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Ganhos com o turismo superam o pré-Covid
Alojamento turístico arrecadou cerca de 800 milhões de euros só em agosto, um aumento
de 25% face a 2019
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DIÁRIO ONLINE
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Jordan Smith vence Portugal Masters com recorde, Ricardo
Santos em 59º
Jordan Smith entrou ontem para a história de 16 anos do Portugal Masters, ao carimbar o
melhor resultado de sempre de um campeão, com 30 abaixo do Par, mas também pelas
emoções que deixou fluir após o último putt no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf
Course, em Vilamoura.

Jordan Smith entrou ontem para a história de 16 anos do Portugal Masters, ao carimbar o melhor
resultado de sempre de um campeão, com 30 abaixo do Par, mas também pelas emoções que deixou
fluir após o último putt no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Interpelado pelo entrevistador da televisão do DP World Tour, ainda antes de entregar o seu cartão de
resultados, rebentou em lágrimas e não conseguiu responder durante alguns minutos. Já tínhamos visto
os sorrisos de Andy Sullivan, a garra e alívio de Lucas Bjerregaard, mas este foi o mais emotivo campeão
de sempre do torneio algarvio de 2 milhões de euros de ‘prize-money’.

Jordan Smith entrou ontem para a história de 16 anos do Portugal Masters, ao carimbar o melhor
resultado de sempre de um campeão, com 30 abaixo do Par, mas também pelas emoções que deixou
fluir após o último putt no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Interpelado pelo entrevistador da televisão do DP World Tour, ainda antes de entregar o seu cartão de
resultados, rebentou em lágrimas e não conseguiu responder durante alguns minutos. Já tínhamos visto
os sorrisos de Andy Sullivan, a garra e alívio de Lucas Bjerregaard, mas este foi o mais emotivo campeão
de sempre do torneio algarvio de 2 milhões de euros de ‘prize-money’.
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O 2.º classificado foi Gavin Green, a 3 pancadas de distância (64+65+64+64), e o malaio de 28 anos
ainda deve estar a pensar como foi possível somar -27 e não ganhar o torneio, contentando-se com o
segundo prémio de 220.525.

«30 abaixo do Par é um dos melhores resultados de sempre no European Tour ou no DP World Tour»,
disse David Williams, o presidente do circuito profissional europeu, no seu discurso, durante a cerimónia
de prémios.

O DP World Tour não reconhece estas -30 como recorde, porque jogou-se com colocação de bola no
fairway durante os quatro dias. No entanto, não deixa de ser a melhor marca de sempre de um
campeão e tem ainda mais valor porque o Portugal Masters joga-se quase sempre nestas condições,
com ‘prefered lies’.

O anterior melhor resultado de um campeão tinham sido as -25 do inglês Steve Webster, logo na
primeira edição da prova (2007), quando o Dom Pedro Victoria Golf Course, desenhado por Arnold
Palmer, era um Par-72. Desde que passou a Par-71, o melhor agregado eram as -23 do irlandês Pádraig
Harrington em 2016, e do inglês Andy Sullivan em 2015.

Vários fatores contribuíram para um resultado deste calibre e Ricardo Santos, o melhor português, no
59.º lugar, com 8 abaixo do Par, referiu-se a dois deles: «o campo está mais fácil este ano e o nível dos
jogadores é cada vez melhor».

Mas por muito acessível que esteja um campo, nunca é fácil fazer 27 birdies e 3 eagles. Há também
muito mérito de Jordan Smith, o oitavo inglês a vencer o Portugal Masters, por ter tido a coragem de há
três semanas mudar de ‘putter’ e de pega de ‘putting’. A consequência foi esta prestação mágica.

Para ele, pouco importa se é ou não sancionado como recorde. O sabor é igual: «Nunca pensei fazer um
resultado destes, mas, agora, espero que resista durante muito, muito tempo, para ficar nos livros de
história».

Foi o segundo título de Jordan Smith no DP World Tour depois do Porsche European Open em 2017.
Uma espera de cinco anos. O triunfo em Vilamoura valeu-lhe a subida do 14.º ao 9.º lugar no ‘DP World
Tour Rankings in partnership with Rolex’.

Tem mais do que garantida a qualificação para os dois últimos torneios da temporada, na África do Sul e
no Dubai. Mas subiu também ao 5.º lugar no ranking europeu da Ryder Cup. Se o confronto com os
Estados Unidos fosse agora, seria chamado à seleção da Europa. No ranking mundial vai regressar ao
top-100 (já foi 69.º).

