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18/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

50 milhões para modernizar imóveis
Programa é para empresas com ativos afetos ao turismo e indústria.
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EXPRESSO

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Turismo português poderá continuar a crescer em 2023, antecipa
ministro da Economia
Este ano o sector já gerou receitas de 14,6 mil milhões de euros até agosto, 14% acima
de 2019, e segundo António Costa Silva “há esperança que 2023 seja ainda de resiliência
da economia portuguesa, e em particular do turismo”

O próximo ano poderá continuar a ser marcado pela “resiliência da economia portuguesa, em particular
do turismo”, apesar das incertezas que se colocam com a guerra na Ucrânia, avançou António Costa
Silva, ministro da Economia e do Mar, no congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que
decorre em Fátima, dedicado à temática ‘Winds of Change’ (Ventos de Mudança).

“Se em 2019 o turismo bateu o recorde com 27 milhões de turistas e 18,4 mil milhões de receitas, este
ano até agosto já atingimos 14,6 milhões de receitas, 14% acima de 2019”, realçou o ministro da
Economia, destacando que iremos chegar ao final do ano “com as exportações do turismo a
representarem 49% do Produto Interno Bruto (PIB), quando no ano passado este peso foi de 41%”.

“Tenho esperança que 2023 seja ainda de resiliência da economia portuguesa, em particular do turismo -
com abrandamento, mas continuaremos a crescer”, adiantou António Costa Silva, lembrando que
“apesar da guerra na Ucrânia, da subida das matérias-primas e da Europa enfrentar a pior crise
energética da sua história, a previsão para a economia portuguesa é a de crescer 6,5% este ano”, o
maior crescimento na União Europeia, “e já no terceiro trimestre crescemos 4,9%, com um crescimento
em cadeia na ordem dos 7%”.

“Quando continuam as convulsões no mundo, os turistas irão escolher um destino seguro, como é
Portugal, porque somos uma espécie migratória, que gosta de viajar”, realçou Costa e Silva, enfatizando
a importância de apostar em mercados onde a crise é menos sentida, e deu o exemplo dos “turistas
norte-americanos que aumentaram 28% em Portugal até agosto”.

Referindo que “vamos ter uma retração na Europa, e uma recessão na Alemanha” - e frisando que “não
precisamos de cenários idealistas, mas também não podemos ser catastrofistas” -, o ministro da
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Economia adiantou, em particular no que toca ao turismo, que “aqui no nosso cantinho, podemos
conseguir manter esta vivacidade (obtida em 2022)”.

Mas este objetivo não será possível “se não se continuarem a ajudar as empresas, sobretudo na sua
capacidade de capitalização, e lutarei para o conseguir concretizar”.

O ministro da Economia frisou que a Europa costumava importar à Rússia 140 milhões de metros
cúbicos de gás, “o que representa 27% do mercado mundial de LNG”, e sustentou ser “indispensável
suprir esta fonte de gás, é esta crise energética que está no centro das nossas disputas atuais”.

Costa Silva chamou a atenção para o novo programa de apoios do Governo totalizando três mil milhões
de euros para ajudar as empresas a reduzir as faturas de energia, dos quais dois mil milhões de destinam
ao gás e mil milhões à eletricidade.

O recurso financeiro das empresas tem sido sobretudo a nível de endividamento bancário, sendo
fundamental que tenham “acesso a outros instrumentos capazes de reforçar os seus capitais próprios”,
sublinhou ainda o ministro da Economia.
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EXPRESSO

18/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO LIMA

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Ferrovia - Novas linhas para o interior e Lisboa-Faro em estudo
Plano Ferroviário Nacional está concluído e consagra a chegada de comboios a Bragança,
Vila Real e Viseu e a extensão da alta velocidade ao sul do país
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PÚBLICO

18/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 5

AVE: € 16700

REACH: 15000

Plano Ferroviário põe alta velocidade a servir as dez maiores
cidades
Plano inclui cuidar das linhas actuais, reabrir algumas que fecharam, expandir a rede
para Trás-os-Montes e reforçar ligações ao Algarve e a Espanha
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SAPO

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Hotelaria admite que retoma rápida e falta de mão-de-obra
pioraram qualidade de serviço
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) admitiu hoje que uma retoma
do turismo mais rápida do que a estimada e a falta de mão-de-obra levou a que a
qualidade do serviço tenha piorado.

“A hotelaria, como sabemos, é também uma atividade de mão-de-obra intensiva. Não sendo um
problema originário de Portugal — é um tema em todo o lado –, a verdade é que no nosso país com
uma situação de quase pleno emprego — são mais de 170.000 registos na Segurança Social — durante
a pandemia perdemos 45.000 ativos no setor do turismo”, afirmou Bernardo Trindade no 33.º
Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela AHP, que decorre em Fátima.

Acresce, segundo o responsável, que a retoma que o setor do turismo tem registado ao longo deste
ano, que considerou de “excecional”, também surpreendeu.

Assim, “da recuperação mais rápida do que prevíamos em 2022, resultou também uma qualidade de
serviço pior. Tenhamos todos essa consciência”, alertou Bernardo Trindade.

O responsável garantiu que sobre a questão dos recursos humanos, “todos” os associados da AHP
continuam “a trabalhar”.

“Os estudos apontam, aliás, para a liderança no crescimento dos salários no turismo quando
comparados com a restante economia portuguesa. Estamos a trabalhar entre todos os presentes num
novo paradigma de prestação de serviço que confira outro tipo de regalias aos nossos colaboradores.
Ainda assim, num contexto de verdade e transparência, um hotel é o que sabemos. Estamos abertos 24
horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano”, lembrou.

O presidente da AHP diz que têm consciência que para repor a força de trabalho perdida “não nos
bastamos a nós próprios”. Foi por isso que, recordou, apoiaram “a celebração do acordo com a CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.
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“Trazer cidadãos do espaço da lusofonia para trabalharem em Portugal. E, sim, num processo
desburocratizado e simples. O tempo da política tem de se aproximar das necessidades da economia”,
disse, acrescentando, no entanto, que também para os trabalhadores que chegam de fora há caminho a
percorrer”.

“Estas pessoas chegam a Portugal muitas delas com défices de formação técnica e linguística. Temos de
trabalhar em conjunto: empresas, escolas de hotelaria, IEFP, para colmatar estas lacunas”, referiu.

O novo regime de entrada de imigrantes em Portugal entrou em vigor em 30 de setembro, passando a
existir um visto de seis meses para um estrangeiro procurar trabalho no país.

Segundo o Governo, as alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de
cidadãos estrangeiros do território nacional estabelecem “procedimentos que permitem atrair uma
imigração regulada e integrada, para o desenvolvimento do país, mudar a forma como a administração
pública se relaciona com os imigrantes e garantir condições de integração dos imigrantes”.

Entre as novas medidas consta a criação de um visto de duração limitada que permita a entrada legal de
imigrantes em Portugal com o objetivo de procura de trabalho.

Este visto para procurar trabalho em Portugal é válido por 120 dias e poderá ser prorrogado por mais 60
dias, sendo concedido nos postos consulares portugueses, que comunicam de imediato ao Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Segundo a nova lei, para requerer um visto para procura de trabalho é necessário declaração de
condições de estada em Portugal e comprovativos de apresentação de declaração de manifestação de
interesse para inscrição no IEFP e da posse de meios de subsistência equivalente a três retribuições
mínimas mensais.

Também os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vão ter um regime de
facilitação de emissão de vistos em Portugal, no âmbito do acordo sobre a mobilidade entre Estados-
membros da CPLP.

