades.

Ainda no início do mês, e no âmbito do Festival Internacional de Piano do Algarve, os pianistas Mário
Laginha e Pedro Burmester apresentam-se em duplo concerto com a Orquestra Sinfónica do Algarve no
Cineteatro Louletano, no dia 01, e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 02. O concerto é
dedicado a Bernardo Sassetti e a orquestra será dirigida pelo maestro Armando Mota.

A tour “Coral”, que estreia o novo som – e novo disco – dos The Gift, chega a Faro no dia 06 de outubro
para um concerto único no Teatro das Figuras. Mais tarde, a digressão do novo disco visual de David
Fonseca, “Living Room Bohemian Apocalypse”, passa pelo Centro Cultural de Lagos, no dia 26.

Pelo meio ainda há “Coisas de Mulheres”, espetáculo de stand up comedy de Ana Arrebentadinha que
levará a espectadora – e não menos o espectador – a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao
espelho (dia 15, no Auditório Municipal de Albufeira); e um espetáculo de dança flamenca de alto nível,
temperado com uma linda história de amor, em “Dantzari Bailaor”, de Jesus Herrera, (dia 29, no
Auditório Municipal de Lagoa).

No final do mês, de 27 a 30 de outubro, o Portugal Masters chega ao Dom Pedro Victoria Golf Course,
em Vilamoura, e com ele os melhores golfistas da Europa, que ali disputam o maior torneio de Portugal e
o único a integrar o European Tour, com um prize money de dois milhões de euros. A modalidade conta
com 40 campos da região e é hoje o principal produto turístico do Algarve fora da época balnear, com
mais de um milhão de voltas anuais.

5/45



Estes e muitos outros eventos estão reunidos no guia mensal editado pela Região de Turismo do Algarve
desde março de 2000 e que agora deixará o formato impresso, sendo esta a sua última edição em
papel, para ser disponibilizado exclusivamente em formato digital em www.visitalgarve.pt. O guia de
outubro é uma publicação bilingue (português e inglês), com 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.

Aceda aqui ao Guia Algarve de outubro.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/GUIA OUTUBRO ARQUIVO.pdf


POSTAL

30/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Está preparado para viver os grandes eventos de outubro no
Algarve? Há mais de 100 propostas que não vai querer perder -
Postal do Algarve
Da música nova dos T he Gift, em Faro, ao maior evento de natureza do país, em Sagres,
passando pelo mais importante torneio de golfe de Portugal, em Vilamoura, descubra
mais de uma centena de sugestões reunidas no Guia AlgarveDa música nova dos T he Gift,
em Faro, ao maior evento de natureza do país, em Sagres, passando pelo mais
importante torneio de golfe de Portugal, em Vilamoura, descubra mais de uma centena
de sugestões reunidas no Guia Algarve

O mês arranca com o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, a
decorrer de 01 a 05 de outubro. O protagonista desta edição do maior evento de natureza do país é o
alcatraz (ou ganso-patola), a maior ave marinha avistada nas águas portuguesas e uma das muitas aves
migratórias que podem ser vistas a passar ao largo do cabo de São Vicente. As novidades incluem
ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos para ver morcegos, insetos e escorpiões e palestras
e workshops sobre bioacústica marinha, entre mais de duas centenas e meia de atividades.

Ainda no início do mês, e no âmbito do Festival Internacional de Piano do Algarve, os pianistas Mário
Laginha e Pedro Burmester apresentam-se em duplo concerto com a Orquestra Sinfónica do Algarve no
Cineteatro Louletano, no dia 01, e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 2. O concerto é
dedicado a Bernardo Sassetti e a orquestra será dirigida pelo maestro Armando Mota.
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A tour “Coral”, que estreia o novo som – e novo disco – dos The Gift, chega a Faro no dia 6 de outubro
para um concerto único no Teatro das Figuras. Mais tarde, a digressão do novo disco visual de David
Fonseca, “Living Room Bohemian Apocalypse”, passa pelo Centro Cultural de Lagos, no dia 26.

Pelo meio ainda há “Coisas de Mulheres”, espetáculo de stand up comedy de Ana Arrebentadinha que
levará a espectadora – e não menos o espectador – a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao
espelho (dia 15, no Auditório Municipal de Albufeira); e um espetáculo de dança flamenca de alto nível,
temperado com uma linda história de amor, em “Dantzari Bailaor”, de Jesus Herrera, (dia 29, no
Auditório Municipal de Lagoa).

No final do mês, de 27 a 30 de outubro, o Portugal Masters chega ao Dom Pedro Victoria Golf Course,
em Vilamoura, e com ele os melhores golfistas da Europa, que ali disputam o maior torneio de Portugal e
o único a integrar o European Tour, com um prize money de dois milhões de euros. A modalidade conta
com 40 campos da região e é hoje o principal produto turístico do Algarve fora da época balnear, com
mais de um milhão de voltas anuais.