Jordan Smith sucede na lista de campeões do Portugal Masters ao belga Thomas Pieters, que no ano
passado recordou ter jogado em Portugal Campeonatos da Europa de amadores. E é curioso como o
nosso país também desempenhou um papel importante na formação do novo campeão da prova.
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Em 2016, foi o vencedor da ordem de mérito do Algarve Pro Golf Tour, o circuito satélite que evoluiu
para o atual PT Tour. Conquistou dois troféus em Portugal e dois vice-campeonatos, mesmo antes de
entrar no Challenge Tour.

Nesse ano de 2016, somou dois títulos da segunda divisão europeia (num deles deixou Filipe Lima no 2.º
lugar) e sucedeu a Ricardo Melo Gouveia na lista de n.º1 do ranking do Challenge Tour. Há de facto um
enorme significado que o seu regresso aos triunfos seja de novo no Algarve, onde tudo começou.

«Nem sequer tinha pensado nisso – admitiu –, mas agora que mencionas isso, sim, é um círculo que se
completa. Ganhei um par de torneios no início de 2016 no Algarve Pro Golf Tour, depois tive uma grande
época no Challenge Tour. Foi uma excelente preparação. Foi bem divertido andar a viajar pelo Algarve a
jogar em campos diferentes».

 

Ricardo Santos e Tomás Bessa são outros campeões de torneios do tal PT Tour, cuja nova época deverá
começar em poucas semanas. Ambos partiram hoje (Domingo) empatados para a última volta com 6
abaixo do Par e foi Ricardo Santos a merecer o estatuto de melhor português do 16.º Portugal Masters.

O algarvio de 40 anos totalizou 276 pancadas, 8 abaixo do Par, após quatro voltas de 69. Ficou
empatado no 59.º lugar com o campeão de 2015, o inglês Andy Sullivan, e cada um levou para casa um
prémio de 5.914 euros.

Foi a terceira vez em 13 participações que Santos foi o melhor português. E embora esta não tenha sido
a sua melhor classificação (16.º em 212), as -8 igualaram o seu melhor resultado (também -8 em
2010). «Talvez tenha sido o ano em que eu joguei mais sólido do tee ao green», disse o campeão
nacional de 2011 e 2016.

Já no caso de Tomás Bessa, foi mesmo o seu melhor resultado na prova. O jogador de Paredes que
reside no Algarve totalizou 281 pancadas, 3 abaixo do Par, após voltas de 67, 71, 69 e 74. Ficou no
70.º lugar e arrecadou um prémio de 3.809 euros.
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Foi a sua terceira participação no Portugal Masters, só tinha passado o cut uma vez, em 2020, ano em
que teve uma classificação de 64.º com 1 pancada acima do Par. «Fico feliz por ter jogado as quatro
voltas, sabia que poderia fazer muito melhor, mas é uma grande aprendizagem que tiro para o próximo
desafio», disse o jogador de 26 anos, campeão nacional em 2020.

O próximo desafio para os dois portugueses é já na próxima semana, em Almería, onde irá decorrer a
Segunda Fase da Escola de Qualificação do DP World Tour, onde também estarão Pedro Figueiredo e
Tomás Melo Gouveia. Ricardo Melo Gouveia, por seu lado, apurou-se diretamente para a Final da Escola
de Qualificação, daqui a duas semanas, em Tarragona, também em Espanha.

Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia começaram o 16.º Portugal Masters a lutarem para manterem o
cartão no DP World Tour. O objetivo era chegarem a este Domingo no top-117 do ranking, mas
acabaram por ceder algum terreno. Melo Gouveia caiu no ranking europeu de 120.º para 122.º e Santos
de 160.º para 161.º. Resta-lhes a Escola de Qualificação.

O 16.º Portugal Masters atraiu ao longo de cinco dias (contando com o Pro-Am) um total de 33.322
espectadores com ingresso. Uma subida em relação aos pouco mais de 24 mil de 2021, enquanto em
2020 nem foi possível haver público devido à pandemia. Se não contarmos com os dois anos de
restrições motivadas pela COVID19, ultrapassam-se sempre os 33 mil espectadores desde 2016.