Segundo o decreto, os cidadãos da CPLP podem obter um visto para procura de trabalho ou visto de
residência CPLP, ficando dispensados da apresentação de seguro de viagem válido, comprovativo de
meios de subsistência, cópia do título de transporte de regresso e apresentação presencial para requerer
visto.
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JORNAL ECONÓMICO

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

"Ano de 2022 excecional" para retoma mas ainda "temos de ser
ajudados", dizem hoteleiros
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo Trindade, salientou
hoje que 2022 "tem sido excecional" na retoma da confiança, mas que "realisticamente"
o turismo, chave da recuperação económica, ainda tem de ser ajudado.

“O ano de 2022 tem sido um ano excecional na recuperação da confiança dos nossos clientes. Portugal
liderará, aliás, o crescimento económico na União Europeia, tendo esse crescimento uma clara impressão
digital: o turismo como mola impulsionadora dessa recuperação”, afirmou Bernardo Trindade na
cerimónia de abertura do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela AHP, que
decorre em Fátima.

O presidente da AHP lembrou que os anos da pandemia fizeram o setor recuar 20 anos em termos de
dormidas e 10 anos em termos de proveitos.

O responsável recordou que – mesmo a bater recordes de receita em 2022 – a guerra na Ucrânia trouxe
“um grau de incerteza tal na construção da cadeia de valor do turismo”, que não é possível dizer “qual o
nível de resultados” com que fechará este ano. Acresce que “tudo está mais caro”, desde o custo da
mão de obra, à eletricidade e o gás, a cadeia alimentar e as diversas prestações de serviço. Factos que
levam a que a perspetiva se mantenha “incerta”, disse.

“Por isso, senhor ministro [da Economia], senhora secretária de Estado [do Turismo], estimados
associados, queremos lealmente continuar a ser parceiros, contribuintes para esta recuperação
económica e social do país, mas realisticamente temos de ser ajudados”, reforçou Bernardo Trindade.

O ministro da Economia, António Costa Silva, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estão
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presentes na cerimónia de abertura do congresso da hotelaria que conta com cerca de 550 pessoas,
segundo disse a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

Sobre o pacote de três mil milhões de euros de apoio às empresas para fazer face ao aumento da fatura
da eletricidade e do gás que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, Bernardo Trindade saudou
esse anúncio e afirmou que a expectativa da AHP é que sejam “incluídos nesse pacote de ajudas”.

O responsável abordou ainda a degradação da autonomia financeira das empresas hoteleiras durante a
pandemia, alertando que é preciso ver alargadas as maturidades das linhas de crédito de apoio à covid-
19, cujas maturidades estão em muitos casos a chegar agora ao fim.

O 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo decorre até sexta-feira.
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EXPRESSO

18/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Portugal ganha em atrair e apoiar nómadas digitais?
Gonçalo Hall vs Mariana Mortágua
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 65586

Turismo de Portugal coloca o país na Times Square e espera
chegar a 500 milhões de pessoas
O T urismo de Portugal vai lançar uma nova campanha de promoção nos Estados Unidos.
As 18h locais (11h em Lisboa), Portugal vai estar em todos os outdoors da T imes Square,
em Nova Iorque.

Esta sexta-feira o Turismo de Portugal dá início a um plano de promoção nos Estados Unidos, um
mercado estratégico para a atividade turística nacional. Para esse efeito a marca VisitPortugal vai estar
em todos os "outdoors" digitais da emblemática praça em Nova Iorque, a Times Square. Às 18h locais
(11h em Lisboa), o Turismo de Portugal vai entregar "cada um dos ecrãs a portugueses, para que estes
possam mostrar ao mundo o melhor que o país tem - as pessoas e o seu património natural e
histórico", indica o Turismo em comunicado. Com esta campanha, lançada antes da chamada semana de
Ação de Graças ("Thanksgiving", em inglês), esperam chegar a 500 milhões de potenciais turistas, numa
altura em que, devido à Black Friday, há maior predisposição para a marcação de viagens. Esta iniciativa
do Turismo de Portugal ocorre ainda no âmbito do evento de lançamento de uma nova figura de cera do
museu Madame Tussauds de Nova Iorque: Cristiano Ronaldo.
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ECONOMIA ONLINE

18/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

ANA defende que companhias aéreas deveriam ter de usar 90%
dos “slots”
Administrador da ANA - Aeroportos de Portugal considera que Comissão Europeia deveria
rever as regras dos slots, obrigando as companhias aéreas a usarem, pelo menos, 90%
dos seus slots.

A ANA – Aeroportos de Portugal defende que as companhias aéreas deveriam ser obrigadas a usar, pelo
menos, 90% dos slots que lhes são atribuídos, de forma a “otimizar a capacidade dos aeroportos”. Até
março de 2023, ainda por causa da pandemia, essa regra está nos 75% e, nessa altura, será revista,
podendo voltar aos normais 80%.

“Uma companhia aérea pode usar apenas 80% dos slots que pede, mantendo poder cativo dos 100%. E
isso, claramente, devia ser revisto a nível internacional. Para 90% ou por aí, de forma a otimizar a
capacidade dos aeroportos”, disse esta quinta-feira o CCO da ANA, Francisco Pita, durante o 33.º
Congresso da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria em Portugal (AHP), em
Fátima.

A lei prevê que as companhias aéreas podem usar apenas 80% dos slots que lhes são atribuídos nos
aeroportos, mas desde o início da pandemia, devido à quebra na procura, a Comissão Europeia aliviou
essa regra para os 75%. Em julho propôs voltar aos 80%, mas os Estados-membros acordaram que se
manteria nos 75% até março de 2023.

Entre as justificações estão “o atual elevado grau de incerteza devido à inflação, crises energéticas, um
possível regresso de vagas de Covid e medidas relacionadas, bem como a evolução da guerra“, referiu o
Conselho da União Europeia (UE), em outubro.

Francisco Pita nota que esta regra dos slots tem cerca de 30 anos e que, neste período, “a aviação
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mudou de forma radical”. Assim, considera que “a revisão” desta diretiva “é absolutamente estratégica”
para os aeroportos, bem como uma “oportunidade para garantir melhorias na conectividade”. E é a
alteração dessa regra, possivelmente para os 90%, que a ANA vai propor à Comissão Europeia.

Uma das maiores polémicas relacionadas com as regras de utilização dos slots envolve TAP, com a
Ryanair a acusar por várias vezes a companhia aérea nacional de estar a “bloquear” slots no aeroporto
de Lisboa. Na sequência do plano de restruturação da TAP, a Comissão Europeia decidiu que a companhia
de bandeira teria de libertar 18 slots, que acabaram por ser entregues à easyJet.

Ana Vieira da Mata, vogal do Conselho de Administração da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
também considera que a diretiva deveria ser revista, admitindo que, “na prática, poderá não haver uma
utilização tão eficiente [dos slots] quanto se desejava“.

Assim, a responsável diz ter “esperanças” de que a Comissão Europeia reveja essa diretiva, uma vez que
“é importante ter uma utilização eficiente da capacidade” aeroportuária. Contudo, Ana Vieira da Mata
recusa adiantar uma percentagem e diz que uma das hipóteses poderá ser manter essa regra nos 80%
ou nos 85% e “criar outros incentivos complementares a que haja uma utilização mais efetiva” dos
slots.

O CCO da ANA também defende mudanças ao nível da “possibilidade” que é dada a novas companhias
aéreas de passarem a operar num aeroporto. “As regras estabelecidas na atual diretiva dificultam muito
a entrada de novos operadores e dão sempre prioridade às que já operam“, disse.

