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Já são conhecidos os vencedores dos prémios Algarve Craft &
Food
Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os melhores produtos,
programas turísticos e reportagens criados no âmbito do projeto que lhes deu nome
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Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os
melhores produtos, programas turísticos e reportagens criados
no âmbito do projeto que lhes deu nome.
Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma reportagem do jornal
El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos prémios Algarve Craft & Food, nas
três categorias a concurso.

 

Segundo o Turismo do Algarve, foram a concurso 20 originais, oriundos de Portugal e Espanha (no caso
da categoria de comunicação social), nesta edição que contou com um júri de sete personalidades
algarvias das áreas de turismo, cultura, imprensa, artes e ofícios.   

 

O prémio Melhor Trabalho Resultante de Residência Criativa/Laboratório de Cozinha/ Adesão ao Projeto
Algarve Craft & Food foi atribuído a uma mini-cataplana, da autoria do artesão caldeireiro Nuno Palma. A
peça é uma reinterpretação do formato original do utensílio de cozinha mais famoso do Algarve: tem
tampa em cobre, base de cerâmica com pó de grés, 174 milímetros de diâmetro.

 

O prémio para Melhor Programa/Experiência de Turismo Criativo no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food foi entregue a um conjunto de cinco oficinas turísticas que aliam a doçaria popular algarvia à
criatividade de quem nelas participar. Concebidas pela designer Alexandra dos Santos, as experiências
propostas levarão os turistas a modelar bolinhos de amêndoa e de figo, a inventar uma receita a partir
da alfarroba, a ter uma aula de fotografia que utiliza os produtos locais como modelos ou a imaginar o
design de uma embalagem para um doce regional.

 

Na categoria de comunicação social, a distinção foi para Espanha. O artigo «Viaje al alma del Algarve» do
jornal El Mundo, assinado pela jornalista Isabel García, conquistou o título de Melhor Trabalho Sobre a
Temática do Turismo Criativo e Indústrias Culturais e Criativas no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food.

 

Cada vencedor vai receber cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes pela qualidade,
originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados.   

2/35



 

Esta iniciativa inseriu-se no projeto homónimo Algarve Craft & Food (ACF), em curso até ao verão de
2023 para estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos
produtos agroalimentares locais do Algarve.

 

O ACF é dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER, recebendo
cofinanciamento do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.o Algarve

 

 

(Link)
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Mini-Cataplana e Oficinas de Doçaria Algarvia vencem Prémios
‘Algarve Craft & Food’
Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma
reportagem do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos
prémios Algarve Craft & Food, nas três categorias a concurso

Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma reportagem do jornal
El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos prémios Algarve Craft & Food, nas
três categorias a concurso. Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os melhores
produtos, programas turísticos e reportagens criados no âmbito do projeto que lhes deu nome.

Concorreram no total 20 originais, oriundos de Portugal e Espanha (no caso da categoria de
comunicação social), nesta edição que contou com um júri de sete personalidades algarvias das áreas de
turismo, cultura, imprensa, artes e ofícios. O prémio Melhor Trabalho Resultante de Residência
Criativa/Laboratório de Cozinha/ Adesão ao Projeto Algarve Craft & Food foi atribuído a uma
mini-cataplana, da autoria do artesão caldeireiro Nuno Palma.

A peça é uma reinterpretação do formato original do utensílio de cozinha mais famoso do Algarve: tem
tampa em cobre, base de cerâmica com pó de grés, 174 milímetros de diâmetro, mas não serve para
cozinhar lentamente os alimentos, já que a cataplana foi transformada num prato de uso individual à
mesa.

Já o prémio para Melhor Programa/Experiência de Turismo Criativo no âmbito do projeto Algarve
Craft & Food foi entregue a um conjunto de cinco oficinas turísticas que aliam a doçaria popular algarvia à
criatividade de quem nelas participar. Concebidas pela designer Alexandra dos Santos, as experiências
propostas levarão os turistas a modelar bolinhos de amêndoa e de figo, a inventar uma receita a partir
da alfarroba, a ter uma aula de fotografia que utiliza os produtos locais como modelos ou a imaginar o
design de uma embalagem para um doce regional.