Na cerimónia de entrega de prémios estiveram Filipe Silva (administrador do Turismo de Portugal), David
Williams (presidente do DP World Tour), David Pimentel (vereador da Câmara Municipal de Loulé), João
Fernandes (presidente do Turismo do Algarve), Custódio Moreno (do IPDJ), Luís Correia da Silva
(presidente executivo do Dom Pedro Golf e presidente do CNIG), Miguel Franco de Sousa (presidente da
Federação Portuguesa de Golfe), Nelson Cavalheiro (presidente da PGA de Portugal), Peter Adams
(diretor de campeonato do Portugal Masters) e José Maria Zamora (diretor de torneio).

(Link)
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REGIÃO DE LEIRIA
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0
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REACH: -1

Filme sobre o turismo Porto e Norte de Portugal vence em Ourém
a 15ª edição do ART&TUR
A Turismo Centro de Portugal viu serem premiados dois filmes, em diferentes categorias

O filme The Majestic Adventures of Ofélia de Souza, apresentado pela região de turismo Porto e Norte de
Portugal venceu a 15ª edição do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que encerrou
na noite desta sexta-feira, dia 28, no Teatro Municipal de Ourém.

Esta produção promocional ganhou o Grande Prémio, referente ao melhor filme, nas duas competições
que integram o evento, a competição nacional e a internacional.

A Turismo Centro de Portugal viu serem premiados dois filmes, em diferentes categorias. O filme Aqui
Entre Nós, produzido pela Ideias Com Pernas, conquistou o 2º lugar na categoria Destinos Turísticos:
Regiões (tanto na competição nacional como na internacional); e o filme A romance-trip through the
Gastronomy and Wines of Centro de Portugal, by Chef Diogo Rocha, produzido pela INC Filmes, foi
segundo classificado na categoria Gastronomia.

Durante os quatro dias do Festival, foram exibidos os filmes que integraram a “shortlist” da competição,
selecionados entre os 281 filmes promocionais e documentários, de 32 países, que se inscreveram e que
foram avaliados pelo júri internacional. No total, foram exibidos 87 filmes.

No Art&Factory, iniciativa que este ano teve lugar no Médio Tejo, o prémio foi atribuído, ex-aequo, a
uma equipa italiana e outra japonesa, constituídas, respetivamente, por Marco Calábria e Bruno Calanca
Nishito (Eureka Films) e Tsuyoshi Kigawa (Universidade de Wakayama).

O Art&Factory desafia realizadores internacionais a filmarem na região onde o festival se realiza, poucos
dias antes do festival.

O blog 365diasnomundo foi o vencedor do concurso Blogging Médio Tejo, que premiou a melhor
publicação de bloggers dedicadas ao Médio Tejo.
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Prémios

Competição nacional

Grande Prémio Competição Nacional – The majestic adventures of Ofélia de Souza

Melhor Filme promocional – Time Switch Aveiro

Melhor Documentário – Wetlands

Gastronomia – 2.º Prémio: A romance-trip through the gastronomy and wines of Centro de Portugal;
1.º Prémio: Serie: A Million Food Stories

Experiências Memoráveis – 2.º Prémio: A Voz do Mar; 1.º Prémio: BragançaNaturalmente!

Destinos Turísticos: Regiões – 2.º Prémio: Aqui Entre Nós; 1.º Prémio: Porto & the North of Portugal are
awaking

Destinos Turísticos: Cidades – 2.º Prémio Remote Workers | Visit Cascais; 1.º Prémio Time Switch
Aveiro

Música e Dança – 2.º Prémio: Cordas World Music Festival; 1.º Prémio: Havemos de ir a Viana

Marcas Corporativas – 2.º Prémio: Giant Waves of Nazaré!; 1.º Prémio: Casa Piriquita in El Corte Inglés

Turismo Náutico – 1.º prémio: Estações Náuticas de Portugal

Turismo Rural – 2.º Prémio: Oliveira Velha; 1.º Prémio: Life Montado

Serviços Turísticos – 2.º Prémio: Luz Houses – A soul experience; 1.º Prémio: Fátima – A time to be
thankful

Animação Turística – 1.º Prémio: PortugalNTN, We’re part of what surrounds us

Turismo de Natureza – 2.º Prémio: Terras de Trás-os-Montes – Destino Natural; 1.º Prémio: Terras da
Comporta – Nature Made

Questões de Turismo Sustentável – 2.º prémio: Isolaramente; 1.º prémio: Série Rostos de Aldeia

