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Turismo do Algarve promove destino em outubro com ações
"pensadas para continuar a dar visibilidade à marca" - TNEWS
TNEWS Destinos

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo – Better Living In Portugal, que regressa ao
formato presencial nos dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada pela
Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e
serviços para se viver melhor em Portugal e conta com o envolvimento direto da RTA para prestar
informação turística sobre a região aos visitantes.

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

Entre os dias 18 e 22 de outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de
Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando-se na maior iniciativa de
turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de
Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objetivo responder às necessidades dos
‘stakeholders’ na promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno
do turismo sustentável na região.

O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais, 19 a 21 de
outubro, e um último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de
conhecimento, debates, exposições e atividades de natureza.
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Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19
a 22 de outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta ação
pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e
através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projeto Internacionalizar
+ Algarve 2.0, que a RTA e a ATA integram “com a perspetiva de estimular a partilha de conhecimento
entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e o desenvolvimento de
mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros”, refere o comunicado.

Estas iniciativas 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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JORNAL DO ALGARVE
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FAV: 7
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REACH: -1

Algarve eleito melhor destino de praia da Europa
A edição europeia dos World T ravel Awards 2022 elegeu o Algarve como Melhor Destino
de Praia da Europa
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BARLAVENTO

06/10/2022

TIPO • EPAPER
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PÁGINA • 4
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FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Projeto Algarve Craft & Food promove turismo criativo
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências com base na cultura local durante as férias
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BARLAVENTO

06/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Grupo Mercan Properties vai construir novo hotel no centro de
Faro
A JLL, consultora imobiliária especialista em gestão de investimentos, em representação
de um investidor privado, concluiu, no final da última semana, a venda ao Grupo Mercan
Properties de um conjunto de ativos imobiliários em Faro
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SIC

05/10/2022
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FAV: 3

AVE: € 179323

REACH: -1

As reservas de água no Algarve tem hoje metade da água
disponível
As reservas de água no Algarve tem hoje metade da água disponível

As reservas de água no Algarve tem hoje metade da água disponível
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SIC
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TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 512350

REACH: -1

O Algarve tem muitos trilhos junto à costa que merecem ser
explorados e o difícil é escolher
O Algarve tem muitos trilhos junto à costa que merecem ser explorados e o difícil é
escolher

O Algarve tem muitos trilhos junto à costa que merecem ser explorados e o difícil é escolher
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BARLAVENTO
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

João Rodrigues leva a sardinha portuguesa à National Geographic
Internacional
Reportagem «ciclo incrível da sardinha portuguesa» é um marco no fotojornalismo
português
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JORNAL I

06/10/2022
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AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

TAP. Compra de carros de luxo para administração gera polémica
Sindicatos arrasam medida e sugerem a empresa tratar da mesma forma trabalhadores.
Marcelo fala em falta de “bom senso”.
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PÚBLICO
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Pilotos sugerem mesma lógica da renovação da frota automóvel
para repor condições laborais
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil sublinha que enquanto os pilotos sofrem cortes
nos salários e enfrentam despedimentos em curso, a TAP renova a frota automóvel.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil sugeriu esta quarta-feira à TAP “a mesma lógica de “gastar-mais,
para poupar”, com que a companhia se defendeu sobre a renovação da frota automóvel corporativa,
para a reposição das condições laborais dos trabalhadores.

Num comunicado enviado aos associados, a que a Lusa teve acesso, o Sindicato dos Pilotos da Aviação
Civil (SPAC) cita o provérbio “à mulher de César não lhe basta ser séria, tem de parecer séria” para
criticar a opção da TAP.

“Seguindo o racional da justificação por parte de quem optou por adquirir viaturas nesta altura tão
sensível, que tem como fundamento uma miraculosa poupança, sugerimos a mesma lógica de “gastar
mais, para poupar” para a reposição de dignidade aos trabalhadores”, lê-se na mensagem do sindicato.

Em causa está a notícia avançada pela TVI/CNN Portugal e pelo portal Away de que a TAP encomendou
uma nova frota de automóveis BMW para a administração e gestores, substituindo os da Peugeot.