Na categoria de comunicação social, a distinção foi para Espanha. O artigo «Viaje al alma del Algarve» do
jornal El Mundo, assinado pela jornalista Isabel García, conquistou o título de Melhor Trabalho Sobre a
Temática do Turismo Criativo e Indústrias Culturais e Criativas no âmbito do projeto Algarve Craft
& Food. 
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Cada vencedor receberá agora cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes pela
qualidade, originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados. Esta iniciativa inseriu-se no projeto
homónimo Algarve Craft & Food (ACF), em curso até ao verão de 2023 para estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve.

O ACF é dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER, recebendo
cofinanciamento do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.

LPM

 

(Link)
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Mini-cataplana e oficinas de doçaria vencem prémios Algarve
Craft & Food
Cada vencedor receberá cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes
pela qualidade, originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados
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Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma reportagem
do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos prémios Algarve
Craft & Food, nas três categorias a concurso. Com o valor global de 15 mil euros, os prémios
distinguiram os melhores produtos, programas turísticos e reportagens criados no âmbito do
projeto que lhes deu nome. 

Segundo informa a Região de Turismo do Algarve em comunicado, “concorreram no total 20 originais,
oriundos de Portugal e Espanha (no caso da categoria de comunicação social), nesta edição que contou
com um júri de sete personalidades algarvias das áreas de turismo, cultura, imprensa, artes e ofícios”.     

O prémio Melhor Trabalho Resultante de Residência Criativa/Laboratório de Cozinha/ Adesão ao
Projeto Algarve Craft & Food foi atribuído a uma mini-cataplana, da autoria do artesão
caldeireiro Nuno Palma.

A peça é uma reinterpretação do formato original do utensílio de cozinha mais famoso do Algarve: tem
tampa em cobre, base de cerâmica com pó de grés, 174 milímetros de diâmetro, mas não serve para
cozinhar lentamente os alimentos, já que a cataplana foi transformada num prato de uso individual à
mesa. 

Fotos D.R.
 

Já o prémio para Melhor Programa/Experiência de Turismo Criativo no âmbito do projeto Algarve
Craft & Food foi entregue a um conjunto de cinco oficinas turísticas que aliam a doçaria popular algarvia à
criatividade de quem nelas participar.
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Concebidas pela designer Alexandra dos Santos, as experiências propostas levarão os turistas a
modelar bolinhos de amêndoa e de figo, a inventar uma receita a partir da alfarroba, a ter uma aula de
fotografia que utiliza os produtos locais como modelos ou a imaginar o design de uma embalagem para
um doce regional. 

Na categoria de comunicação social, a distinção foi para Espanha. O artigo “Viaje al alma del Algarve” do
jornal El Mundo, assinado pela jornalista Isabel García, conquistou o título de Melhor Trabalho Sobre a
Temática do Turismo Criativo e Indústrias Culturais e Criativas no âmbito do projeto Algarve Craft
& Food.  

Cada vencedor receberá agora cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes pela
qualidade, originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados.     

Esta iniciativa inseriu-se no projeto homónimo Algarve Craft & Food (ACF), em curso até ao verão de
2023 para estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos
produtos agroalimentares locais do Algarve. 

O ACF é dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER, recebendo
cofinanciamento do CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.

 

(Link)
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Algarve Craft & Food premeia mini-cataplana e cinco oficinas de
doçaria algarvia
Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma
reportagem do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos
prémios Algarve Craft & Food, nas três categorias a concurso
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Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma reportagem
do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos prémios Algarve
Craft & Food, nas três categorias a concurso.

Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os melhores produtos, programas turísticos
e reportagens criados no âmbito do projeto que lhes deu nome.