Estes e muitos outros eventos estão reunidos no guia mensal editado pela Região de Turismo do Algarve
desde março de 2000 e que agora deixará o formato impresso, sendo esta a sua última edição em
papel, para ser disponibilizado exclusivamente em formato digital em www.visitalgarve.pt.

O guia de outubro é uma publicação bilingue (português e inglês), com 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.

Para aceder ao Guia Algarve de outubro basta clicar aqui.

8/45



SUL INFORMAÇÃO

30/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Aves, Portugal Masters e "The Gift": o que o Algarve tem para
oferecer em Outubro
Guia mensal editado pela Região de T urismo do Algarve desde Março de 2000, deixará o
formato impresso

O Festival de Observação de Aves, em Sagres, o Portugal Masters, em golfe, e concertos dos The Gift e
David Fonseca são algumas das sugestões de eventos para Outubro no Algarve.

O mês arranca com o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, a
decorrer de 1 a 5 de Outubro. O protagonista desta edição do maior evento de natureza do país é o
alcatraz (ou ganso-patola), a maior ave marinha avistada nas águas portuguesas e uma das muitas aves
migratórias que podem ser vistas a passar ao largo do cabo de São Vicente.

As novidades incluem ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos para ver morcegos, insetos e
escorpiões e palestras e workshops sobre bioacústica marinha, entre mais de duas centenas e meia de
atividades.

Ainda no início do mês, e no âmbito do Festival Internacional de Piano do Algarve, os pianistas Mário
Laginha e Pedro Burmester apresentam-se em duplo concerto com a Orquestra Sinfónica do Algarve no
Cineteatro Louletano, no dia 1, e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 2.

O concerto é dedicado a Bernardo Sassetti e a orquestra será dirigida pelo maestro Armando Mota.

A tour “Coral”, que estreia o novo som – e novo disco – dos The Gift, chega a Faro no dia 6 para um
concerto único no Teatro das Figuras. Mais tarde, a digressão do novo disco visual de David Fonseca,
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“Living Room Bohemian Apocalypse”, passa pelo Centro Cultural de Lagos, no dia 26.

Pelo meio ainda há “Coisas de Mulheres”, espetáculo de stand up comedy de Ana Arrebentadinha que
levará o espectador a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao espelho (dia 15, no Auditório
Municipal de Albufeira); e um espetáculo de dança flamenca, em “Dantzari Bailaor”, de Jesus Herrera, (dia
29, no Auditório Municipal de Lagoa).

No final do mês, de 27 a 30 de Outubro, o Portugal Masters chega ao Dom Pedro Victoria Golf Course,
em Vilamoura, e com ele os melhores golfistas da Europa, que ali disputam o maior torneio de Portugal e
o único a integrar o European Tour, com um prize money de 2 milhões de euros. A modalidade conta
com 40 campos da região e é hoje o principal produto turístico do Algarve fora da época balnear, com
mais de um milhão de voltas anuais.

Estes e muitos outros eventos estão reunidos no guia mensal editado pela Região de Turismo do Algarve
desde Março de 2000 e que agora deixará o formato impresso, sendo esta a sua última edição em
papel, para ser disponibilizado exclusivamente em formato digital aqui.
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RTA | “Guia Algarve” o que fazer no Algarve em Outubro
Está preparado para viver os grandes eventos de outubro no Algarve? Da música nova
dos T he Gift, em Faro, ao maior evento de Natureza do país, em Sagres, passando pelo
mais importante torneio de golfe de Portugal, em Vilamoura, descubra mais de uma
centena de sugestões reunidas no Guia Algarve, a publicação mensalmente editada pela
Região de Turismo.

 

Está preparado para viver os grandes eventos de outubro no Algarve? Da música nova dos The
Gift, em Faro, ao maior evento de Natureza do país, em Sagres, passando pelo mais importante torneio
de golfe de Portugal, em Vilamoura, descubra mais de uma centena de sugestões reunidas no Guia
Algarve, a publicação mensalmente editada pela Região de Turismo.

O mês arranca com o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres,
a decorrer de 01 a 05 de outubro. O protagonista desta edição do maior evento de natureza do país é o
alcatraz (ou ganso-patola), a maior ave marinha avistada nas águas portuguesas e uma das muitas aves
migratórias que podem ser vistas a passar ao largo do cabo de São Vicente. As novidades incluem
ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos para ver morcegos, insetos e escorpiões e palestras e
workshops sobre bioacústica marinha, entre mais de duas centenas e meia de atividades.

Ainda no início do mês, e no âmbito do Festival Internacional de Piano do Algarve, os pianistas Mário
Laginha e Pedro Burmester apresentam-se em duplo concerto com a Orquestra Sinfónica do Algarve no
Cineteatro Louletano, no dia 01, e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 02. O concerto é
dedicado a Bernardo Sassetti e a orquestra será dirigida pelo maestro Armando Mota.