Na nota, o SPAC sublinha que “enquanto uns têm cortes brutais nos seus vencimentos, quando ainda há
processos de despedimento em curso e quando se condiciona a qualidade de vida a outros, em
simultâneo, renova-se o parque automóvel dos cargos de direcção”, defendendo que “para a existência
de paz social, é imperativa a presença de justiça social”.

Neste contexto, considera que a “nova atitude” perante “os gastos” terá de abranger os pilotos na
reposição das condições laborais. “Se tal não acontecer ficaremos realmente surpreendidos e seremos
obrigados a acreditar na hipótese de que a administração da TAP ou não quer aplicar o excedente
financeiro na justa reposição das condições laborais dos trabalhadores, ou não existe excedente
financeiro e esta renovação da frota foi paga com os cortes nos salários dos trabalhadores”, é
acrescentado no comunicado.
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A TAP defende que a renovação da frota automóvel para a administração e gestores permite uma
poupança de 630 mil euros anuais, justificando que a decisão foi assente neste racional ao mesmo
tempo que cumpre os contratos.

“A Comissão Executiva quer esclarecer que a TAP dispõe de uma frota automóvel corporativa para a
administração e directores, em regime de renting operacional. Com a opção que fizemos, estamos a
poupar anualmente até 630 mil euros, se tivéssemos mantido os carros que temos hoje”, refere a TAP
num comunicado interno.

A TAP justifica que em causa estão 50 viaturas, para o qual foi feito um concurso ao mercado, tendo
sido convidadas a participar seis entidades no mercado português. “A proposta escolhida foi a que
apresentou o preço mais baixo, com uma renda mensal de 500 euros. Como referência, as outras
propostas apresentadas à TAP com valor mais competitivo contemplavam rendas mensais de 750
euros”, explica a Comissão Executiva da empresa, no comunicado.

Esta quarta-feira, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) declarou que a
renovação da frota automóvel da TAP provoca “uma boa dose de vergonha alheia”, considerando que se
não for sinal de disponibilidade para subir ordenados aos tripulantes é um ato de gestão “vergonhoso”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também reagiu às notícias, apontando à companhia
aérea portuguesa “um problema de bom senso”.

“Já falei em relação a várias entidades públicas no passado e em relação à distribuição de dividendos e
em relação aos salários e entendo que quando se está num período de dificuldade deve fazer-se um
esforço para dar o exemplo de contenção”, defendeu. No entender do Presidente da República, é
compreensível que as empresas façam despesas, mas defendeu que é preciso “ter algum bom senso”
quando o país e o mundo atravessam um “período difícil”.
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OBSERVADOR

05/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5985

REACH: -1

Sindicatos da TAP "surpreendidos" e "revoltados" com renovação
da frota de carros para direção: "É um ato de gestão imoral e
irresponsável"
Sindicatos afirmam que não foram consultados e que só souberam pela comunicação
social. Dizem que "havia outras prioridades" e admitem avançar com protestos. T AP fala
em poupança de 630 mil euros.

Os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP condenam esta quarta-feira a compra de carros
de luxo para as chefias feita pela companhia aérea. Confessam estar “surpreendidos” e “revoltados”,
afirmam que não foram informados pela empresa e admitem avançar com protestos nas próximas
semanas. Em causa está a notícia avançada pela TVI/CNN Portugal, segundo a qual a TAP encomendou
uma nova frota de automóveis BMW para a administração e gestores.

Em declarações ao Observador, o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) admite que
ficou “incrédulo” ao saber da notícia através da comunicação social. Tiago Faria Lopes afirma que a
compra de uma nova frota “é imoral” e “irresponsável”.