 

Concorreram no total 20 originais, oriundos de Portugal e Espanha (no caso da categoria de
comunicação social), nesta edição que contou com um júri de sete personalidades algarvias das áreas de
turismo, cultura, imprensa, artes e ofícios.

 

O prémio Melhor Trabalho Resultante de Residência Criativa/Laboratório de Cozinha/ Adesão ao Projeto
Algarve Craft & Food foi atribuído a uma mini-cataplana, da autoria do artesão caldeireiro Nuno Palma. A
peça é uma reinterpretação do formato original do utensílio de cozinha mais famoso do Algarve: tem
tampa em cobre, base de cerâmica com pó de grés, 174 milímetros de diâmetro, mas não serve para
cozinhar lentamente os alimentos, já que a cataplana foi transformada num prato de uso individual à
mesa.

 

Já o prémio para Melhor Programa/Experiência de Turismo Criativo no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food foi entregue a um conjunto de cinco oficinas turísticas que aliam a doçaria popular algarvia à
criatividade de quem nelas participar. Concebidas pela designer Alexandra dos Santos, as experiências
propostas levarão os turistas a modelar bolinhos de amêndoa e de figo, a inventar uma receita a partir
da alfarroba, a ter uma aula de fotografia que utiliza os produtos locais como modelos ou a imaginar o
design de uma embalagem para um doce regional.

 

Na categoria de comunicação social, a distinção foi para Espanha. O artigo «Viaje al alma del Algarve» do
jornal El Mundo, assinado pela jornalista Isabel García, conquistou o título de Melhor Trabalho Sobre a
Temática do Turismo Criativo e Indústrias Culturais e Criativas no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food.
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Cada vencedor receberá agora cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes pela
qualidade, originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados.

 

 

(Link)
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Algarve Craft & Food premeia mini-cataplana e cinco oficinas de
doçaria algarvia
Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma
reportagem do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos
prémios Algarve Craft & Food, nas três categorias a concurso
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Uma mini-cataplana de cobre e cerâmica, cinco oficinas de doçaria algarvia e uma reportagem
do jornal El Mundo sobre turismo criativo foram os grandes vencedores dos prémios Algarve
Craft & Food, nas três categorias a concurso.

Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os melhores produtos, programas turísticos
e reportagens criados no âmbito do projeto que lhes deu nome.

 

Concorreram no total 20 originais, oriundos de Portugal e Espanha (no caso da categoria de
comunicação social), nesta edição que contou com um júri de sete personalidades algarvias das áreas de
turismo, cultura, imprensa, artes e ofícios.

 

O prémio Melhor Trabalho Resultante de Residência Criativa/Laboratório de Cozinha/ Adesão ao Projeto
Algarve Craft & Food foi atribuído a uma mini-cataplana, da autoria do artesão caldeireiro Nuno Palma. A
peça é uma reinterpretação do formato original do utensílio de cozinha mais famoso do Algarve: tem
tampa em cobre, base de cerâmica com pó de grés, 174 milímetros de diâmetro, mas não serve para
cozinhar lentamente os alimentos, já que a cataplana foi transformada num prato de uso individual à
mesa.

 

Já o prémio para Melhor Programa/Experiência de Turismo Criativo no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food foi entregue a um conjunto de cinco oficinas turísticas que aliam a doçaria popular algarvia à
criatividade de quem nelas participar. Concebidas pela designer Alexandra dos Santos, as experiências
propostas levarão os turistas a modelar bolinhos de amêndoa e de figo, a inventar uma receita a partir
da alfarroba, a ter uma aula de fotografia que utiliza os produtos locais como modelos ou a imaginar o
design de uma embalagem para um doce regional.