Ambiente e Ecologia – 2.º prémio: Ecomare – Research and rescue of marine species; 1.º prémio: Life
Lines – Architecture for Wildlife

Destinos de Surf – 2.º prémio: Surf No Crowd; 1.º prémio: Riding Portugal – Secret Spots

Desporto e Lazer – 2.º prémio: ADRIMAG – Grande Rota das Montanhas Mágicas; 1.º prémio: Riding
Portugal – Secret Spots

Inovação em Turismo – 2.º prémio: Come and discover the heart of Portugal; 1.º prémio: Sky Base One
– Episode 2

MICE – Meetings, Incentives, Congresses & Events – 1.º prémio: The Majestic Adventures of Ofélia de
Souza

Enoturismo – 1.º prémio: Bairrada Terras de Bem-Viver

Sítios da UNESCO – 2.º prémio: Coimbra – Património da Humanidade; 1.º prémio: Estrela – Um
Território em Mudança

Turismo Cultural – 1.º prémio: Côa valley
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Património Cultural e Natural – 2.º prémio: People and Traditions e Oeste Aspiring Geopark (ex-aequo);
1.º prémio: Wetlands

Eventos Culturais – 1.º prémio: Rede Cultura 2027

Cultura e Património – 2.º prémio: Return to the Côa Valley; 1.º prémio: O Salto do Contrabando

Categoria Arte & Criatividade – 2.º Prémio: Ases d’Africa; 1.º Prémio:O Nascimento da Arte

Competição Internacional

Grand prix competição internacional – The majestic adventures of Ofélia de Souza

Best Promotional Film – The Majetic Advetures of Ofélia de Souza e Introducing the Icelandverse

Best Independent Travel Film – Our story in every bottle

Best Documentary – Wetlands

Best Iberian Film – World Paella Day

Tourism Services – 2.º prémio: Taroko Village Hotel; 1.º prémio: Cannes is Still Standing

Tourism Destinations: Regions – 2.º prémio: Just Between Us; 1.º prémio: No Joy in Life is Small

Tourism Destinations: Countries – 2.º prémio: Holiday Here This Year – Epic Holidays; 2.º prémio:
Kazakhstan by Thomas and Lucy Atkinson; 1.º prémio: Introducing the Icelandverse

Tourism Destinations: Cities – 2.º prémio: Klagenfurt – to see and to live!; 1.º prémio: Remote Workers
| Visit Cascais

Music & Dance – 2.º prémio: Music is my life – Joseph Shabalala; 1.º prémio: Rede Cultura 2027

Nature tourism – 2.º prémio: ADRIMAG – Grande Rota das Montanhas Mágicas; 1.º prémio: Tasmania
Tourism – Airguides

Sustainable Tourism Issues – 2.º prémio: Lift Off; 1.º prémio: Taroko Village Hotel

Environment & Ecology – 2.º prémio: The land of forest – Let’s be friends; 1.º prémio: iNature – My
Nature

Wealth & Well Being – 1.º prémio: LithuaniaFind your sauna self

Astrotourism – 1.º prémio: Extremadura – A Story Told from the Stars

M.I.C.E- 2.º prémio: Budapest MICE image film; 1.º prémio: The Majestic Adventures of Ofélia de Souza

Urban Tourism – 2.º prémio: Time Switch Aveiro; 1.º prémio: 10 plans to live Madrid

Innovation in Tourism – 2.º prémio: Wetlands; 1.º prémio: Experience A World Beyond Hotels & Resorts
– 2.º prémio: Eco Lodges Japan in Yukiguni; 1.º prémio: Future Looks Bright – Anemos Luxury Grand
Resort

Cultural Tourism – 2.º prémio: Rede Cultura 2027; 1.º prémio: The Houses of Light

Sports & Leisure – 2.º prémio: Serie: Riding Portugal – Secret Spots; 1.º prémio: Racing bike to passo
dello Stelvio

Arts & Creativity – 2.º prémio: BragançaNaturally!; 1.º prémio: Cannes is Still Standing
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Adventure & Expeditions – 2.º prémio: Jordan; 1.º prémio: Ukujima

Gastronomy – 2.º prémio: Utopia; 1.º prémio: World Paella Day

Enotourism- 2.º Prémio: Zagreb County – A Taste Above; 1.º Prémio: Our story in every bottle