É uma questão de justiça social. À mulher de César não lhe basta parecer séria: tem que ser séria. A
administração tem de ser um exemplo e não o tem sido. Eu tinha esperança que isto fosse uma fase de
adaptação da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, mas já percebi que não: é um
ato contínuo de desgoverno completo e não há ninguém da tutela que exija responsabilidades”, lamenta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras
vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro,
contacte o nosso apoio a cliente.
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ECONOMIA ONLINE
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ANA diz que reduziu taxas nos aeroportos na pandemia e
devolveu este ano 13 milhões
"Um aumento de médio de 10,81% que seguem genericamente o aumento da taxa de
inflação e as regras estabelecidas pelo Contrato de Concessão com o Estado Português”,
indica a ANA.

A ANA disse esta terça-feira que fez “reduções substanciais” nas taxas aeroportuárias durante a
pandemia, tendo devolvido este ano 13 milhões de euros às companhias aéreas, numa altura em que
propôs um aumento de 10,81% para 2023.

Numa nota, no mesmo dia em que a TAP criticou o aumento das taxas, a ANA – Aeroportos de Portugal
confirmou que “apresentou uma proposta de atualização das taxas aeroportuárias reguladas com data
de entrada em vigar a 01 de fevereiro de 2023, seguindo o novo modelo previsto no contrato de
concessão para o período 2023 até ao final da concessão”.

De acordo com a concessionária, “ao abrigo do modelo, que vigorou nos primeiros 10 anos da
concessão, a ANA fez reduções substanciais das taxas praticadas durante o período da covid que
resultaram na devolução de um valor total de cerca de 54 milhões de euros aos seus clientes em 2020 e
2021”. Além disso, refere, “a ANA devolveu mais de 13 milhões de euros às companhias aéreas
referente a acertos da receita cobrada em 2021, nomeadamente em Lisboa e em Faro”.

Assim, destacou a gestora dos aeroportos, “durante o período pandémico as medidas tomadas pela
ANA” resultaram na redução de 26% em Lisboa, de 18% no aeroporto do Porto e de 45% em Faro. Na
mesma nota, a empresa referiu que “os valores propostos para 2023 apresentam acréscimos por
passageiro de 0,35 euros nos Açores, 0,79 euros na Madeira, 0,81 euros no Porto, 0,80 euros em Faro
e 1,53 euros em Lisboa”, adiantando que “a proposta representa um aumento de médio de 10,81% que
seguem genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo Contrato de
Concessão com o Estado Português”.
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A concessionária garantiu ainda que “as taxas propostas para 2023 estão em linha com o benchmark
internacional em aeroportos comparáveis”. De acordo com a concessionária, “este ano, a ANA introduziu
uma modulação das taxas em todos os aeroportos para promover a utilização, pelas companhias, de
aeronaves menos ruidosas, seguindo a metodologia mais recente utilizada em vários aeroportos
internacionais”, acrescentando que “as companhias com frotas mais eficazes ao nível ambiental pagarão
menos do que as companhias que apresentem aeronaves mais ruidosas” e que “esta taxa de ruído é
neutra em termos de receitas para a ANA”.

A gestora disse ainda que “esta proposta será agora sujeita a consulta e terá de ser aprovada pela ANAC
[Autoridade Nacional da Aviação Civil]”. A TAP criticou hoje a intenção da ANA de aumentar as taxas
aeroportuárias em 2023, defendendo que a iniciativa seria “desproporcionada”, tendo em conta a falta
de investimento nas infraestruturas.

Em comunicado, a transportadora disse que “está bastante preocupada com a anunciada intenção de
aumentar as taxas aeroportuárias revelada pelo concessionário dos principais aeroportos portugueses”.
A TAP garantiu que “esta medida seria desproporcionada, dada a ausência de investimentos significativos
nos aeroportos portugueses nos últimos anos e as ineficiências e constrangimentos recorrentes, que
afetam em particular o nível de serviço prestado às companhias aéreas e a todos os passageiros que
utilizam o aeroporto de Lisboa”.

“Caso estes aumentos se concretizassem, somados ao forte aumento do preço dos combustíveis,
significariam um aumento dos custos das companhias aéreas com impacto nos preços das viagens para
os residentes em Portugal, assim como reduziriam a competitividade de Portugal como destino turístico”,
alertou a TAP.
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EXPRESSO
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FAV: 0
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Mais conforto, menos impacto ambiental: conheça 12 hotéis
onde tudo se transforma
Já nasceram em comunhão com a natureza ou melhoram a cada temporada
aproximando-se do zero desperdício e emissões de CO2. Dos materiais de construção à
decoração, da poupança de água e energia ao respeito pela envolvente, conheça 12
hotéis onde tudo se transforma.