 

Na categoria de comunicação social, a distinção foi para Espanha. O artigo «Viaje al alma del Algarve» do
jornal El Mundo, assinado pela jornalista Isabel García, conquistou o título de Melhor Trabalho Sobre a
Temática do Turismo Criativo e Indústrias Culturais e Criativas no âmbito do projeto Algarve Craft &
Food.
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Cada vencedor receberá agora cinco mil euros por se ter destacado dos demais concorrentes pela
qualidade, originalidade e valor identitário dos trabalhos apresentados.

 

 

(Link)
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Turismo de Portugal diz que Guia Michelin independente reflete
"esforço" da gastronomia portuguesa
A partir de 2023, Portugal e Espanha passarão a ter cerimónias separadas, uma forma de
destacar o trabalho que a cozinha de cada país tem realizado

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, defendeu que a realização de uma gala independente
para anunciar a seleção de restaurantes do Guia Michelin ibérico representa "o reconhecimento do
esforço e da evolução da gastronomia portuguesa".

"É um sonho desde que Portugal apareceu no Guia Michelin Espanha e Portugal, em 1910. É o
reconhecimento do esforço, da evolução e do prestígio que a gastronomia portuguesa tem", declarou
Luís Araújo, à margem da gala de apresentação da edição de 2023 do guia que distingue os melhores
restaurantes ibéricos, que decorreu na terça-feira à noite na cidade espanhola de Toledo.

O diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, anunciou, durante a cerimónia, que a partir
de 2023, Portugal e Espanha passarão a ter cerimónias separadas, uma forma de destacar o trabalho
que a cozinha de cada país tem realizado.

"É termos a gala e um guia específico para Portugal, com, esperamos nós, muito mais estrelas, muito
mais gastronomia e principalmente muito mais foco naquilo que é um turismo de qualidade, que é aquilo
que nós queremos para o nosso país", disse Luís Araújo.

Portugal tem, no guia do próximo ano, cinco novos restaurantes com uma estrela ('cozinha de grande
nível, compensa parar'): Encanto (José Avillez), Kabuki Lisboa (Paulo Alves), Kanazawa (Paulo Morais) --
em Lisboa --, Euskalduna Studio (Vasco Coelho Santos) e Le Monument (Julien Montbabut), ambos no
Porto.

Na edição de 2023, Portugal mantém todas as distinções anteriores, acumulando um total de 31
restaurantes com uma estrela e sete com duas estrelas ('cozinha excelente, vale a pena o desvio').

Nenhum restaurante português tem a distinção máxima (três estrelas, 'uma cozinha única, justifica a
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viagem').

Em Espanha, dois restaurantes alcançaram as três estrelas (Átrio e Cocina Hermanos Torres),
totalizando agora 13 estabelecimentos com esta classificação, enquanto outros três ascenderam às
duas estrelas e 29 receberam a primeira estrela.

Para o responsável do Turismo de Portugal, o país "tem tudo para conquistar as três estrelas e muito
mais", mas "obviamente estas coisas precisam de tempo e de atenção".

"Hoje temos uma gastronomia única, absolutamente extraordinária, e mais do que isso, esta é uma
profissão de valor, que vale a pena abraçar", defendeu Luís Araújo, para quem a distinção com três
estrelas é algo muito esperado, mas também "o reconhecimento de muito trabalho por parte de muita
gente".

O Turismo de Portugal, adiantou, está a trabalhar com o Guia Michelin para organizar a próxima gala, a
primeira exclusivamente portuguesa, em que serão anunciados os restaurantes portugueses distinguidos.

"A partir do próximo ano, não vamos ter apenas uma celebração, mas duas, em Espanha e Portugal",
anunciou Gwendal Poullennec, na abertura da cerimónia de apresentação do guia do próximo ano, que
decorreu na terça-feira à noite na cidade espanhola de Toledo.

"Não vamos voltar a desvendar a seleção ao mesmo tempo, mas vamos dar aos dois destinos a sua
própria celebração", adiantou, acrescentando: "As cenas culinárias dos dois países merecem o seu
próprio impulso e queremos promover melhor o que as faz únicas".