Para o futuro da aviação, Francisco Pita olha com “alguma cautela”. “Vamos continuar a recuperação em
relação a 2019, mas com cautela porque neste clima de incerteza é difícil pensar que essa recuperação
se possa continuar a fazer ao ritmo que se estava a fazer até aqui”, diz o responsável. “Estamos
bastante conservadores, sem ser pessimistas. Porque a volatilidade é imensa”, remata.

(Notícia atualizada às 19h07 com mais informação)
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ECONOMIA ONLINE

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4732

REACH: 23000

Semana de quatro dias de trabalho é “vergonha nacional”, diz
CEO do Grupo Pestana
CEO do Grupo Pestana diz que implementar uma semana de quatro dias de trabalho,
mantendo a carga horária de 40 horas, é um "desastre" e um "tiro nos pés".

O projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho que o Governo preparou não conquista o setor
do turismo. O CEO do Grupo Pestana diz que aplicar isso mantendo as 40 horas de trabalho seria um
“desastre”, sobretudo tendo em conta que o turismo tem falta de mão-de-obra e que a qualidade dos
serviços hoteleiros piorou desde a pandemia. “É impensável”, diz José Theotónio.

“Se for um horário de trabalho em que as 40 horas são trabalhadas em apenas quatro dias, isso obriga a
uma flexibilidade e, para algumas unidades, até poderia ser produtivo“, começa por assumir o CEO do
Grupo Pestana, durante o 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação
da Hotelaria de Portugal (AHP), que decorre até esta sexta-feira em Fátima.

Mas “na indústria [do turismo] é impensável trabalhar mais do que 40 horas”, afirma José Theotónio,
notando que faltam 1,5 milhões de trabalhadores em todo o mundo no setor e cerca de 45 mil em
Portugal.

“Numa indústria em que sentimos que há uma redução da qualidade de serviço, nesta fase do
campeonato, passar para quatro dias [de trabalho] e manter a carga horária é um desastre, um tiro nos
pés”, afirma. “Depois da questão do novo aeroporto, é a segunda maior vergonha nacional”, diz.

No mesmo congresso, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) mostrou ter a
mesma opinião. “Já sabemos como estas experiências acabam”, disse Francisco Calheiros, sublinhando:
“Temos de estar todos contra este problema.”
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O projeto-piloto da semana de quatro dias arranca em junho de 2023 em empresas privadas
voluntárias, com uma duração de seis meses e sem incentivos financeiros públicos, estendendo-se
posteriormente ao setor público, se tiver uma “evolução satisfatória”.
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VOLTA AO MUNDO

17/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 6

AVE: € 3365

REACH: -1

E se a corrida dos outros fosse uma desculpa para descobrir o
Algarve?
A corrida de trilhos mais longa de Portugal acontece entre os dias 24 e 27 de novembro

A corrida de trilhos mais longa de Portugal acontece entre os dias 24 e 27 de novembro. São
300 quilómetros do Cabo de São Vicente a Alcoutim, com uma proposta para todos: conhecer o
interior do Algarve.

Organizado pela Algarve Trail Running, o Algarviana Ultra Trail (ALUT) percorre sensivelmente a GR13 –
Via Algarviana, essa Grande Rota Pedestre que convida todos os amantes de Natureza a uns dias de
passeio.

O percurso muda de sentido de dois em dois anos, para “diversificar o desafio” e oferecer, assim, “dois
recordes a bater”, explica a organização.

O ultramaratonista português João Oliveira, vencedor da mítica Spartathlon (245,3 km na Grécia) em
2013 e vencedor do primeiro ALUT, em 2017, regressa aos trilhos algarvios, para lutar contra o francês
Stevan Pavlovic.

Do lado das mulheres, a francesa Claire Bannwarth é a estrela a acompanhar, dado que já venceu a
outra grande corrida em Portugal, a PT281.

E se percorrer 300 km com 7000 metros de desnível positivo a solo parece desafiante, há sempre a
possibilidade de participar em equipas de quatro elementos, com a agravante da logística e das trocas,
em locais definidos para isso. Mas com uma mais-valia: os corredores podem aproveitar para incursões
na região enquanto esperam pela vez.
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Foto: DR/Susana Luzir
Porque tem noção da dureza do desafio, a organização aponta a importância do apoio aos participantes.
“Ter pessoas a assistir e a incentivar é uma mais-valia para todos”, pelo que “convida todos os que
puderem a vir passar o fim-de-semana ao Algarve e a apoiar estes bravos”.

A proposta é apoiar-se no sistema de acompanhamento em direto dos atletas, que indicará a familiares
e amigos os locais e horas previstas de passagem para que possam “realizar um programa próprio por
terras algarvias e estar sempre no sítio certo à hora certa”.

Os cerca de 300 km da Via Algarviana atravessam 13 municípios, as três serras algarvias (Caldeirão,
Monchique e Espinhaço de Cão), o Barrocal, a Beira-Serra e parte do Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina.

A manutenção da grande rota, a cargo da associação Almargem, pretende promover os territórios de
baixa densidade do interior algarvio e criar uma alternativa ao turismo de sol e mar, contribuindo para a
economia local.

Um roteiro serra adentro
A organização sugere um roteiro para quatro dias, ao longo do percurso da prova, que arranca em
Sagres, onde é dada a partida às 16h30 do dia 24. Aí, para lá de património histórico como as fortalezas
de Sagres, do Cabo de São Vicente e de Beliche, o Forte de Nossa Senhora da Guia e os faróis do Cabo
de São Vicente e de Sagres, há a paisagem única do extremo sudoeste da Europa.

O traçado segue por Barão de São João – Bensafrim, no concelho Lagos, onde se pode visitar o Parque
Zoológico, a Pedra do Galo, a Mata Nacional de Barão de São João, a Igreja Matriz e as chaminés
algarvias da freguesia e a Capela do Monte, da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira.

Já em Monchique esconde-se o Marmelete, território de medronho, mel e enchidos, a degustar entre
visitas à Santinha, à Capela de Santo António, à Igreja Matriz e à Fonte Velha e desvios ao Miradouro
dos Picos e à Barragem da Bravura.
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Foto: DR/Susana Luzir
Na vila de Monchique encontram-se as Caldas e as suas águas com poderes curativos e exemplares
perfeitos de arquitetura algarvia. E, claro, várias igrejas merecedoras de um desvio.

Em Silves, que foi capital do Reino do Algarve durante a ocupação Árabe da Península Ibérica e chegou a
ser conhecida como a Bagdade do Ocidente, há… laranjas. E as muralhas e o castelo. Além da Catedral e
vários museus, entre os quais a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica e o Centro de Interpretação do
Património Islâmico de Silves. Um passeio à Quinta Pedagógica de Silves e ao Rio Arade são opções na
Natureza.

Mais adiante nas margens da GR13, descobre-se a Igreja de São Bartolomeu de Messines e as ermidas
de Nossa Senhora da Saúde, São Sebastião, São Pedro e Sant’Ana.

Foto: DR/Susana Luzir
Entre o Barrocal e a Serra, a freguesia de Benafim inclui as povoações de Querença e Tôr, aldeias típicas
e com tradições de gastronomia e cultura popular. A ruralidade está nos moinhos de vento, nos lagares,
nas noras, nas eiras e nos açudes, enquanto o passado mineiro se revela nas minas de cal e de gesso.
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As Grutas da Salustreira, junto à Fonte da Benémola, e a Ponte Romana da Tôr são locais de visita
obrigatória.