E se a natureza pudesse oferecer, sem esforço adicional, tudo o que é necessário para um alojamento
ser autosuficiente? A esta questão respondem cada vez mais espaços, construindo de raiz edifícios com
materiais mais ecológicos e locais, reaproveitando edificações já existente, reciclando elementos para a
decoração. Desperdiçam-se menos recursos: reduz-se o caudal das torneiras, as águas pluviais são
reaproveitadas e é o sol que produz energia. A pegada ecológica é ainda mais diminuta quando se
compensa com a plantação de árvores para aproximar a atividade hoteleira e turística em carbono zero,
ou fazendo renascer um território outrora desertificado. Conheça os muitos caminhos que conduzem à
sustentabilidade na hotelaria.

Areias do Seixo: Menor impacto A consciência ambiental está presente desde a conceção do hotel Areias
do Seixo (Tel. 261980050), que orienta a sua filosofia para a eficiência energética, energias renováveis e
aproveitamento dos recursos naturais, assumindo também um papel de sensibilização junto dos seus
hóspedes. As práticas refletem-se em gestos tão básicos como a compra para utilização na cozinha de
embalagens de grande dimensão e sempre que possível reutilizáveis.

Casa Agrícola da Levada: Jardim comestívelInstalou-se numa antiga povoação, recuperando as casas
espalhadas pela imensa propriedade onde não faltam árvores seculares, de fruto, hortas e muita
vegetação. Ajudam a estar em contacto direto com a natureza e esquecer que estamos às portas da
cidade de Vila Real. Tudo é pensado ao ínfimo detalhe para ser sustentável e produzir o mínimo
desperdício, respeitando a envolvente. Assumindo-se como um “jardim comestível”, a natureza alimenta
humanos e animais e até os insetos têm hotel próprio. Não se usam produtos químicos e os hóspedes
são convidados a reciclar. Na Casa Agrícola da Levada (Tel. 916594404) encontra também uma honesty
shop com produtos da quinta e da região.
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Santa Bárbara Eco Beach Resort: em comunhão com a paisagem açorianaDesde a construção destas
casas integradas na paisagem que a sustentabilidade marca forte presença. Entre madeira de
criptoméria, cortiça e bambu, só se usam materiais naturais e objetos de decoração que remetem para
as tradições dos Açores. Na estufa do Santa Bárbara Eco Beach Resort (Tel. 296470360), na Ribeira
Grande, em São Miguel, o espaço luminoso é dedicado ao relaxamento e à prática de ioga com retiros a
acontecerem com frequência, e o mar ali tão perto recebe aulas ou convida a desafiar as ondas numa
prancha de surf ou bodyboard. A mesa do restaurante é alimentada pela horta biológica.

Hotel Sentido Galomar Santa Cruz: Equilíbrio ecológicoEquilibrado sobre as falésias do Caniço, à beira-
mar, o Hotel Sentido Galomar (Tel. 291930930) em Santa Cruz, na Madeira, tornou-se no primeiro
green hotel do país. Centenas de painéis foto voltaicos garantem a sua autossuficiência em termos de
energia cujo excedente é canalizado para outras unidades do grupo. O sistema GTC permite ao hóspede
saber o seu consumo face à média histórica do quarto e a meta é premiar os hóspedes com consumos
mais sustentáveis. Outros painéis garantem o aquecimento das águas. Tanto os materiais como os
equipamentos do alojamento são ecológicos e de longa duração, como o resysta, feito a partir de
cascas de arroz e mais resistente que a madeira. Somam-se a iluminação led por sensores, reciclagem
por piso, reaproveitamento de águas pluviais ou placas de purificação do ar nas casas de banho,
pequenos grande detalhes que fazem a diferença.