Culture & Heritage – 2.º Prémio: The Faces of Shikoku; 1.º Prémio: MeetFeelExploreZadar
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JORNAL DE NEGÓCIOS

31/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA VELHO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Sem a edição de 2021, a Web Summit teria colapsado”
A crise pandémica foi difícil para o setor, com muitos eventos no mundo inteiro a
desaparecerem.
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DN

30/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Web Summit faz disparar 80% preços do Alojamento Local em
Lisboa
Parque das Nações e Baixa são as zonas onde os preços mais subiram nos dias da cimeira
tecnológica e há apartamentos a custar 500 euros por noite
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PÚBLICO
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 15000

Ryanair põe apoio estatal à TAP nas mãos do tribunal de justiça
europeu
Companhia irlandesa avançou com um recurso no T ribunal de Justiça da União Europeia
com o objectivo de anular o apoio estatal em curso na T AP, autorizado por Bruxelas em
Dezembro de 2021
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DN

30/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Adegas, vinhas e ruínas. Nova rota do vinho de talha une 22
concelhos do Alentejo
O objetivo é divulgar e proteger a história milenar deste vinho, feito em grandes
recipientes de barro poroso, dando a conhecer produtores e adegas enquanto se chama
turistas à região. Projeto ajuda a consolidar candidatura a Património Imaterial da
Humanidade.

Assim que se entra na casa é impossível não reparar nelas: são seis enormes talhas, com capacidade
para produzir cada uma à volta de 400 a 500 litros de vinho, seguindo à risca o método tradicional
introduzido pelos romanos na Península Ibérica há cerca de 2000 anos. Em cada talha estão expostos os
nomes das castas ali colocadas e às mais conhecidas, como a Trincadeira ou a Antão vaz, juntam-se
outras menos comuns como Perrum, Dedo de Dama, Roupeiro ou Larião. Quem controla toda a
operação é José Galante, 60 anos, que há cinco passou a dedicar-se "à paixão de sempre", que já corria
na família, pela produção de vinho de talha. José é um autêntico "faz tudo": cuida da vinha, faz a
vindima, limpa e higieniza as talhas, mói a uva e acompanha a fermentação até ao resultado final,
desvendado com a abertura da talha e a prova do vinho a 11 de novembro, como manda a tradição,
dando sentido ao provérbio: "Dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho".

Mas José Galante não ficou por aqui. Aos poucos, tem vindo a recuperar o espaço, que decorou com os
retratos da família, muitas bicicletas antigas e peças de artesanato. Abriu-o ao público, em Vila de Frades
(uma freguesia da Vidigueira, que é denominada capital do vinho de talha), e hoje recebe grupos na
Adega do Zé Galante a quem serve o seu vinho e petiscos regionais que vai selecionando ao calcorrear o
Alentejo. Tudo complementado com uma unidade de alojamento local, D. Teresinha (o nome é uma
homenagem à avó), a funcionar na porta ao lado.

É precisamente este tipo de histórias e produtos que a nova rota do vinho de talha quer dar a conhecer.
A iniciativa une 22 concelhos do Alentejo (ver lista), que já trabalhavam juntos na candidatura da
"técnica de produção ancestral do vinho de talha" a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.
Este processo, liderado desde a primeira hora pela câmara da Vidigueira, teve recentemente um
importante avanço com a confirmação da inscrição no Inventário Nacional, passo que precede a
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candidatura junto da UNESCO agora conduzida pelo Estado português. A criação e divulgação da rota
reforça esse desígnio, mostrando obra feita.

"O dossier da candidatura já está completo. Com a inscrição da candidatura no Inventário Nacional do
Património Imaterial concluiu-se esta primeira fase. Mas durante este processo fomos aproveitando tudo
aquilo que pudemos, associado à candidatura. A criação desta rota surge nessa sequência, no
aproveitamento do protocolo que já existia com 22 municípios e sete entidades que assim se associam
num produto turístico que agrega todo o Alentejo, independentemente de alguns dos concelhos serem
ou não produtores de vinho de talha. Isso não foi fator de exclusão. Acredito este produto local vai
contribuir bastante para a economia do território no seu todo", explica Rui Raposo, 44 anos, presidente
da câmara da Vidigueira (eleito pela CDU) a cumprir o segundo mandato.

Como diz, há um objetivo que une todos os autarcas do Alentejo, independentemente da cor política:
"Queremos inverter os resultados daquilo que tem sido a desertificação do território, poder contribuir
para a economia local e fixar cada vez mais pessoas na região".