Desde 2009, quando se assinalou o primeiro centenário da criação do Guia Michelin ibérico, em 1910,
cada edição é apresentada numa cerimónia, que decorre normalmente numa cidade espanhola -- apenas
em 2018 Lisboa acolheu o evento.

"Com a organização de um evento próprio em Portugal, a revelação da seleção de restaurantes e a
consequente implementação de conteúdos editoriais e de comunicação, que serão partilhados nas
nossas diferentes plataformas, queremos contribuir para a promoção de Portugal como destino
gastronómico europeu incontornável", referiu o guia, em comunicado.

O guia de 2023 reúne um total de 1.401 restaurantes em Espanha, Portugal e Andorra, incluindo 13 com
três estrelas, 41 com duas estrelas e 235 com uma estrela, além de 831 recomendados pela sua
qualidade (135 novos, 15 em Portugal).

Os inspetores do Guia Michelin, que trabalham de forma anónima, valorizam a qualidade dos produtos, o
domínio dos pontos de cozinha e das texturas, o equilíbrio e harmonia dos sabores, a personalidade da
cozinha e a regularidade.

Toledo foi este ano a cidade escolhida para acolher a gala de apresentação, com cerca de 700
convidados. Após a gala, será servida uma refeição, que irá destacar os produtos da região de Castela-A
Mancha, coordenada pelos 'chefs' de dois restaurantes locais, ambos com duas estrelas: Ivan Cerdeño
(restaurante Iván Cerdeño) e Fran Martínez (Maralba).

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje
considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes, estando presente em 40 países.
Portugal entrou no roteiro em 1910.
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Avillez ganha estrela com Encanto vegetariano e junta-se a
quatro novos restaurantes com 1 estrela: as novidades do Guia
Michelin em 2023
Encanto, de José Avillez, abriu na primavera e ganha já 1 estrela no guia, a primeira para
um restaurante vegetariano em Portugal. O  diretor mundial dos guias Michelin, Gwendal
Poullennec, disse em T oledo que em finais de 2023, a edição relativa ao ano de 2024 será
anunciada num evento separado só para Portugal

Em Lisboa o vegetariano Encanto, e os japoneses Kabuki e Kanazawa. No Porto o Euskalduna Studio e o
Le Monument. É este o novo quinteto com 1 estrela que a Michelin sugere para 2023, além de uma gala
de apresentação do guia exclusiva para Portugal já no próximo ano. Grandes novidades foram
anunciadas esta noite em Toledo.

O espanto dos inspetores chegou ao Encanto que José Avillez abriu na primavera, e que ganha já 1
estrela no guia, a primeira para um restaurante vegetariano em Portugal. O chefe português fica assim
com um total de 4 estrelas repartidas entre as duas do Belcanto em Lisboa, uma outra ganha
recentemente no Tasca, no novo guia do Dubai, a que se junta agora esta no Encanto.

Outro motivo de deslumbre parece ser o pescado português já que dois japoneses entram nas estrelas.
O Kabuki Lisboa no hotel Ritz – onde já existe o Cura também com 1 estrela – aberto há menos de um
ano (dezembro de 2021) está integrado num grupo sólido com 20 anos de experiência em restaurantes
japoneses já com estrelas noutras cidades e que teve uma cisão recente entre os sócios fundadores.
Recebe a primeira estrela com uma equipa portuguesa chefiada pelo responsável do anterior Kabuki
Madrid. Uma espécie de reconhecimento tardio parece ser o que levou à primeira estrela do Kanazawa,
que ficou em muito boas mãos. Paulo Morais assumiu o restaurante em agosto de 2017 depois do
regresso ao Japão de Tomoaki Kanazawa, que em 2015 havia aberto o espaço em nome próprio para
servir a requintada cozinha kaiseki nipónica.