Cooking and Nature Emotional Hotel & The Nest: Pegada reduzidaPerfeitamente integrados na paisagem
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, dois alojamentos convivem em perfeita comunhão
com a Natureza, não a agredindo e como se dela fizessem parte. O respeito pelo espaço onde se insere
é notório nos materiais de construção que combinam a pedra e a madeira. A pegada ecológica dos
Cooking and Nature Hotels (tel. 244447000), o Emotional Hotel e o The Nest é reduzida e a
sustentabilidade apura-se na forma como os hóspedes são incentivados a relacionar-se com a paisagem.

Neya Lisboa: Sustentabilidade urbanaDesde que abriu portas em 2011, este hotel instalado no centro de
Lisboa foi pioneiro em abraçar a sustentabilidade em meio urbano, o que já lhe valeu diversas distinções.
Alia a questão ambiental – com gestão eficiente de resíduos, energia e água – às valências solidárias,
nomeadamente o quarto solidário, disponível gratuitamente para famílias carenciadas que se desloquem
para consultas médicas, tratamento hospitalar ou internamento. A visão de sustentabilidade tripartida –
ambiental, económica e social – do Neya Lisboa (Tel. 218413051) estende-se ainda à plantação de 750
árvores para compensar o CO2 libertado para a atmosfera, a política “plastic free” ou o incentivo à
utilização de bicicletas tanto por hóspedes como por funcionários.

São Lourenço do Barrocal: Terracota e calA reabilitação de São Lourenço do Barrocal, em Monsaraz (Tel.
266247140), foi pensada de acordo com a arquitetura da região, privilegiando o trabalho dos artesãos e
fornecedores locais. O projeto é assinado por Souto Moura que preferiu materiais orgânicos como tijolos
de terracota e o tradicional revestimento a cal. Artes como a tecelagem, olaria ou carpintaria são
elementos preponderantes da construção e do design de interiores, relevantes ainda como elo entre o
projeto e a região/comunidade local.

Herdade da Malhadinha Nova: Produção em modo biológico Os 455 hectares da Herdade da Malhadinha,
em Albernoa (Tel. 284965432) funcionam em regime biológico. Significa, por exemplo, que os solos têm
fertilização natural e que o corte das ervas infestantes é feito com pastoreio das ovelhas. Foi das
primeiras casas a aderir ao Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, pioneiro e único no
país. Reduziu os consumos e o rácio de água para produzir um litro de vinho é de 1/1 litro. Vinho, azeite
e mel ostentam o Selo de Produção Sustentável, símbolo de mais de 20 anos de trabalho de
preservação e de total envolvimento na região.

Traços D’Outrora: Identidade cultural A autenticidade sociocultural dos territórios de acolhimento
conservando a sua identidade cultural, foi um dos factores que levou à atribuição do galardão Green Key
e do diploma de unidade turística sustentável, pela Biosphere Sustainable Lifestyle à Traços D’Outrora
(Tel. 918795674). O alojamento tem vindo a recuperar a desertificada aldeia de Trebilhadouro, em Vale
de Cambra, transformando as casas para a prática de turismo rural. As camas de ferro e os móveis
antigos, são recuperados, as colchas em renda e as cortinas de linho conferem o conforto.
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Moinho do Maneio: Eleger o que é localQuase tudo aquilo que come ao pequeno-almoço no Moinho do
Maneio, em Penamacor (Tel. 918904233), tem origem na produção local. Mirtilos, amoras, cerejas,
melancia, uvas, são todos de pequenos produtores da zona. As framboesas são de produção própria. Os
resíduos orgânicos (pão e fruta) vão diretos para os burrinhos do alojamento rural. Projeto familiar,
denota atenção ao pormenor. O gel e champô são orgânicos e fabricados na região. Combinam bem
com os bioshower, chuveiros amigos da pele e da saúde.