Em plena Serra do Caldeirão, o Barranco do Velho faz jus ao Barrocal algarvio, com a paisagem
dominada por sobreiros, azinheiras e medronheiros, o que fez dele sítio da rede Natura 2000. Daí, a ia
Algarviana segue até Salir.

Ainda na Serra do Caldeirão, a freguesia de Cachopo, já candidata às Maravilhas de Portugal, é tida como
a mais típica do Nordeste algarvio. Tem uma igreja datada de 1535 e as chamadas “casas circulares” ou
“palheiros“, edifícios de pedra e telhados de palha de origem pré-histórica. Moinhos, a Fonte Férrea ou as
antas das Pedras Altas e da Masmorra completam a visita.

Nas Furnazinhas das casas de xisto, prove-se pão caseiro e queijo da Serra Algarvia e, com tempo,
desvie-se até Castro Marim para conhecer o Castelo, a Igreja e o Forte de São Sebastião, ou a Casa do
Sal ou Casa Balalaica, que explica a salinicultura do concelho.
A meta é em Alcoutim, nas margens do Guadiana, de onde se vislumbra Sanlúcar de Guadiana, já em
Espanha. A barragem romana de Álamo, o Povoado Calcolítico do Cerro do Castelo, a Fortaleza de
Alcoutim, a vila romana do Montinho das Laranjeiras, o Castro de Santa Bárbara e os Menires de Lavajo
são perfeitos para preencher as horas entre a chegada dos atletas.

ONDE COMER
Restaurante Vila Velha, Sagres.

Restaurante-bar Caramba, Barão de São João, Lagos.

Restaurante A Tribo, Barão de São João, Lagos.

Tasca do Petrol, Corgo do Vale, Marmelete, Monchique.

Restaurante O Poço da Serra, Estrada de Saboia Portela do Vento, Monchique.
Luar da Fóia, Monchique.

Marisqueira Rui, Silves.

Restaurante Ti Raquel, São Bartolomeu De Messines.

Restaurante O Caixeiro São Bartolomeu de Messines.

Restaurante Hamburgo Benafim, Benafim, Loulé

Restaurante e Alojamento A Tia Bia, Barranco do Velho, Loulé.

Casa dos Presuntos Restaurante e Alojamento, Cortelha, Loulé.

Restaurante A Charrua, Cachopo.

Casa de Pasto Paraíso da Serra, Sítio do Monte da Ribeira.

Casa Merca, Odeleite

Restaurante O Camponês, Odeleite.

Restaurante O Camané, Alcoutim.

Restaurante O Rio, Alcoutim.

Restaurante Cantarinha do Guadiana: Montinho Das Laranjeiras, Alcoutim.

DORMIR
Memmo Baleeira – Design Hotels, Sítio da Baleeira, Sagres.

Pousada de Sagres, Ponta da Atalaia, Sagres.

Casa do João, Barão de São João.

Monte Rosa – Alojamento Rural, Lagoa da Rosa, Barão de São João.

B&B Horta do Zé Miguel , Corgo do Vale, Marmelete.

Villa Termal das Caldas de Monchique Resort Spa, Caldas de Monchique.
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Monchique Resort & Spa, Lugar do Montinho, Monchique.

Silves Historical House, Rua da Misericórdia 22, Silves.

ZITUR – Vale Fuzeiros Nature Guesthouse, Cerro da Horta, Vale Fuzeiros, São Bartolomeu de Messines.

Quinta do Freixo, Benafim, Loulé.

Restaurante e Alojamento A Tia Bia, Barranco do Velho, Loulé.

Casa dos Presuntos Restaurante e Alojamento – Cortelha, Loulé.

Quinta da Foia, Monte da Foia, Sítio dos Morenos, Eiras Altas.

Paisagem do Guadiana Turismo Rural, Barranco das Pereiras, Álamo, Odeleite.

Brisas do Guadiana, Alcoutim.

Pousada da Juventude de Alcoutim, Alcoutim.

Hotel D’Alcoutim, Alcoutim.

Foto: DR/Susana Luzir
 

 

(Link)
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Cerca de 90 voluntários participaram na Operação Montanha
Verde no Campus de Gambelas
A Operação Montanha Verde, coordenada pelo Zoomarine, voltou ao Campus de
Gambelas da Universidade do Algarve, no dia 13 de novembro, entre as 10h00 e as
12h00. Foram plantadas novas árvores e arbustos de espécies nativas, como Sobreiros,
Zambujeiros, Medronheiros, Giestas, Lanvandulas, Folhados, entre outros.

Participaram na atividade cerca de 90 voluntários, quer da comunidade algarvia (Vila Real de Santo
António, Faro, Albufeira, Loulé, entre outros), quer membros da Academia (funcionários e estudantes).

A iniciativa contou ainda com a participação de alunos do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em
Marketing Digital e do CTeSP em Secretariado Executivo. No âmbito das comemorações dos 30 anos do
curso de licenciatura em Bioquímica da UAlg, um grupo de estudantes e o diretor do curso assinalaram a
ocasião com a plantação de várias arvores.

Segundo a vice-reitora Alexandra Teodósio, “a sustentabilidade global da região algarvia e do planeta
como um todo, depende de várias ações individuais como esta que divulgamos hoje, onde o aumento
do coberto vegetal nativo potencia o sequestro de carbono, mitigando as alteações climáticas, em
especial para as gerações futuras.

Esta atividade insere-se no compromisso que Universidade do Algarve assumiu formalmente, desde
2017, em contribuir para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 da ONU, e
face à crise climática e energética atual, para a neutralidade carbónica em 2035.

A Operação Montanha Verde nasceu em 2016, através de uma ação de mecenato ambiental do
Zoomarine. Nesse ano, foram oferecidas e plantadas 5 600 árvores ao Município de Silves. Entretanto,
no ano seguinte, a Operação Montanha Verde foi duplicada (10 600 árvores e 02 municípios, com o Alto
Patrocínio da Presidência da República), e assim tem vindo a acontecer desde então.

Nestas 6 edições (em 2020 não houve plantações), o Zoomarine já disponibilizou mais de 126 mil
árvores, e no final de 2022 terão sido plantadas cerca de 80 mil em vários municípios do Algarve.

Entretanto, e, não obstante no início de 2022 um consórcio de 17 entidades ter acordado voltar a
cooperar para implementar a Operação Montanha Verde, a falta de chuva (suficiente) impediu os planos
coletivos do Zoomarine oferecer mais 42 mil árvores aos municípios Algarvios.
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Devido à estreita cooperação entre o Zoomarine e Universidade do Algarve (que permitiu a instalação de
um sistema de rega automatizada no Campus de Gambelas), a plantação de 2022 será concentrada
num terreno onde a facilidade de rega permitirá um maior sucesso de sobrevivência das jovens plantas.

Embora reduzido a um local, são parceiros do Zoomarine na Operação Montanha Verde 2022, oito
municípios (Castro Marim, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel e Silves) e várias
entidades regionais e nacionais: Universidade do Algarve, Algar SA, Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas IP, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Português do Desporto e Juventude,
Região de Turismo do Algarve, Águas do Algarve SA, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares -
Direção de Serviços da Região Algarve, e Europe Direct Algarve e Olimar Reisen.

Por: UAlg
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Os eventos que vamos ter no Algarve ao longo da semana (14 a
20 de novembro)
Confira a lista dos muitos eventos e iniciativas que vão decorrer na região algarvia ao
longo da semana:

Confira a lista dos muitos eventos e iniciativas que vão decorrer na região algarvia ao longo da semana:
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Dia 15 de novembro, terça

PORTIMÃO

Dia 15 de novembro, terça: A Orquestra Sinfónica do Algarve interpreta a composição clássica para
crianças “Young Person’s Guide to the Orchestra”. Há duas sessões gratuitas e dirigidas aos 4º e 5º anos
de ensino das escolas de PORTIMÃO (11h00 e 15h00) e uma agendada para as 19h00 e destinada às
famílias, que inclui ainda excertos de Ravel e Schostakovich, custando o respetivo bilhete 7 euros, a
adquirir em https://tempo.bol.pt e na bilheteira do TEMPO. 