O Porto está cada vez mais nuclear a nível gastronómico. Soma mais duas estrelas com a atribuição de
uma ao Euskalduna Studio de Vasco Coelho Santos, um dos candidatos mais falados nos últimos anos
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que chega agora ao reconhecimento, com o seu balcão e pequena sala na rua de Santo Ildefonso. Numa
escala oposta, o Le Monument, nos Aliados, serve cozinha francesa de inspiração local com o experiente
Julien Montbabut a voltar ao circuito das estrelas onde já havia estado em restaurantes anteriores. Na
categoria estrela verde a novidade é a atribuição da distinção ao restaurante Mesa de Lemos, em
Silgueiros.

Mas a noite começou com outra notícia. O diretor mundial dos guias Michelin, Gwendal Poullennec, disse
em Toledo que em finais de 2023, a edição relativa ao ano de 2024, será anunciada num evento
separado só para Portugal. O objetivo, segundo os responsáveis da publicação francesa, é “celebrar e
valorizar a crescente excelência da cena gastronómica portuguesa”. E reforçou: “queremos contribuir
para a promoção de Portugal como destino gastronómico europeu incontornável”. A Michelin agradece
aos que apoiam esta iniciativa e adianta que “já está a trabalhar com o Turismo de Portugal na
organização desta Gala”. Anunciando ainda que “as datas específicas e o local serão revelados durante o
primeiro trimestre de 2023”.

Há vários meses que se comenta nos bastidores da possibilidade de haver uma edição separada do guia,
e está dado mais um passo nesse sentido, o que não implicará uma mudança no modelo de avaliação ou
na escala de galardões a atribuir. Haverá sim uma maior projeção da marca Michelin e uma provável
melhoria nas trocas comercias resultantes dessa visibilidade. Em 2018 a cerimónia de apresentação já
havia decorrido em Lisboa, mas na lógica da rotatividade entre cidades, que até aí haviam sido sempre
espanholas. Depois de vários esforços e insistências do lado português foi possível realizar o evento no
pavilhão Carlos Lopes.

A gala está a decorrer no centro de congresso El Grieco, em Toledo, e a ser transmitida em direto no
Youtube. Não houve novas promoções a duas estrelas, mas também nenhum restaurante perdeu as que
tinha. Quanto às famigeradas três estrelas, o Expresso sabe que do lado português vão continuar a ser
uma miragem. Mas ainda se esperam mais novidades para a edição portuguesa do guia…

As coisas parecem estar mesmo a mudar na abordagem da Michelin a Portugal, e a seleção dos Bib
Gourmand segue em renovação. No ano passado foram apenas duas novidades, mas para 2023 há sete
novas entradas, com destaque para a chegada de Marlene Vieira com o seu ZunZum, e o gastronómico
e ambicioso Marlene, está logo ali ao lado… Vasco Coelho Santos entra em grande a juntar mais uma
distinção em 2023, agora com o Sêmea. E dois Bib Gourmand fora de cidades grandes com o À Mesa
em Tavira e o trabalho elaborado no Rio by Paulo André em Vila do Conde. Venha o evento em Portugal
que a dinâmica e o empenho dos restaurantes nacionais parecem estar mais fortes que nunca.

Informações

Guia Michelin Portugal 2023

(ordem alfabética)

00 Restaurantes com 3 estrelas

07 Restaurantes com 2 estrelas

31 Restaurantes com 1 estrela (5 novos)

07 Novos restaurantes com Bib Gourmand

1. Alma (Lisboa)

2. Belcanto (Lisboa)

3. Casa de Chá Boa Nova (Leça da Palmeira)

4. Il Gallo d’Oro (Funchal)
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5. Ocean (Armação de Pêra)

6. The Yeatman (Vila Nova de Gaia)

7. Vila Joya (Albufeira)

1. 100 Maneiras (Lisboa)