A tour “Coral”, que estreia o novo som – e novo disco – dos The Gift, chega a Faro no dia 06 de
outubro para um concerto único no Teatro das Figuras. Mais tarde, a digressão do novo disco visual de
David Fonseca, “Living Room Bohemian Apocalypse”, passa pelo Centro Cultural de Lagos, no dia 26.

Pelo meio ainda há “Coisas de Mulheres”, espetáculo de stand up comedy de Ana Arrebentadinha que
levará a espectadora – e não menos o espectador – a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao
espelho (dia 15, no Auditório Municipal de Albufeira); e um espetáculo de dança flamenca de alto nível,
temperado com uma linda história de amor, em “Dantzari Bailaor”, de Jesus Herrera, (dia 29, no
Auditório Municipal de Lagoa).

No final do mês, de 27 a 30 de outubro, o Portugal Masters chega ao Dom Pedro Victoria Golf Course,
em Vilamoura, e com ele os melhores golfistas da Europa, que ali disputam o maior torneio de Portugal e
o único a integrar o European Tour, com um prize money de dois milhões de euros. A modalidade conta
com 40 campos da região e é hoje o principal produto turístico do Algarve fora da época balnear, com
mais de um milhão de voltas anuais.

Estes e muitos outros eventos estão reunidos no guia mensal editado pela Região de Turismo do Algarve
desde março de 2000 e que agora deixará o formato impresso, sendo esta a sua última edição em
papel, para ser disponibilizado exclusivamente em formato digital em: www.visitalgarve.pt.

O guia de outubro é uma publicação bilingue (português e inglês), com 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.

Aceda aqui ao Guia Algarve de outubro.

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/GUIA OUTUBRO ARQUIVO.pdf
http://www.visitalgarve.pt
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/GUIA OUTUBRO ARQUIVO.pdf
https://maisalgarve.pt/2022/09/30/rta-guia-algarve-o-que-fazer-no-algarve-em-outubro/
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Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional
Novo vídeo insere-se no projeto Algarve Craft & Food

(Vídeo)

Novo vídeo insere-se no projeto Algarve Craft & Food

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve.

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023. 

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020. O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve e no final espera vir a promover experiências turísticas
sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo
práticas tradicionais que ajudem a aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

(Link)
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https://youtu.be/IleCeSlHkeE
https://regiao-sul.pt/sociedade/sindicato-da-hotelaria-intensifica-luta-no-algarve/596898?swcfpc=1
http://www.algarvecraftandfood.pt
https://regiao-sul.pt/sociedade/turismo-do-algarve-lanca-novo-video-promocional/598422
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Califórnia recebe eventos para americanos interessados em viver
em Portugal
A Califórnia recebe eventos para americanos interessados em viver em Portugal. Eventos
promovem o país em Los Angeles e São Francisco.

Dois eventos "Living in Portugal", organizados pela empresa algarvia Open Media, vão promover o país
em Los Angeles e São Francisco junto de americanos que queiram viver em Portugal, numa altura em
que o interesse cresce exponencialmente.

"O alvo é quem está interessado em mudar-se para Portugal para viver", disse à Lusa Bruce Hawker,
CEO da Open Media. "Desde uma pessoa que está prestes a reformar-se ao nómada digital que quer ir
trabalhar remotamente, a alguém que esteja interessado em criar uma startup em Portugal ou famílias
com crianças", indicou o responsável.

Marcados para fevereiro de 2023, os eventos estão a ser concebidos para cerca de 120 pessoas cada. A
Open Media, que edita títulos como Essential Algarve e Portugal Resident, será acompanhada por uma
dúzia de empresas de várias áreas, que irão promover os seus serviços e responder a questões neste
"roadshow" pela Califórnia.

Segundo Bruce Hawker, parte do interesse que se verifica vem de lusodescendentes, sendo a Califórnia o
estado com maior população de origem portuguesa nos Estados Unidos.

"Há muitos portugueses de segunda geração, que já são completamente californianos, mas que querem
voltar para Portugal", indicou Hawker. "Como não estão muito a par da situação, por exemplo a nível de
investimento, a ideia é poder responder às perguntas de quem quer ir viver para Portugal".

O orador principal dos eventos será Jonathan Littman, fundador da RedBridge Lisbon e autor de um
artigo de 2021 para a LA Magazine intitulado "The new California dream is in Portugal" (O novo sonho da
Califórnia está em Portugal).

Segundo Hawker, é mesmo na Califórnia que se verifica o maior interesse em Portugal, algo que pode
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ser atribuído a vários fatores: a semelhança do clima, o custo de vida mais baixo com boa qualidade, e
também a segurança. "Portugal é visto como um local calmo, ameno e seguro", frisou.