LAGOS

Dia 15 de novembro, terça, 21h00: Festa do Cinema Francês, na Biblioteca Municipal de LAGOS.
Entrada livre mas com inscrição obrigatória.

LAGOA

Dia 15 de novembro, terça, 19h00: O Auditório Carlos do Carmo, em LAGOA, recebe o
espetáculo Winter Gala, da Classical Academy of Ballet. Os bilhetes custam 6 euros e estão à
venda aqui.

Dia 16 de novembro, quarta

LAGOS

Dia 16 de novembro, quarta, 21h00: Festa do Cinema Francês, na Biblioteca Municipal de LAGOS.
Entrada livre mas com inscrição obrigatória.

Dia 17 de novembro, quinta

PORTIMÃO

Dia 17 de novembro, quinta, 21h00: O “Choque Frontal ao Vivo” volta ao pequeno auditório do
TEMPO, em PORTIMÃO, desta vez para receber os Suricata, banda que junta a música tradicional com
a moderna. Entradas gratuitas, devendo os interessados levantar os convites na bilheteira do TEMPO.

LAGOS

Dia 17 de novembro, quinta, 21h00: Festa do Cinema Francês, na Biblioteca Municipal de LAGOS.
Entrada livre mas com inscrição obrigatória.

Dia 17 de novembro, quinta, 21h30: Peça de teatro de Revista à Portuguesa “Balbúrdia em
Lagos”, no Centro Cultural de LAGOS.

LAGOA

Dia 17 de novembro, quinta, 19h00: O Auditório Carlos do Carmo, em LAGOA, recebe o concerto “A
Christmas Story”, que junta em palco a Orquestra de Jazz do Algarve a Ilse Huizinga. Os bilhetes
custam 10 euros e estão à venda aqui.

ALBUFEIRA

Dia 17 de novembro, quinta, 10h00: Atuação do cantor Toy em ALBUFEIRA. Saiba mais aqui.

TAVIRA

Dia 17 de novembro, quinta, 16h00: Festival de Órgão do Algarve 2022, com visita ao interior dos
órgãos das igrejas da Misericórdia, Santiago e Carmo.

Dia 18 de novembro, sexta

LAGOS

Dia 18 de novembro, sexta, 21h30: Peça de teatro de Revista à Portuguesa “Balbúrdia em
Lagos”, no Centro Cultural de LAGOS.

Dia 18 de novembro, sexta, 21h30: “Fora da Corrente. Liga-te”, com Elisa, na Biblioteca Municipal
de LAGOS.

Dia 18 de novembro, sexta: Primeiro dia da Feira Franca, que se realiza no terreno anexo ao Estádio
Municipal de LAGOS.

LOULÉ

Dia 18 de novembro, sexta, 21h00: Espetáculo de dança “A Maior Flor do Mundo”, de Hugo Cabral
Mendes e Inês Gomes, no Cineteatro Louletano, em LOULÉ. Os bilhetes custam 8 euros.

29/53

https://cmlagoa.bol.pt/Comprar/Bilhetes/116360-winter_gala_cab_classical_academy_of_ballet-auditorio_carlos_do_carmo/
https://cmlagoa.bol.pt/Comprar/Bilhetes/116495-orquestra_jazz_do_algarve_a_christmas_story_com_ilse_huizinga-auditorio_carlos_do_carmo/
https://www.algarvemarafado.com/2022/11/16/toy-atua-em-albufeira/


Dia 18 de novembro, sexta, 21h00: Festival de Órgão do Algarve 2022, com atuação de João Vaz e
Tiago Simas Freire, na Igreja Paroquial de Boliqueime, no concelho de LOULÉ.

SILVES

Dia 18 de novembro, sexta, 21h30: “Lado B”, com Beatriz Felício, no Teatro Mascarenhas Gregório,
em SILVES. Os bilhetes custam 10€. Saiba mais aqui.

TAVIRA

Dia 18 de novembro, sexta, 21h00: Festival de Órgão do Algarve 2022, com concerto de Matteo
Cordioli e Michele Tomaz, na Igreja da Misericórdia de TAVIRA.

Dia 19 de novembro, sábado

PORTIMÃO

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) sobe ao palco do
TEMPO, com a peça Pedras com Asas. Bilhetes a 7€, disponíveis aqui.

LAGOS

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: Peça de teatro de Revista à Portuguesa “Balbúrdia em
Lagos”, no Centro Cultural de LAGOS.

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: Festa do Cinema Francês, na Biblioteca Municipal de LAGOS.
Entrada livre mas com inscrição obrigatória.

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: VIII Encontro Nacional de Colecionismo “Cidade de Lagos”,
no Refeitório da Messe Militar de LAGOS, na Praça do Infante.

Dia 19 de novembro, sábado, 15h30: “Chega de Saudade. Portugal Hoje”, na Biblioteca Municipal
de LAGOS. Entrada livre mas com inscrição obrigatória.

Dia 19 de novembro, sábado, 19h00: “Concerto de Guitarra Solo”, com Josué Nunes, na Igreja de
Odiáxere, no concelho de LAGOS. Entrada livre.

Dia 19 de novembro, sábado: Segundo dia da Feira Franca, que se realiza no terreno anexo ao Estádio
Municipal de LAGOS.

FARO

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: Peça de teatro “Casa Portuguesa”, no Teatro das Figuras,
em FARO.

Dia 19 de novembro, sábado, 21H00: Festival Internacional de Órgão, com concerto de João Vaz e
Tiago Simas Freire, na Igreja do Carmo, em FARO.

LOULÉ

Dia 19 de novembro, sábado, 17h00: Concerto “Crescendo”, pelo Conservatório de Música de Loulé –
Francisco Rosado, no Auditório do Solar Música Nova, em LOULÉ.

Dia 19 de novembro, sábado, 21h00: Peça de teatro “Café”, pela companhia Ao Luar Teatro, no
Cineteatro Louletano, em LOULÉ. Os bilhetes custam 5 euros.

Dia 19 de novembro, sábado, 10h00: Festival de Órgão do Algarve 2022, com um workshop a
cargo de João Vaz e Tiago Simas Freire, na Igreja Matriz de LOULÉ.

ALBUFEIRA

Dia 19 de novembro, sábado, 21h30: É apresentada a peça de teatro “Pedras com asas“, da ACTA,
no Auditório Municipal de ALBUFEIRA. Os bilhetes custam 5 euros e estão à venda na Galeria Municipal
João Bailote.

SILVES

Dia 19 de novembro, sábado, 18h00: “Concertos de Outono – Quadros Eslavos”, pela Orquestra
Clássica do Sul, na Casa da Cultura Luso-Árabe e Mediterrânica, em SILVES.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Dia 19 de novembro, sábado, 21h30: Realização da “Gala Prémios Juventude”, no Cineteatro
de SÃO BRÁS DE ALPORTEL.
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Dia 20 de novembro, domingo

LAGOS

Dia 20 de novembro, domingo, 15h30: “Programa de Biblioterapia & Mindfulness“, com Sofia
Loureiro, na Biblioteca Municipal de LAGOS. Participação gratuita, mas sujeita ao limite da lotação da
sala. Inscrições prévias através do telefone 282 767 816, página de Facebook da Biblioteca ou
email biblioteca@cm-lagos.pt.