2. A Cozinha (Guimarães)

3. A Ver Tavira (Tavira)

4. Al Sud (Lagos)

5. Antiqvvm (Porto)

6. Bon Bon (Carvoeiro)

7. Casa da Calçada (Amarante)

8. Cura (Lisboa)

9. Eleven (Lisboa)

10. Encanto (Lisboa) - novo no guia

11. Eneko Lisboa

12. Epur (Lisboa)

13. Esporão (Reguengos de Monsaraz)

14. Euskalduna Studio (Porto) - novo no guia

15. Feitoria (Lisboa)

16. Fifty Seconds by Martin Berasategui (Lisboa)

17. Fortaleza do Guincho (Cascais)

18. G Pousada (Bragança)

19. Gusto (Almancil)

20. Lab by Sergi Arola (Sintra)

21. Kabuki Lisboa - novo no guia

22. Kanazawa (Lisboa) - novo no guia

23. Le Monument (Porto) - novo no guia

24. Loco (Lisboa)

25. Mesa de Lemos (Silgueiros, Viseu) - galardoado com Estrela Verde (Novidade)

26. Midori (Sintra)

27. Pedro Lemos (Porto)
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28. Vila Foz (Porto)

29. Vista (Portimão)

30. Vistas (Vila Nova de Cacela)

31. William (Funchal)

(relação qualidade/preço até €35)

1. À Mesa – Tavira

2. Carnal – Lisboa

3. Gruta – Porto

4. Ofício – Lisboa

5. Rio by Paulo André – Vila do Conde

6. Semea by Euskalduna – Porto

7. Zunzum Gastrobar - Lisboa
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Algarve vai ter “Rota Literária Saramago”
Esta rota foi concebida por Diego Mesa
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A “Rota Literária Saramago no Algarve” vai ser lançada este sábado, 26 de Novembro, às
16h00, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António. 

Esta rota foi concebida por Diego Mesa a partir do seu livro “Viagem ao Algarve”, inspirado em “Viagem a
Portugal” de José Saramago e desenvolvida em colaboração com a associação 1/4 Escuro – Associação
de Fotógrafos Amadores de Vila Real de Santo António, tendo por objetivo a criação de um conjunto de
itinerários literários complementares aos existentes no Algarve.

O mote para a criação da “Rota Literária Saramago no Algarve” foi a vontade de refletir sobre o território
a partir da seguinte premissa: se aquele foi o Algarve visto, em 1980, por José Saramago, como será o
Algarve de 2022 visto por aqueles que o visitam agora?

Estas são algumas questões levantadas pelo escritor Diego Mesa, tomando como ponto de partida o
último capítulo, “De Algarve e sol, pão seco e pão mole”, que ocupa 18 páginas na edição da Viagem a
Portugal, do Círculo de Leitores. Fazendo de Saramago seu guia de viagem, com um novo olhar percorre
os lugares mencionados e, passados cerca de 40 anos desde a 1ª edição daquela obra, apresenta-nos
um Algarve a visitar ou a revisitar, que nos preenche sensorialmente nas paisagens ricas de luz e cor, na
arquitetura, nos cheiros, na gastronomia e tradições. Saramago relembra-nos: “É preciso recomeçar a
viagem. Sempre”.

A Associação 1/4 Escuro realizou uma recolha fotográfica dos locais visitados por Saramago, aquando
da sua visita ao Algarve, em resultado da sua obra Viagem a Portugal.
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A exposição “Viagem fotográfica ao Algarve” será exibida depois nos outros 12 concelhos do Algarve,
abrangidos pela viagem de Saramago (Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão
e Portimão, Silves, Tavira e Vila do Bispo), e também pelos Ayuntamentos de Lepe e de Ayamonte, em
Espanha.

«Estes projetos constituem uma oportunidade para dar a conhecer um território que inspirou vários
escritores, nomeadamente os lugares, os monumentos, as paisagens, os sabores e as gentes, mas
também promover o Algarve como destino de turismo literário», diz a Direção Regional de Cultura do
Algarve.