Sublime Comporta: Mergulhar num ecossistema vivoInspirado no mítico porto piscatório da
Carrasqueira, construído por pescadores locais há mais de 50 anos para dominar a forte maré baixa do
Rio Sado, o Sublime Comporta (Tel. 269449376) criou as Bio-Pool Suites. São “cabanas ao estilo da
Comporta”, construídas sobre palafitas de madeira e suspensas sobre uma piscina biológica. A água é
tratada apenas com plantas aquáticas, sem recurso a quaisquer químicos. É apontada como uma das
maiores piscinas biológicas da Europa e convida a mergulhar a partir do seu terraço privado e nadar no
seu ecossistema aquático natural.

Craveiral Farm House: Vida eterna à águaA proximidade à natureza é parte do ADN do Craveiral
Farmhouse, em Odemira (Tel. 283249170). Este ideal, procurado pelos hóspedes, pede soluções. Águas
cinzentas e negras são tratadas e reutilizadas para rega. Servem o sistema de segurança contra
incêndios, apoiado pela plantação de árvores e plantas autóctones. A regeneração de habitat “Charco
Temporário Mediterrâneo” mantém as águas da chuva mais tempo disponíveis. Recebem tratamento e
ganham nova vida. A flora está viçosa, os solos saudáveis e a horta chega aos 7000m2.

Este texto foi adaptado do Manual SER Em Hotéis e Spas oferecido com a edição do Expresso de 7 de
outubro 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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TIPO • ONLINE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Passadiços do Paiva em Arouca ganham à Torre Eiffel e ao
Coliseu de Roma
Os Passadiços do Paiva, em Arouca, conquistaram pela primeira vez o título de "melhor
atração turística da Europa", nos World T ravel Awards deste ano, vencendo uma
categoria para a qual estava nomeados ícones mundiais como a T orre Eiffel (Paris,
França) o Coliseu de Roma (Itália) ou o Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra).
"Um feito notável", assinalou a presidente da Câmara de Arouca, Maria de Belém. Os
Passadiços também arrecadaram, pela quinta vez consecutiva, o título de "melhor
atração de turismo aventura da Europa".

Os Passadiços do Paiva, em Arouca, conquistaram pela primeira vez o título de "melhor atração turística
da Europa", nos World Travel Awards deste ano, vencendo uma categoria para a qual estava nomeados
ícones mundiais como a Torre Eiffel (Paris, França) o Coliseu de Roma (Itália) ou o Palácio de
Buckingham (Londres, Inglaterra). "Um feito notável", assinalou a presidente da Câmara de Arouca,
Maria de Belém. Os Passadiços também arrecadaram, pela quinta vez consecutiva, o título de "melhor
atração de turismo aventura da Europa".

"Concorríamos contra algumas das atrações turísticas mais conhecidas e visitadas no mundo e
vencemos, o que é um feito notável, o que nos coloca - os Passadiços do Paiva e o Arouca Geoparque
Mundial da UNESCO como destino de referência no Porto e Norte de Portugal", congratulou-se a
presidente da Câmara. Também a Sagrada Família (Barcelona, Espanha) a Acrópole (Atenas, Grécia) ou
a portuense Fundação de Serralves estavam entre os nomeados.

Desde 2016 que os Passadiços do Paiva somam títulos nos World Travel Awards, considerados os
"óscares" do turismo. "Exige muito esforço e dedicação de toda a equipa do município, no qual englobo
todos os controladores desta infraestrutura, mas também de todo o setor turístico local, desde o
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alojamento, à restauração, sem esquecer as empresas de animação turística, para conseguirmos manter
os Passadiços do Paiva no topo do turismo a nível europeu", sublinha Maria de Belém.

Com oito quilómetros de extensão na margem esquerda do rio Paiva, os Passadiços abriram em junho
de 2015 e desde essa altura já receberam mais de 1,5 milhões de visitantes.

Na 29.ª edição daqueles que são considerados os "Óscares" do turismo, o Porto foi distinguido como o
"melhor destino de cidade da Europa". O Algarve recebeu o título de "melhor destino de praia da Europa"
e Lisboa o prémio de "melhor destino de cruzeiros da Europa".
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FUGAS
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FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

Festival da Natureza reforça aposta da Madeira no turismo de
aventura
Até ao próximo domingo, o arquipélago madeirense será palco de diversas actividades na
montanha, no mar e no ar. O  Europeu de fotografia e de vídeo subaquático e o
Wanderlust são eventos em destaque.