Dia 20 de novembro, domingo: Última oportunidade para visitar a Feira Franca, que se realiza no
terreno anexo ao Estádio Municipal de LAGOS.

LOULÉ

Dia 20 de novembro, domingo, 17h00: Peça de teatro “Reabriu a Pensão Luar do Cadoiço”, pela Casa
da Cultura, no Cineteatro Louletano, em LOULÉ. Os bilhetes custam 5 euros.

Dia 20 de novembro, domingo, 18h00: Festival de Órgão do Algarve 2022, com concerto de Rui
Soares e Ensemble Musica Antiqua Porto, na Igreja Matriz de LOULÉ.

TAVIRA

Dia 20 de novembro, domingo, 15h30: Cachopo Jazz 2022, com atuação do Sexteto da Orquestra de
Jazz do Algarve com Ana Rita Inácio, no Auditório do Complexo Social de Cachopo, no concelho
de TAVIRA. Mais informações aqui.

 

(Link)
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Festival de Caminhadas regressa nos primeiros dias de dezembro
a Monchique
Há novas propostas e novos percursos, como é o caso das Caminhadas Micológicas, do
Geocaching e dos Caminhos Contados (caminhadas com história), mas também
atividades infantis

O Festival de Caminhadas de Monchique está de regresso entre 1 e 4 de dezembro, após ter
sido cancelado em junho passado devido ao risco de incêndio elevado que existia no território,
para prestar “homenagem à água”, anunciou a autarquia.

A Câmara de Monchique adiantou que a alteração do evento para dezembro levou a organização – a
cargo do município, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, a Associação de Turismo do Algarve
e a Associação Almargem – a fazer um “ajuste” ao programa, criando “novas propostas e novos
percursos”.

Entre esses percursos e propostas estão, segundo o município, as “Caminhadas Micológicas”, para
observar cogumelos, e “também atividades infantis”, que vão permitir uma “conjugação de caminhadas
a temáticas diversas”.

O festival conta também com percursos “ricos em paisagens, informação e cultura” e realiza-se no
âmbito do calendário anual do Algarve Walking Season, “um projeto regional de promoção conjunta de
festivais de caminhadas no Algarve”.

Integra-se, igualmente, no projeto Revitalizar Monchique – Turismo como catalisador, financiado pelo
Turismo de Portugal, sublinhou a Câmara do distrito de Faro num comunicado.

 

32/53



(Link)
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Centro Expositivo quer atrair ainda mais visitantes à Fortaleza de
Sagres
Novo Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres dá ainda mais motivos de interesse ao
monumento através da tecnologia multimédia e reserva espaço para exposições
temporárias

Novo Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres dá ainda mais
motivos de interesse ao monumento através da tecnologia
multimédia e reserva espaço para exposições temporárias.
Foi uma epopeia de quase 13 anos. O tão sonhado Centro Expositivo do Promontório de Sagres, no
interior da Fortaleza, abriu portas ao público no domingo, dia 13 de novembro. Uma data simbólica que
assinalou também o 462º aniversário da morte do Infante D. Henrique, nesta mesma vila.

«É um dia muito feliz por este foi um processo difícil», admitiu Adriana Freire Nogueira, atual diretora
regional de Cultura do Algarve, que elencou os vários passos na cerimónia de abertura.
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Adriana Freire Nogueira e Rute Silva.
«Este é o resultado de uma vontade há muito anunciada. O projeto de requalificação começou em 2009
e terminou em 2012, com os arranjos dos espaços exteriores, das muralhas, do torreão e deste
mesmo edifício. Em 2012, foi feita uma apresentação pública do que se pretendia com o projeto
museográfico. Em 2018, foi feita uma atualização da parte técnica, porque a tecnologia está sempre a
evoluir. Sei que houve um grande empenho por parte das minhas antecessoras, Dália Paulo e Alexandra
Rodrigues Gonçalves, para que esta instalação acontecesse, empenho esse que continuei e que, graças a
isso e com o esforço da equipa da Direção Regional de Cultura do Algarve, no fim de 2019, foi possível
iniciarem-se os procedimentos que levaram à abertura do concurso, à adjudicação ao consórcio, até
chegarmos a este momento», lembrou.

No total, este foi um investimento de 3,1 milhões de euros. Juntou verbas do FEDER – Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (35 por cento), do PIPITAL – Programa de Investimentos Públicos de
Interesse Turístico para o Algarve (fundos do Turismo de Portugal, mas através da CCDR Algarve, em
cerca de 20 por cento) e também o financiamento direto do Turismo de Portugal (cerca de 45 por
cento).
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O novo centro abre com duas mostras. «A exposição permanente, ou melhor, a exposição de longa
duração, porque a permanência é contrária à investigação e à reflexão que pretendemos que provoque»,
localizada no rés-do-chão do edifício.

Segundo explicou Adriana Nogueira aos jornalistas, é uma exposição que «olha para o passado com
olhos de presente, com olhos críticos, questiona esse passado e leva-nos a tomarmos posições.
Chamamos-lhe permanente, porque não vai variar muito nos próximos anos, mas, pela sua riqueza e
intensidade, induzidas pela própria museografia, não é uma exposição para apreciar uma só vez e irá ter,
certamente, atualizações. Conta também a história do território, o culto a São Vicente que é muito
antigo. O bom e o mau que constituiu os Descobrimentos Portugueses».

No primeiro andar, foi inaugurada a exposição «Territórios Invisíveis» do consagrado artista plástico
farense Manuel Baptista. «Ver a Fortaleza de Sagres também como um centro de arte contemporânea é
o desafio que fazemos aos visitantes», sublinhou. A ideia é ter duas grandes mostras temporárias por
ano. Neste caso, a curadoria é de Miriam Tavares e Pedro Cabral Santo, do Centro de Investigação em
Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, entidade com quem a Direção Regional de
Cultura do Algarve está a trabalhar num protocolo para este espaço em concreto.

Adriana Nogueira recordou que este é um «espaço internacional». Em 2019, a Fortaleza de Sagres teve
454.190 visitantes, sendo o terceiro monumento mais visitado do país. Em 2021, já a recuperar da
pandemia, registou 232.848 visitante e passou para segundo lugar no ranking nacional. Os «números
fresquinhos» de 2022, de janeiro a outubro, dão conta de 401.952 visitantes, um número muito
próximo de 2019, que no mesmo período, registou 421.268 mil visitantes. Em 2019, cerca de 84 por
cento dos visitantes eram estrangeiros, e cerca de 69 por cento, em 2021.

«Os números falam por si e ecoam o reconhecimento da Fortaleza de Sagres como um dos mais
importantes monumentos nacionais e, por isso mesmo, dos mais visitados. Mostram ainda que este
reconhecimento também é feito por estrangeiros. Ora, foi o reconhecimento desta importância e a
necessidade de requalificar a visita que esteve na génese do projeto que hoje se mostra ao público»,
disse a diretora.
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Adriana Nogueira, deixou ainda uma palavra de apreço aos coordenadores gerais da exposição
permanente, Rui Parreira, Cristina Farias e Luciano Rafael e «a todos os que, de um modo ou outro,
contribuíram para que isto acontecesse, desde os assistentes operacionais aos técnicos superiores e
dirigentes».

Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, considerou «muito gratificante termos aqui
um novo Centro Expositivo, por tudo aquilo que Sagres representa. Será uma mais-valia a adicionar
àquilo que é a visita ao nosso concelho, região e país», disse.