As empresas que irão acompanhar a Open Media neste périplo vão desde sociedades imobiliárias a
advogados, tecnologia e fiscalidade. Estão confirmadas a CMS Law, Castelhana, Sovereign Group,
Blacktower Financial Management, Kronos Homes, Martinhal Group, Ombria Resort, Fine & Country
Algarve, Casas do Barlavento, Currencies4You e Dengun.

O evento em Los Angeles será a 9 de fevereiro no Luxe Sunset Boulevard Hotel e o de São Francisco a
11 de fevereiro no Palace Hotel.

Se tudo correr bem, a ideia é fazer mais eventos destes nos Estados Unidos, onde existir maior procura
por informações e serviços para ajudar na mudança para Portugal.

"Este projeto na Califórnia é a edição-piloto", disse Bruce Hawker, referindo que está a ser feito um forte
investimento em marketing para atrair os participantes. Depois, poderá haver outras cidades. "Falando
com as empresas participantes, fala-se em Nova Iorque, Atlanta e Chicago, mas ainda está por definir".

Segundo explicou, os eventos vão incluir esclarecimentos sobre o processo de obtenção de autorização
de residência. ???????Hawker também notou que o interesse em Portugal a partir dos EUA está num
ponto muito alto.

"Dos Estados Unidos nunca houve um interesse destes. Era um mercado praticamente inexistente há
cerca de cinco ou seis anos", considerou. "Tem vindo a crescer de uma forma exponencial nos últimos
três anos", disse, algo que só foi reforçado pelas tendências que surgiram com a pandemia de covid-19.
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RTA apresenta novo vídeo que promove «a essência» do Algarve
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências com base na cultura local do destino onde passa férias. T em pouco mais de
dois minutos e acaba de ser lançado pelo T urismo do Algarve para atrair mais visitantes
através do turismo criativo.

(Vídeo)

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências com base
na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser lançado
pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes através do turismo criativo.

 

Segundo o Turismo do Algarve, o vídeo que foi lançado há dias em Madrid, tem o objetivo de dar a
conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma criativa culturas
diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias.

 

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

 

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

 

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais da região.

 

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

 

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

 

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que vão distinguir os
melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
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comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF.

 

Até ao dia 20 de outubro deste ano, podem concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e
agentes turísticos que tiverem aderido ao projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social
que o tenham divulgado desde o seu lançamento, em fevereiro de 2020, evidencia a mesma fonte.

 

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

 

Toda a informação sobre o projeto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.

 

(Link)
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De cara lavada, o Vila Valverde continua a ter o sossego como o
maior luxo
Aberto desde 2004, o único hotel rural de cinco estrelas do Algarve tem uma nova
decoração assinada pela conceituada Nini Andrade Silva.
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Da semente à vagem, a alfarroba é o ouro do Algarve
Muito versátil, usada para rações de animais, alimentos e cosméticos, a alfarroba é um
fruto produzido no Algarve com um valor de mercado cada vez mais elevado. João
Currito, CEO da Carob World, mostra a região ao mundo através de tabletes, cremes de
barrar, farinha e xarope. Mas, esta viagem ainda agora está a começar. “Da T erra à
Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a
partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em
casa ou no restaurante.

Pão de alfarroba, bolachas de alfarroba, bola de Berlim de alfarroba, torta de alfarroba, creme de
alfarroba, tabletes de alfarroba, farinha de alfarroba, xarope de alfarroba… com muitas utilizações, o
fruto adocicado nascido nas alfarrobeiras algarvias voltou a ganhar o estatuto de tesouro nesta região.
De acordo com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, “o fruto é uma vagem
(acastanhada, quase preta, quando madura) em forma de silíqua, comprimida, coriácea, indeiscente, de
10 a 30 cm de comprimento”. A mesma fonte afirma que a sua origem se situa, provavelmente, “nas
zonas costeiras do Médio Oriente, de onde se estendeu para o Ocidente''. Na Península terá sido
introduzida pelos Árabes”.

De elevado valor nutritivo, é apanhada no verão e utilizada da semente à vagem. João Currito, algarvio e
CEO da Carob World, marca que desenvolve produtos à base deste fruto, explica que “da semente, que
vale cerca de 10% do peso do fruto”, faz-se a goma, que é vendida para a indústria alimentar e
farmacêutica; a vagem, “que é a cadeia de valor onde estamos, ainda vai, maioritariamente, para fazer
rações para animais”.