A rota tem mais de 80 pontos de interesse identificados e assenta em sete propostas diferentes de
itinerários, pensadas para um ou dois dias. A informação pode ser solicitada em postos de turismo ou
por email - info@rotadovinhodetalha.pt - e estará também online (site em desenvolvimento). As
experiências ao dispor dos visitantes, tendo sempre como pano de fundo o vinho de talha, são vastas e
vão desde provas a visitas guiadas a adegas, vinhas centenárias e ruínas romanas, bem como assistir ao
fabrico das talhas de barro em olarias artesanais, com muitos petiscos e brindes pelo meio e em
contacto direto com os 24 produtores que lhe estão associados (entre eles José Galante, que hoje já
possui mais de 30 talhas e produz cerca de 12 mil litros, com destaque para o "Portal da Adega",
certificado desde o ano passado).

O Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, inaugurado a 11 de novembro de 2020,
quer ser a casa de partida para a rota. A ideia é que no espaço museológico o visitante se municie de
informação sobre a história do vinho, a forma tradicional de o fazer, os produtores da região, etc, para
que, depois, possa escolher os próximos destinos a visitar, consoante o seu interesse pessoal e
disponibilidade.

Neste centro, além das enormes talhas - recipientes de bairro poroso, que em média têm um volume
entre os 800 e os 1000 litros - que podemos observar e tocar, explica-se ao detalhe as quatro fases
desta técnica ancestral de produzir vinho. Tudo começa, nos meses de verão, com a limpeza e
higienização das talhas, sendo que, quando necessário, é preciso realizar a pesgagem, um processo
impermeabilização do interior do recipiente com recurso a resina natural e cera de abelha (tal como na
época dos romanos). Segue-se a colocação do mosto na talha (à massa líquida que resulta do
esmagamento das uvas junta-se também parte dos engaços que ajudam a filtrar o vinho). Um a dois
dias depois, tem início a fermentação, que normalmente dura à volta de três semanas e exige especial
cuidado por parte do produtor para manter sempre a temperatura entre 17 e 18 graus, mexendo aquela
massa duas a três vezes por dia com um "rodo" (ferramenta em madeira em forma de T). O último
passo é a abertura da talha, pelo fundo da mesma, e respetiva prova do vinho.

Um dos items mais curiosos em exposição é um punhado de grainhas de uva romana, encontradas
durante a escavação arqueológica num dos principais pontos de interesse desta rota. Falamos das
Ruínas de São Cucufate, em Vila de Frades, que estão classificadas como monumento nacional desde
1947. O sítio arqueológico, cujo edificado remonta ao século I, nasceu como casa agrícola no tempo dos
romanos, uma obra grandiosa dotada de mansão com dois pisos, templo próprio, jardim, termas,
necrópole, olaria, lagar e adegas. O espaço seria mais tarde ocupado por frades, que tinham São
Cucufate como padroeiro, antes de ser votado ao abandono durante séculos (o último registo de um
capelão ali presente data de 1723). Em 1947, iniciaram-se os trabalhos arqueológicos e entre os
achados estavam não só as grainhas como diversas ferramentas usadas na produção vinícola que
ajudaram a comprovar a existência milenar de vinho de talha naquele território, o que acabou por ser um
elemento histórico fundamental para reforçar a candidatura a Património Imaterial da Humanidade.

O contacto direto com quem faz vinho de talha é, indiscutivelmente, uma mais valia que a rota oferece,
pela dupla possibilidade de mergulhar fundo na história deste tipo de produção e nas histórias de quem a
mantém viva. Um desses personagens é a jovem Teresa Caeiro, de 27 anos. Ela é o rosto da Gerações
da Talha, também em Vila de Frades, empresa que fundou com a mãe. O coração do projeto é a antiga
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adega do século XVIII nas mãos da família há quatro gerações, onde estão presentes cerca de 50 talhas
já centenárias. Teresa recebe-nos à entrada da adega e começa por espantar-se com a dimensão do
grupo. "Não estava à espera de tanta gente. Espero que consiga explicar tudo bem", diz a sorrir. Fá-lo
com desembaraço e saber, sotaque alentejano bem presente, recordando a história da família e
enumerando todas as fases da produção do vinho, bem como a escala que ali se pratica: "Aqui é tudo
manual, muito caseirinho, é a família que conduz o processo todo".