 

As ofertas são muitas e diversificadas, e têm como meta colocar turistas e habitantes da Madeira, e do
Porto Santo, a usufruir do potencial natural das duas ilhas. Até ao próximo domingo, o arquipélago
madeirense recebe mais uma edição do Festival da Natureza, uma iniciativa aberta a participantes de
todas as idades. Para além das actividades ligadas ao turismo de aventura, este ano o festival será
potenciado com mais dois eventos: o Europeu de fotografia e de vídeo subaquático e o Wanderlust.

A natureza, o activo mais procurado por quem visita a Madeira, é o mote para a realização de um
festival que pretende dar a conhecer os melhores lugares da ilha, seja na montanha, no mar ou no ar.

Com eventos na baixa citadina do Funchal tão diversos como exposições fotográficas, palestras, arraiais
madeirenses, actuações de grupos folclóricos, workshops o u showcookings, o Festival da Natureza
assume-se, essencialmente, como um evento “para os aventureiros”.

Por esse motivo, haverá caminhadas pelas levadas, descidas pelas quedas de água nas montanhas da
costa Norte e passeios de bicicleta por entre os trilhos da floresta. Haverá ainda, segundo a organização,
a “presença obrigatória” da floresta Laurissilva, património mundial da UNESCO desde 1999, que
“representa um hino ao património natural do arquipélago”.
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https://www.festivaldanatureza.pt/
https://www.madeiraunderwater.com/
https://pt.wanderlust.events/products/wanderlust-108-madeira


 

Em simultâneo, estão a decorrer o 3.º Campeonato da Europa de Fotografia Subaquática e o 2.º
Campeonato da Europa de Vídeo Subaquático, competição que conta com a presença de 13 países, e o
Wanderlust, o “único triatlo mindful do mundo” que, no sábado e no domingo, combinará no Parque de
Santa Catarina, no Funchal, “HIIT, ioga e meditação com actividades ao ar livre, workshops e palestras
inspiradoras”.

Salientando que este ano o Festival da Natureza tem “um formato muito diferente”, Eduardo Jesus,
secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira, destaca todo o potencial da ilha: “A Madeira, por si
só, é o palco da fruição da natureza. Não precisamos de criar nada. Temos o original. Isso coloca um
desafio grande neste evento.”
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https://www.publico.pt/2022/09/29/fugas/noticia/madeira-volta-receber-elite-fotografia-video-subaquatico-2022180


Em declarações à Fugas, o governante destaca “um conjunto de valências” que serão “enfatizadas no
espaço urbano”, mas também “a natureza e a Laurissilva”. “Trazemos a dimensão do bem-estar e
wellness, a gastronomia sustentável e outros valores que são respeitadores da tendência da
sustentabilidade” que a Madeira “está a certificar”.

“A forma como olhamos para a natureza é muito mais do que o passeio na serra ou no mar. Queremos
que as pessoas que passam por aqui percebam que a oferta da Madeira é integrada e bastante
diversificada”, acrescenta Eduardo Jesus.

A terminar, o secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira adianta que a “comunicação
antecipada” destes eventos foi um incentivo ao aumento do turismo no arquipélago: “Estamos com uma
ocupação hoteleira de 90%. Se comparamos com o melhor ano de ocupação durante este mesmo
evento, era de 82%. Isso significa que a comunicação e o produto motivaram a presença no território.”

O Festival da Natureza decorre até domingo e programa completo das actividades pode ser conhecido
no site oficial do evento.

(Vídeo)

 

27/28

https://www.festivaldanatureza.pt/
https://youtu.be/rSzySLF5C2o
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIANA CORREIA

PINTO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Porto quer suspender novos registos de alojamento local por seis
meses
Medida será realizada no centro histórico e no Bonfim, enquanto o regulamento municipal
não fica concluído

28/28