E com os anos tem valorizado. “Há sete ou oito anos, quando comecei, uma arroba [15 kg] de alfarroba
andava na casa dos €5. Agora está nos 30. As alfarrobeiras não precisam de manutenção. São árvores
de sequeiro, que resistem muito bem à falta de água. ” E os roubos constantes não têm facilitado a vida
aos produtores. “Aquilo que havia antes, mas em surdina, nos últimos anos começou a ser um
problema”, conta.
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Bem-vindos ao mundo da alfarroba“Portugal é um dos maiores produtores mundiais de alfarroba”, um
produto do Algarve “historicamente negligenciado”, diz, por ter sido alimento “de porcos e de pobres”.
Entre 2013 e 2014, numa viagem de trabalho, cruzou-se com “uma espécie de bombom” de alfarroba e
imediatamente teve a ideia de aplicar a matéria-prima a outras finalidades. Depois de alguma pesquisa,
concluiu que não existia “nada do género” e que estava a trabalhar em inovação. “Do Tejo para cima, a
percentagem de pessoas que já ouviu falar de alfarroba é muito pequena.”

“Fizemos o projecto de investigação com a Universidade do Algarve, passámos pela fase de
industrialização, tentámos ir ao mercado arranjar financiamento, o que falhou redondamente porque não
há investidores para suportar startups industriais que exijam capital intensivo – estamos a falar de um
projeto com um milhão e meio de investimento.” A 25 de Abril de 2019, depois de todo o processo de
criação e desenvolvimento da marca, os produtos da Carob World foram oficialmente lançados na loja
online. “Foi o dia da revolução da alfarroba”, brinca.

Hoje, a Carob World (Tel. 289112327) está também presente nos aeroportos, algumas áreas de serviço
e lojas gourmet e de produtos regionais espalhadas pelo país, já que o posicionamento é também
focado no mercado internacional. “Já fizemos as primeiras exportações para uma dúzia de países”,
como Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Japão e Austrália, entre outros.

Uma matéria-prima, múltiplos produtos

As tabletes e os cremes para barrar (alfarroba e amêndoa e alfarroba, amêndoa e leite) foram os
primeiros produtos a ser comercializados pela Carob World, pouco antes da farinha de alfarroba. “Já
havia no mercado e as pessoas pediam”, explica. “No ano passado, lançámos o xarope de alfarroba”,
focado nos mercados árabes, onde têm o costume de utilizar produtos do género para “adoçar o chá ou
fazer bolos”. Completamente “alinhado com as tendências nutricionais”, está, de forma gradual, a ocupar
o seu lugar no mercado.

No futuro, a missão como empresa é muito clara: “se for produto de alfarroba, estamos interessados
em fazer”, afirma. “A alfarroba é um produto muito flexível e o objetivo é criar um portfólio de produtos
de qualidade e levá-lo para o mundo”.

Alfarroba na alta-cozinha

Árvore amiga do ambiente, ajudando no resgate de carbono e, cada vez mais, símbolo de
sustentabilidade e emblema do barrocal algarvio, é da alfarrobeira que se colhe o fruto entre agosto e
setembro. O uso da farinha popularizou a alfarroba, fruto muito rico em açúcar, proteína e
galactomananos, com destaque para o pão e os doces algarvios. As características também atrairam
diversos chefs de cozinha, como Rui Silvestre. O responsável pelo restaurante Vistas - Rui Silvestre, em
Castro Marim, premiado com um Garfo de Ouro e uma Estrela Michelin, usa o fruto nos menus
degustação. “A nossa sobremesa do menu Fauna e Flora é quase um tributo à alfarroba, um produto
que foi trazido pelos árabes e isso tem muito a ver com a nossa cozinha. Apresentamos uma base de
tarte de alfarroba, com mousse de cevada, chocolate, cacau e gelado de cardamomo, a especiaria que
liga à nossa diáspora. Finalizamos o prato já na mesa com molho de chocolate quente", explica Rui
Silvestre.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a
partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no
restaurante.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras
da PAC que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar
na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor
agrícola a a transição climática no período 2023-2027.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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World Travel Awards: Portugal arrecada 30 óscares europeus do
turismo, incluindo Melhor Destino
Portugal conquista 30 galardões na edição europeia dos World T ravel Awards. Porto,
Lisboa, Algarve ou Açores estão entre os vencedores.

Depois de ter perdido o título de Melhor Destino da Europa no ano passado para a Grécia, após quatro
anos consecutivos de vitórias, Portugal reconquistou o galardão na gala europeia dos World Travel
Awards de 2022, realizada este sábado na ilha de Maiorca, em Espanha.

Portugal volta assim a ser eleito o Melhor Destino europeu naqueles que são considerados os “óscares”
do turismo a nível mundial, somando-se a três dezenas de prémios para destinos e empresas nacionais.
Em destaque: o Porto conquista o galardão de Melhor Destino de Cidade; o Algarve é, uma vez mais, o
Melhor Destino de Praia; enquanto os Açores repetem o posto de Melhor Destino de Turismo de
Aventura da Europa.