A produção de vinho - entre eles o "Farrapo", nome inspirado na forma como são conhecidos os
habitantes de Vila de Frades, os farrapeiros - está no cerne da Gerações da Talha, mas a atividade da
empresa é diversificada, oferecendo programas de enoturismo que vão desde as simples visitas à adega
com provas de vinho e petiscos, aos passeios de barco pelo Alqueva, passando por piqueniques nas
vinhas e outras experiências que tiram partido das características da região e dão maior estrutura ao
negócio familiar.

O percurso de Teresa Caeiro é também a história de um regresso feliz às origens. A jovem empresária
começou por fazer uma licenciatura em Engenharia Geológica e de Minas, em Lisboa, mas o afeto pelos
vinhos levou-a a estudar viticultura e enologia em Évora, acabando por regressar a Vila de Frades com
novas competências para abraçar um desafio profissional. Este "regressar a casa" de muitos jovens da
Vidigueira é, aliás, uma tendência que o autarca Rui Raposo tem registado nos últimos anos. "Além do
interesse crescente dos estrangeiros, o que temos vindo a observar é o aumento do número de jovens
que querem regressar à sua terra para trabalhar, formar família e, muitas vezes, o próprio negócio.
Viram no seu território uma oportunidade e muitos regressam aqui já com uma formação especializada,
seja no setor do vinho, seja no turismo ou outros ramos, o que tem sido muito interessante para a
região", diz ao DN.

É outro jovem, Ruben Honrado, 32 anos, quem dá a cara pela Honrado Vineyards, empresa que fundou
com o pai, António, e que além de produzir vinhos gere dois espaços em Vila de Frades: o restaurante
País das Uvas e a Adega-Museu Cella Vinaria Antiqua. Da cozinha do restaurante saem para a mesa
iguarias regionais como os Ovos com Silarcas (cogumelo silvestre), o Cozido de Grão ou as Bochechas
de Porto Preto estufadas, acompanhadas pelo vinho das talhas que fazem parte da imagem de marca
desta casa, produzido há quase duas décadas por António. O desejo de alargar a produção levou à
procura de um novo local para acomodar mais talhas e a solução estava logo ali ao lado, num antigo
café que dividia paredes com o restaurante.

Com o início das obras, em 2017, para o transformar em adega, começaram a surgir vários sinais de
que aquele espaço tinha, afinal, uma história bem mais surpreendente. Os materiais usados, a estrutura
em arcos, o chão inclinado em direção ao "ladrão" (um recipiente enterrado que recolhia e aproveitava o
mosto no caso de alguma talha rebentar), um poço de 17 metros de onde seria retirada a água para a
higienização e até um canal subterrâneo usado como sistema de refrigeração do solo (algo que já era
praticado pelos romanos) indicavam que ali teria funcionado uma adega no passado, para surpresa dos
novos proprietários.

"Costumo dizer que descobrimos um tesouro que estava enterrado. E verdade é que hoje temos vinhas
na mesma terra onde os romanos as tinham (junto a São Cucufate), produzimos vinho da mesma
forma que eles produziam e temos uma adega que é de inspiração romana", sublinha Ruben Honrado. O
espanto com a descoberta levou a uma reformulação de planos e avançaram com uma cuidadosa
recuperação do local, devolvendo-o à sua forma original. Agora produz-se ali vinho, preservando intacta
a técnica para o fazer, e realizam-se jantares temáticos, visitas guiadas, workshops e seminários, entre
outras atividades ligadas ao enoturismo. A Honrado Vineyards começou a produzir o vinho "Talha" em
2016, com 4000 garrafas que eram para consumo no restaurante. Hoje já atingiu as 15000 garrafas,
conta com 12 referências no mercado e exporta boa parte da produção.

A feitura de vinhos na Vidigueira está bem documentada historicamente e o setor é hoje fundamental
para o tecido económico da região, como reconhece Rui Raposo: "Temos 314 km quadrados de
território e 14 adegas a produzir vinhos de excelência. Faz parte do pilar daquilo que é a economia local".

A Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito é dos principais empregadores locais. Inaugurada em
1960, conta com cerca de 300 associados e detém 1500 hectares de vinha nestes três concelhos do
distrito de Beja. Trabalha, sobretudo, com a casta Antão Vaz, a quem chamam "a musa inspiradora" da
adega, e tem hoje uma produção de aproximadamente seis milhões de litros de vinho por ano e oito
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milhões de quilos de uva por vindima.