Ouvido pelo barlavento, João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APCOM),
considerou que este novo equipamento «é muito importante para a nossa identidade portuguesa. Não
podemos esquecer que Sagres, o Infante D. Henrique e também Vasco da Gama são três marcas
(brands) que Portugal tem no mundo. Este centro preenche uma lacuna que existia não apenas no
Algarve, mas em todo o território nacional. Utiliza tecnologia que facilita o entendimento e a
comunicação de uma área tão extensa como é a nossa História e o nosso património cultural. E é um
desejo antigo que agora se materializou. Sem dúvida que fazia falta».

Está também a ser formado, segundo Adriana Nogueira, um Grupo de Amigos da Fortaleza de Sagres
«que quer contribuir e organizar atividades neste espaço» já muito em breve.
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A cerimónia, na manhã de domingo, contou com a presença de Isabel Guerreiro, deputada do Partido
Socialista à Assembleia da República, de José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, de Dália Paulo, diretora Municipal da autarquia de Loulé e
ex-diretora regional de Cultura do Algarve, de
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, de Luciano Rafael, presidente da Assembleia Municipal
de Vila do Bispo e diretor da Fortaleza de Sagres, de João Faria, ex-presidente da CCDR Algarve, além de
autarcas e representantes de várias entidades.

Experiência imersiva para vários públicos
O Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres, tem por objetivo proporcionar aos visitantes uma
experiência imersiva e interativa sobre a relevância desta zona na história da humanidade. Os conteúdos
foram concebidos pelo CHAM — Centro de Humanidades, unidade de investigação vinculada à Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa e à Universidade dos Açores. O trabalho
foi liderado pelo professor catedrático João Paulo Oliveira e Costa, como coordenador científico, com a
colaboração de Carla Alferes Pinto, José Ferreira e Sofia Diniz.

Por sua vez, Fernando António Baptista Pereira, professor associado com agregação da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa, fez o programa, desenvolveu os conteúdos, selecionou peças e
textos. A empreitada esteve a cargo da empresa portuguesa Edigma, responsável pela implementação e
coordenação do projeto global.

«O objetivo desta intervenção é capacitar o espaço museológico com um novo conceito de visita,
sustentado numa narrativa expositiva diferenciadora e acessível a segmentos de público mais alargados,
afirmou Miguel Oliveira, responsável da Edigma.
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Adriana Nogueira, Rute Silva e Dália Paulo.

Da sacralização do promontório ao comércio de escravos
Segundo Rui Parreira, arqueólogo e diretor de serviços da Direção Regional de Cultura do Algarve, que
apesar de recém-aposentado, fez questão de estar presente na abertura do Centro Expositivo do
Promontório de Sagres, na manhã de domingo, dia 13 de novembro, a exposição permanente resulta de
um «guião científico» e foi um «projeto muito discutido, muito ponderado».

Os visitantes terão ao dispor audioguias em diferentes idiomas para poderem descobrir e interpretar as
várias salas. O único espólio original é antigo portal original da Fortaleza do século XVII em madeira, mas
há muito para ver e descobrir, como «a noção de promontório, a sacralização deste fim do mundo que
já tinha sido feita em tempos pré-históricos com uma das maiores concentrações de menires da Europa.
E pela presença das relíquias de São Vicente, a partir do século oitavo da nossa era. São Vicente é um
santo emblemático para o Algarve. Este era o grande lugar de peregrinação da cristandade moçarabe,
que vivia no sul sob domínio islâmico. Temos várias imagens de representação e uma escultura cedida
pelo Museu Nacional de Arte Antiga».

Rui Parreira.
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Outra peça que se destaca é um enorme globo, inspirado no que terá feito o comerciante alemão e
cartógrafo, Martim Behaim (conhecido entre nós por Matinho da Boémia). «É uma representação
esférica do mundo que mostra a globalização pelo comércio, a evangelização através da disseminação
da fé cristã pelos missionários e o tráfico de pessoas escravizadas», que foi também um
empreendimento do Infante D. Henrique, figura central dos Descobrimentos.

Numa das salas está em destaque uma gravura do século XIX «que representa o porão de um navio
negreiro, com várias cenas» e uma réplica das algemas da época, cedidas pelo Museu de Lagos. Há
também a miniatura de uma caravela portuguesa, comprada ao Museu da Marinha, e no final, uma
instalação em vídeo com vários dos sotaques da língua portuguesa falada no mundo, talvez o legado
maior de toda a epopeia.

 

(Link)
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«Cachopo Natural» dá a conhecer uma das mais tradicionais
aldeias da serra algarvia
No dia 20 de novembro realiza-se o evento «Cachopo Natural», que visa promover o
património cultural e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra algarvia

No dia 20 de novembro realiza-se o evento «Cachopo Natural», que visa promover o património cultural
e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra algarvia. Pretende-se com esta iniciativa partir à
descoberta do mundo rural, dos usos e das práticas que passaram de geração em geração, da história,
da arquitetura popular e dos genuínos sabores da serra. O programa inclui diversas provas de trail,
oficinas lúdicas, almoço e música, ou seja, um conjunto de atividades que proporcionará a observação
de paisagens únicas e a prática desportiva essencial para a saúde e bem-estar. 

Programa: 

- «Trail Cachopo Solidário» organizado pela Companhia Intervenção Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR
(https://www.crono.aaalgarve.org/eventos/v-trail-cachopo-solidario);
- «Oficina Saúde é... MovIMento» dinamizada pelo Curso de Mestrado Integrado de Medicina da
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve;
- «Oficina de cozinha tradicional do interior algarvio» dinamizada pela Escola de Hotelaria e Turismo de
Vila Real de Santo António e cozinheiras da Freguesia de Cachopo;
- «Oficina de ecoturismo e desenvolvimento local sustentado» dinamizada pela Associação In Loco com
a participação dos alunos da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do algarve
- «Oficina/ passeio interpretativo património cultural e natural Circuito das Antas e Museus da Mealha»
dinamizada pela arqueóloga Vera Viegas com a participação dos alunos da Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve
- «Oficina como funciona uma banda? Posso tocar?» (trompete, saxofone, piano, contrabaixo, bateria e
voz) dinamizada pela Orquestra de Jazz do Algarve (https://fb.me/e/5OOQpOutt);
- «Concerto Sol de Inverno» com Ana Rita Inácio e o Sexteto da Orquestra de Jazz do Algarve Cachopo
Jazz '22; 

O Cachopo Natural é uma organização da Junta de Freguesia de Cachopo e da Câmara Municipal de
Tavira em parceria com Associação Recreativa da Freguesia de Cachopo-AFC, Companhia Intervenção
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Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António,
Universidade do Algarve (Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo do Algarve e Faculdade de
Medicina e Ciências Biomédicas), Orquestra de Jazz do Algarve, Centro Paroquial de Cachopo e
Associação In Loco.

 

(Link)
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Site ‘Algarve Eventos’ substitui o ‘Guia Algarve’
O novo site, que pretende ser um agregador de tudo o que acontece nos16 concelhos do
Algarve e um instrumento de promoção turística, permite pesquisas de eventos e vai ter
aliada uma newsletter diária

O novo site, que pretende ser um agregador de tudo o que acontece nos16 concelhos do
Algarve e um instrumento de promoção turística, permite pesquisas de eventos e vai ter aliada
uma newsletter diária.

Lançado pela Região de Turismo do Algarve para divulgar a oferta de lazer e cultural da região, o site
‘Algarve Eventos’ está acessível no endereço eventos.visitalgarve.pt e vem substituir o «Guia Algarve»
que até agora impresso mensalmente.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato que vem também reduzir a
pegada ecológica.