De realçar ainda os quatro prémios atribuídos a Lisboa: Melhor Destino de City Break, Melhor Destino
Metropolitano Costeiro, Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Porto de Cruzeiros. Já os Passadiços do
Paiva, em Arouca, sagraram-se Melhor Atracção Turística e Melhor Atracção de Turismo de Aventura;
enquanto o projecto Dark Sky Alqueva renova a distinção de Turismo Responsável.

Referência ainda para o Turismo de Portugal, eleito novamente Melhor Entidade de Turismo, para a TAP,
uma vez mais Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul; e
para a Amazing Evolution, que renova o galardão de Melhor Operadora de Hotéis Boutique e acrescenta
o prémio de Melhor Empresa de Gestão Hoteleira, reforçando a posição de liderança da empresa
portuguesa, responsável pela gestão de mais de uma dezena de hotéis no país.

Ainda no sector da hotelaria, somam-se mais 14 distinções para unidades nacionais: Pestana Porto
Santo (Melhor Resort All-Inclusive), Pestana Alvor Praia (Melhor Hotel de Praia), 1908 Lisboa Hotel
(Melhor Hotel de Design), Vila Baleira Resort (Melhor Resort Insular), Vila Galé Collection Braga (Melhor
Hotel Monumental), Pine Cliffs (Melhor Resort de Lazer), Pestana CR7 Lisboa (Melhor Hotel de Lifestyle),
Conrad Algarve (Melhor Resort de Lifestyle), Valverde Hotel (Melhor Hotel Boutique de Luxo), Domes
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Lake Algarve (Melhor Resort Novo), Cascade Wellness Resort (Melhor Resort Desportivo), Dunas
Douradas Beach Club (Melhor Villa Resort), L'AND Vineyards (Melhor Hotel em Região Vitivinícola) e
Monte Santo Resort (Melhor Resort Romântico).

Os vencedores da edição europeia disputam agora a final mundial, a 11 de Novembro, juntamente com
os vencedores das restantes regiões nas respectivas categorias. Conhecidos como os “óscares” do
turismo, os World Travel Awards são atribuídos por profissionais sector e pelo público através de uma
votação online.
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Óscares de turismo: Portugal conquista 30 prémios incluindo o
de Melhor Destino na edição europeia dos World Travel Awards
Já foram anunciados os vencedores da edição europeia dos World T ravel Awards 2022.
Portugal arrecadou três dezenas de prémios, com destaque para a distinção de Melhor
Destino Europeu. O  Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia, o Porto destacou-se
como Melhor Destino de Cidade e Lisboa como Melhor Destino City Break.

Portugal brilhou em… Espanha, na gala europeia dos World Travel Awards 2022, conhecidos como os
“Óscares” do sector do Turismo. A cerimónia da 29.ª edição europeia destes conceituados prémios
internacionais decorreu na noite de sábado na ilha espanhola de Maiorca e que antecede a grande final
mundial em novembro. Portugal conquistou 30 prémios, incluindo o de Melhor Destino na Europa.

Lisboa arrecadou quatro prémios: Melhor Destino Metropolitano à beira-mar, Melhor Destino City Break e
Melhor Destino de Cruzeiros, a que se acrescenta o Porto de Lisboa foi o premiado com o galardão de
Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. Mas, na capital, há também hotéis vencedores como o 1908
Lisboa Hotel (Melhor Hotel Design) e o Valverde Hotel (Melhor Boutique Hotel de Luxo). O Porto
destacou-se como Melhor Destino de Cidade e o Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia. Na região
há ainda a referir diversos hotéis e resorts premiados. Nesta edição europeia dos World Travel Awards
2022, os Açores foram considerados o Melhor Destino de Turismo de Aventura e os Passadiços do
Paiva, a Melhor Atração Turística e Melhor Atração de Turismo de Aventura. O prémio de Turismo
Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva.

Referências ainda, na extensa lista de premiados, para a TAP, que conquistou dois prémios, e para
empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento em
Portugal, que ganhou os prémios de Melhor Companhia de Gestão Hoteleira e Melhor Operador de
Boutique Hotel.

Os World Travel Awards são considerados os “Óscares” do turismo e resultam de uma votação online,
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na qual participaram o público em geral e milhares profissionais de turismo e viagens à escala global.Pode
consultar AQUI a lista total de vencedores da edição europeia dos World Travel Awards 2022, incluindo
os premiados a nível nacional. A gala de atribuição dos “Óscares” mundiais de turismo está agendada
para 11 de novembro, em Omã. Recorde-se que, em 2021, Portugal já tinha conquistado mais de duas
dezenas prémios na edição europeia dos World Travel Awards.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Óscares de turismo: Algarve eleito o Melhor Destino de Praia na
edição europeia dos World Travel Awards
Já foram anunciados os vencedores da edição europeia dos World T ravel Awards 2022.
Portugal arrecadou três dezenas de prémios, com destaque para a distinção de Melhor
Destino Europeu

 

Portugal brilhou em… Espanha, na gala europeia dos World Travel Awards 2022, conhecidos como os
“Óscares” do sector do Turismo. A cerimónia da 29.ª edição europeia destes conceituados prémios
internacionais decorreu na noite de sábado na ilha espanhola de Maiorca e que antecede a grande final
mundial em novembro. Portugal conquistou 30 prémios, incluindo o de Melhor Destino na Europa.