As atividades de enoturismo e a Casa da Talhas, um espaço polivalente onde, mais uma vez, não só se
prova o vinho ("Vidigueira Vinho de Talha DOC", com as castas Antão Vaz, Roupeiro, Manteúdo,
Diagalves, Larião e Perrum, algumas delas quase em extinção) como se pode conhecer toda a sua
história, deram à adega um lugar nesta nova rota, que transmite saber e sabor, promovendo e
explorando o filão que o património do vinho de talha oferece.

OS MUNICÍPIOS

São 22 os concelhos unidos nesta rota. A saber: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arronches, Borba, Beja,
Campo Maior, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Marvão, Mora, Moura, Mourão,
Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Viana do Alentejo e Vidigueira.

O DN viajou a convite do município da Vidigueira

pedro.sequeira@dn.pt
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Aviação civil da China com prejuízo de 14,6 mil milhões de euros
até setembro
Nos primeiros nove meses do ano, as quatro maiores empresas chinesas do setor - Air
China, China Eastern, Hainan Airlines e China Southern - somaram quase 90% das perdas
mencionadas, de acordo com dados difundidos pelo portal de informação económica
Yicai.

As oito companhias aéreas chinesas listadas em bolsa registaram perdas conjuntas equivalentes a
14.647 milhões de euros, entre janeiro e setembro, devido às medidas de prevenção epidémica vigentes
no país, no âmbito da estratégia 'zero covid'.

Nos primeiros nove meses do ano, as quatro maiores empresas chinesas do setor - Air China, China
Eastern, Hainan Airlines e China Southern - somaram quase 90% das perdas mencionadas, de acordo
com dados difundidos pelo portal de informação económica Yicai.

A Spring Airlines - a principal companhia aérea de baixo custo do país -, que foi a única empresa listada a
registar lucros nos três primeiros trimestres de 2021, registou também prejuízo este ano.

"As perdas da indústria ultrapassaram o total somado de 2021 e 2020. Este ano é o pior de sempre
para a aviação civil da China", disse o analista Lin Zhijie, citado pelo Yicai.

Segundo este especialista, em 2022, as operações do setor representam apenas 50% do volume de
2019, o último ano antes da pandemia, enquanto em 2021 ascenderam a 70%.

A altamente contagiosa variante Ómicron do novo coronavírus obrigou as autoridades chinesas à
imposição de medidas de confinamento cada vez mais extremas e frequentes, para salvaguardar a
estratégia de 'zero casos', assumida como um triunfo político pelo secretário-geral do Partido Comunista
Chinês, Xi Jinping.

Para além da redução do número de voos, o aumento de cerca de 75% no preço do combustível, em
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termos homólogos, significa um custo extra de cerca de 40.000 milhões de yuans (5.530 milhões de
euros) para as empresas do setor.

Quase uma dezena de companhias aéreas chinesas e subsidiárias declararam insolvência este ano e esta
tendência deverá agravar-se, segundo o portal Yicai.

No primeiro semestre do ano, a Administração de Aviação Civil da China (CAAC) fez injeções de capital
na Air China, China Eastern, China Southern e no maior grupo de aeroportos do país, a Capital Airports
Holdings.

Da mesma forma, aquela instituição estendeu uma nova linha de crédito emergencial para companhias
aéreas no valor de 150.000 milhões de yuans (20.731 milhões de euros), que se juntou a uma já
existente de 65.600 milhões de yuans (9.067 milhões de euros), esta última também para aeroportos.

A informação esclarece que, entretanto, o setor aéreo de carga mantém a sua força depois de obter
elevados lucros em 2021 devido à procura relacionada com a covid-19 e escassez de oferta, embora a
sua situação tenha piorado acentuadamente desde julho, face a um cenário de queda de procura a nível
mundial.
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Os hotéis e empreendimentos Turísticos do Algarve terão de
contratar cinco a oito mil trabalhadores para garantirem a
operação do próximo ano
Os hotéis e empreendimentos T urísticos do Algarve terão de contratar cinco a oito mil
trabalhadores para garantirem a operação do próximo ano

Os hotéis e empreendimentos Turísticos do Algarve terão de contratar cinco a oito mil trabalhadores
para garantirem a operação do próximo ano
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