O novo site, em português e inglês, integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria,
data e concelho e ao abrir a página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist
ou até partilhá-lo nas principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter diária.

“Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis”, explica o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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“Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região”, conclui.

 

(Link)
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“Guia Algarve” evolui para site “Algarve Eventos
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região

O Turismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e cultural da região.
Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço eventos.visitalgarve.pt e quer ser um
agregador do que acontece nos 16 concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até agora
impresso mensalmente.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

 

(Link)
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Algarve Eventos: promover a oferta cultural e de lazer da região
O Turismo do Algarve lançou o Algarve Eventos

O Turismo do Algarve apresentou um novo site para divulgar a oferta cultural e de lazer dos 16
concelhos da região.

O Algarve Eventos vem substituir o Guia Algarve, que até agora era impresso mensalmente. Desta
forma, estima-se a promoção de mais eventos, incluindo os de dimensão local, com atualização em
tempo real; uma maior visibilidade e alcance, sendo assim mais fácil fazer chegar a informação a
residentes e turistas; e uma redução da pegada ecológica na promoção turística da região, dada a
mudança do formato.

Disponível em português e inglês, o Algarve Eventos integra funcionalidades como a pesquisa de eventos
por categoria, data e concelho, havendo a possibilidade de adicioná-lo ao calendário ou a uma wishlist e
também partilhá-lo nas redes sociais. Há ainda a possibilidade de os visitantes subscreverem uma
newsletter, para receberem os destaques da semana.

“Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

E acrescenta: “Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação
com o destino e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da
região.”
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Tendo em conta as tendências para o acesso a conteúdos online, a expectativa é que o novo site atraia
mais turistas para a região durante todo o ano, atenuando a sazonalidade. O Algarve Eventos resulta de
uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do Turismo de Portugal.

 

(Link)
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Monchique lança novo site turístico
Segundo o município, a plataforma vem reforçar os suportes de comunicação da
autarquia

 

A Câmara Municipal de Monchique lançou, recentemente, o novo site turístico ‘Visit Monchique’,
que com um dinâmica intuitiva e moderna, “vai ao encontro das necessidades dos turistas e
visitantes”, indica a autarquia em comunicado.

A nova página reúne “informação organizada por temáticas, mostrando Monchique enquanto destino
turístico de excelência, reforçando assim a perspetiva da promoção nacional e internacional”.

Segundo o município, esta plataforma vem “reforçar os suportes de comunicação da autarquia e
pretende comunicar Monchique como um destino atrativo e apetecível, com disponibilização de
informação nos diferentes interesses dos visitantes, desde alojamento, restauração, eventos culturais,
percursos pedestres, atividades na natureza, até à organização e planeamento da visita”.

Com informação centralizada, uma imagem moderna e novas áreas e funcionalidades, o novo site já se
encontra online em www.visitmonchique.pt.

(Link)
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Novo site turístico “Visit Monchique”
Com uma dinâmica intuitiva e moderna, o novo site turístico "Visit Monchique" vai ao
encontro das necessidades dos turistas e visitantes e reúne informação organizada por
temáticas, mostrando Monchique enquanto destino turístico de excelência, reforçando
assim a perspetiva da promoção nacional e internacional.

 

Com uma dinâmica intuitiva e moderna, o novo site turístico "Visit Monchique" vai ao encontro das
necessidades dos turistas e visitantes e reúne informação organizada por temáticas, mostrando Monchique
enquanto destino turístico de excelência, reforçando assim a perspetiva da promoção nacional e internacional.

Esta plataforma vem reforçar os suportes de comunicação da autarquia e pretende comunicar
Monchique como um destino atrativo e apetecível, com disponibilização de informação nos diferentes
interesses dos visitantes, desde alojamento, restauração, eventos culturais, percursos pedestres,
atividades na natureza, até à organização e planeamento da visita.

Com informação centralizada, uma imagem moderna e novas áreas e funcionalidades, este novo site já
se encontra on-line (clique AQUI).

Em paralelo a este lançamento, está em curso uma campanha de promoção turística nacional e
internacional para jornalistas, agentes turísticos e opinion leaders promovida pela Região de Turismo do
Algarve e Associação Almargem, em articulação com o Município de Monchique.

(Link)
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Novo site turístico Visit Monchique reforça imagem de um destino
"atrativo e apetecível"
O novo site turístico Visit Monchique está direcionado para as necessidades dos turistas e
visitantes e reúne informação organizada por temas.

O novo site turístico Visit Monchique está direcionado para as necessidades dos turistas e visitantes e
reúne informação organizada por temas.

 

Em comunicado, o Município explica que a nova plataforma, "pretende comunicar Monchique como um
destino atrativo e apetecível, com disponibilização de informação nos diferentes interesses dos visitantes,
desde alojamento, restauração, eventos culturais, percursos pedestres, atividades na natureza, até à
organização e planeamento da visita".

 

Ainda nesta área, está em curso uma campanha de promoção turística nacional e internacional para
jornalistas, agentes turísticos e opinion leaders em https://trymonchique.pt/ promovido pela Região de
Turismo do Algarve e Associação Almargem, em articulação com o Município de Monchique.

 

(Link)
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Monchique tem um novo site para turistas e visitantes
Que pretende «comunicar Monchique como um destino atrativo e apetecível»

Visit Monchique é o novo site turístico que pretende ir ao encontro das necessidades dos turistas e
visitantes, mostrando Monchique como um «destino turístico de excelência».

Na plataforma, as informações estão organizadas por temáticas (Try Monchique, O que fazer, Onde
Comer, Onde Dormir, Curiosidades, Festival de Caminhadas, Como chegar), reforçando «os suportes de
comunicação da autarquia» que pretende «comunicar Monchique como um destino atrativo e apetecível,
com disponibilização de informação nos diferentes interesses dos visitantes», refere a autarquia.

Em paralelo a este lançamento, está em curso uma campanha de promoção turística nacional e
internacional para jornalistas, agentes turísticos e opinion leaders em Try Monchique, promovido pela
Região de Turismo do Algarve e Associação Almargem, em articulação com o Município de Monchique.
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Quorum Ballet traz «Impulso» a Lagoa
O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe, no dia 19 de novembro, pelas 17h, o
espetáculo de dança «Impulso» pela Companhia de Dança Quorum Ballet
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O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe, no dia 19 de novembro, pelas 17h, o espetáculo de
dança «Impulso» pela Companhia de Dança Quorum Ballet. 

De acordo com a companhia liderada por Daniel Cardoso, «Impulso» marca o início de uma nova fase. O
regresso, o restabelecimento, o recomeço. Focar o corpo, o movimento puro. A dança sem qualquer
pretensão de levar o público num caminho específico, incentivando-o à reflexão subjetiva. Um caminho
indefinido e livre num ambiente de fusão da arte com a vida, do bailarino com o indivíduo. Através do
corpo e do movimento consegue-se chegar onde as palavras não chegam. Expressam-se sentimentos,
sensações e emoções de uma forma pouco objetiva que nos transporta para o mundo da imaginação,
dos sonhos e do inatingível. Uma tela branca onde o subconsciente e a intuição lideram, esquecendo-se
assim a razão ao caminhar livremente sem ambições estéticas. 

Os bilhetes para este espetáculo custam 10 euros (20 por cento de desconto c/ passaporte cultural,
cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2022, disponível nas bilheteiras do Município de
Lagoa) e encontram-se à venda em https://cmlagoa.bol.pt/ e nas bilheteiras dos CTT, da Fnac, Worten,
Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de
Lagoa.

 

(Link)
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