Lisboa arrecadou quatro prémios: Melhor Destino Metropolitano à beira-mar, Melhor Destino City
Break e Melhor Destino de Cruzeiros, a que se acrescenta o Porto de Lisboa foi o premiado com o
galardão de Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. Mas, na capital, há também hotéis vencedores como
o 1908 Lisboa Hotel (Melhor Hotel Design) e o Valverde Hotel (Melhor Boutique Hotel de Luxo). 

Nesta edição europeia dos World Travel Awards 2022, os Açores foram considerados o Melhor
Destino de Turismo de Aventura e os Passadiços do Paiva, a Melhor Atração Turística e Melhor
Atração de Turismo de Aventura. O prémio de Turismo Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky
Alqueva.

 

Referências ainda, na extensa lista de premiados, para a TAP, que conquistou dois prémios, e para
empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento em
Portugal, que ganhou os prémios de Melhor Companhia de Gestão Hoteleira e Melhor Operador de
Boutique Hotel.

Os World Travel Awards são considerados os “Óscares” do turismo e resultam de uma votação online,
na qual participaram o público em geral e milhares profissionais de turismo e viagens à escala global.Pode
consultar AQUI a lista total de vencedores da edição europeia dos World Travel Awards 2022, incluindo
os premiados a nível nacional. A gala de atribuição dos “Óscares” mundiais de turismo está
agendada para 11 de novembro, em Omã. Recorde-se que, em 2021, Portugal já tinha conquistado
mais de duas dezenas prémios na edição europeia dos World Travel Awards.

(Link)
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“Melhor destino de cidade da Europa” é o Porto
Prémio atribuído pelos World T ravel Awards. Algarve e Lisboa também foram distinguidos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Mineiro Aires vai acompanhar novo aeroporto
Antigo bastonário dos Engenheiros vai presidir à comissão de acompanhamento que vai
seguir os trabalhos da comissão técnica independente.
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DN

03/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1120

REACH: 4100

IL. Única certeza na TAP é perda de dinheiro
O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, afirmou ontem que a
única certeza quanto à T AP é que haverá perda de dinheiro dos contribuintes neste
processo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3300

REACH: 35000

PSD e IL lançam críticas à decisão do Governo de privatizar a TAP
Montenegro define a decisão como “crime político” e a IL está segura das perdas
financeiras para o Estado
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JORNAL DE NOTÍCIAS

02/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • INÊS CARDOSO

FAV: 5

AVE: € 9000

REACH: 35000

“Não podemos ficar reféns de consensos no aeroporto”
Fernando de Almeida Santos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros
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PÚBLICO

02/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 15000

Senhorios não renovam contratos para fugir ao travão das
rendas
A maior agência imobiliária do país dá conta de que “alguns senhorios procuram fugir” ao
limite de 2% na actualização automática das rendas em 2023, optando por não renovar
contratos
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DINHEIRO VIVO

01/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Empresa de Amarante cria experiências onde o golfe é rei
Charme Eleven dá primeiros passos na criação de produtos turísticos para golfistas
amadores. Vai centrar-se no Norte, mas admite ir mais além.

O Charme Eleven Golf Cup By ITGest| Aparecida Seguros, que decorre neste sábado no Golfe de
Amarante, é o evento que vai marcar a estreia da empresa de promoção turística de Arsénio Duarte e
António Sampaio. As inscrições, disponíveis só para amadores federados, esgotaram logo na primeira
semana de abertura, num sinal de que a aposta da Charme Eleven - Golf Experience & More de
"proporcionar aos apaixonados, adeptos e curiosos do golfe um conjunto de experiências, em
combinação com alojamento distinto, e onde a gastronomia, o vinho e a cultura ocuparão um lugar de
destaque" tem clientes.

Os dois empreendedores, aficionados da modalidade, querem desenvolver o negócio em Portugal, mas
não descartam a organização de viagens para golfistas, num conceito de tudo incluído, a campos no
estrangeiro.

Para já, estão determinados em dar a conhecer a empresa. Como explicam, a escolha do nome da
marca obedeceu a dois critérios que ilustram o negócio: Charme, porque querem oferecer "momentos
de elevado requinte e qualidade, sejam à volta da mesa, sejam numa pista de dança, sempre com o
tema vínico como elemento aglutinador", promovendo convívios familiares ou corporativos; Eleven,
porque a sede está inserida no condomínio do Golfe de Amarante, junto ao buraco 11. O acrónimo cria o
símbolo C11. O torneio onde a empresa se dá a conhecer é o primeiro passo para fixar o C11 Golf Cup
no calendário desportivo como uma competição anual a realizar no primeiro sábado de outubro no
campo de Amarante.

Nesta primeira competição amadora, com um ADN corporativo e de networking, os dois
empreendedores reuniram o apoio de alguns patrocinadores e organizaram atividades como um leilão
online de arte africana, sendo que o valor angariado em duas obras irá reverter a favor da corporação de
bombeiros de Amarante e de Vila Meã, e um test drive do novo Mercedes-Benz elétrico. A ambição dos
dois empreendedores é alargar num futuro próximo "esta competição a outros campos de golfe do
Norte ou do país, assim como para a modalidade de circuito", avançam.
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O golfe é o produto âncora da C11, mas os fundadores estipularam objetivos de promoção do território
de Amarante e zonas limítrofes, com os olhos postos na expansão a toda a região Norte, não
esquecendo o Douro vinhateiro. Nessa viagem, contam já como parceiros ao nível do alojamento com a
Casa da Calçada - Relais e Chateaux, Monverde Wine Experience Hotel, Casa das Lérias, Quinta de
Ventozelo, Quinta da Pacheca e Vila Galé Vineyards.

Como adiantam, na génese da criação da C11 está a determinação de proporcionar aos amantes do
golfe informações e experiências construídas à medida, que lhes permita rentabilizar uma viagem ao
Norte de Portugal, e associar à estadia os sabores locais, a arte e o vinho. Em concreto, "potenciar o
que mais é representativo na oferta turística da região", dizem. Com um capital social de 750 euros e
"muita força de vontade", a empresa prevê faturar neste primeiro ano de atividade cerca de 20 mil
euros.

O plano de negócios antevê receitas entre 35 e 50 mil em 2023, e um crescimento que pode chegar aos
100 mil euros de faturação em 2024, exercício em que a atividade deve atingir o breakeven. A C11
conta apenas nos seus quadros com os dois sócios, estando a gerência a cargo de Arsénio Duarte. No
próximo ano, a empresa admite já necessitar de recrutar colaboradores.
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DN

01/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAEL BARBOSA

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Costa e o Governo afundam-se, Marcelo continua em perda |
Mariana ainda sobrevive, Medina é o pior ministro | Montenegro
apanha mas não ultrapassa Ventura
Pensionistas juntam-se ao castigo ao primeiro-ministro e contribuem para uma segunda
avaliação negativa consecutiva | Mudança de atitude dos portugueses mais velhos atira
titular das Finanças para saldo negativo de 27 pontos | Ao líder do PSD falta convencer
mais votantes do seu próprio partido.
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PÚBLICO

30/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Turismo bate novo recorde em Portugal. Agosto com máximos de
hóspedes e dormidas
Houve 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas contabilizados pelo INE,
valores que ficam 1,2% e 2,8% acima, respectivamente, de Agosto de 2019.

O turismo assistiu em Agosto a um novo recorde, com 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de
dormidas contabilizados pelo INE, valores que ficam 1,2% e 2,8% acima, respectivamente, de Agosto de
2019. Os turistas estrangeiros são a maior fatia, mas o impulso mais vigoroso veio dos portugueses,
com o mercado interno a crescer 8,2%, enquanto os mercados externos ficam ligeiramente abaixo de
2019, ao sofrer uma quebra de 0,2%.

De acordo com a estimativa rápida da actividade turística divulgada esta sexta-feira (que não engloba as
unidades de alojamento local com menos de 10 camas), os não residentes foram responsáveis por 58%
do total do número de hóspedes, e por 62% das dormidas.

Numa análise por regiões, apenas o Algarve, que é região turística mais importante nesta época (com
um peso de 32%, seguida por Lisboa com 21%), teve uma descida, de 7,1%, face aos valores do
mesmo mês de 2019 (pré-pandemia). Do lado contrário estão a Madeira, com mais 16,9% nas
dormidas, e o Norte, com mais 15,9%.

O INE refere ainda que os “principais mercados emissores aproximaram-se dos resultados de 2019”,
com o britânico a subir 0,3% nas dormidas e o espanhol a descer 3,1% face a Agosto de 2019. A subida
com mais impacto foi a dos EUA, com +28,3%, enquanto o Brasil sofreu uma quebra de 19,1%.

A informação hoje disponibilizada ainda não engloba valores das receitas de Agosto, mas os agentes do
turismo têm alertado para o facto de que a subida do volume de negócios não corresponder a uma
subida das margens, devido à inflação e à subida dos custos das matérias-primas, da energia e dos
transportes, e dos salários no sector. Por outro lado, sublinham que a recuperação surge depois de dois
anos de forte impacto negativo da pandemia de covid-19, e que poderá ser atenuada ou travada por
uma recessão.
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