 

(Link)

23/35

https://www.sulinformacao.pt/2022/11/algarve-rota-literaria-saramago/


JORNAL ECONÓMICO

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

AHRESP: "O sector ainda está muito aquém das potencialidades
das ferramentas digitais"
A secretária-geral da AHRESP diz, ao Económico Madeira, que para produzir riqueza é
preciso existir "condições e ambientes" favoráveis. "Se esmagamos as empresas com um
conjunto de encargos, custos de contextos, impostos, as empresas não conseguem
produzir riqueza. E como elas foram criadas para iss

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana
Jacinto, diz ao Económico Madeira que o sector ainda “está muito aquém” das potencialidades das
ferramentas digitais, e salienta a importância de capacitar as pessoas no sentido de se criar propostas de
valor com base nessas ferramentas.

Ana Jacinto sublinha a importância de existir um trabalho em rede e de existir mais massa crítica e
músculo no sector.

A dirigente da AHRESP alerta que para distribuir riqueza é preciso produzir riqueza, sublinhando que “há
sempre uma tendência para falar da distribuição da riqueza mas não se conversa como é que se produz
a riqueza”.

Ana Jacinto acrescenta que para produzir riqueza é preciso existir “condições e ambientes” favoráveis.
“Se esmagamos as empresas com um conjunto de encargos, custos de contextos, impostos, as
empresas não conseguem produzir riqueza. E como elas foram criadas para isso então fecham as
portas. Então nem emprego nem riqueza”, reforça a dirigente da AHRESP.

Que tendências têm emergido dentro do sector?
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As tendências são aquelas que estão a dar resposta à procura. Nós temos um turista, um consumidor,
um cliente, cada vez mais atento, cada vez mais preocupado com as questões de segurança,
preocupado com o atendimento personalizado. Nós não podemos tratar o turismo como um todo.
Precisamos de tratar o turista de forma individualizada. E cada vez mais criar mais valor.

E para isso a questão da digitalização tem estado na ordem do dia. Nós temos um sector ainda muito
aquém das potencialidades das ferramentas digitais. Os nossos sectores foram empurrados para a
compra de ferramentas digitais mas depois falta-nos a capacitação das pessoas para criar propostas de
valor com base nessas ferramentas digitais que é uma coisa diferente.

A AHRESP fez recentemente um projeto que foi denominado Hotel 4.0. Começamos este projeto antes
da pandemia. O projeto demorou alguns anos. Chegamos a conclusões muito interessantes. Este
projeto foi só para a hotelaria. Percebemos que na hotelaria nós temos ainda um caminho muito grande
para percorrer para chegar à tal transição digital.

Porque o que aconteceu ao longo dos anos foi de facto a compra de equipamentos, hardware, a compra
de ferramentas, mas depois as pessoas que estão a trabalhar com essas ferramentas não conseguem
retirar o proveito e fazer as propostas de valor que poderiam fazer para o seu cliente, consumidor, para
o utente.

Esse trabalho tem de ser percorrido. Fizemos o diagnóstico, apresentamos as conclusões, agora vamos
ajudar as empresas a fazer esse percurso. Porque precisamos de criar propostas de valor cada vez mais
personalizadas para quem nos visita. Porque as tendências são essas. Personalizar cada vez mais as
experiências de quem procura o nosso país. Porque cada um daqueles que procura o país o que leva
daqui são as experiências vividas. E essas experiências têm que ser cada vez mais sofisticadas para que
ele possa quando chegar ao seu país de origem dizer que viveu uma experiência inesquecível. Porque se
vai viver o que vive em qualquer país não vai comentar com ninguém. Se teve uma experiência única,
singular, adequada ao seu perfil, aquilo que quer, ao que procura, porque temos de conhecer cada vez
mais quem nos visita, os seus hábitos, os seus gostos. Se for cada vez mais personalizado nós só
vamos ganhar.

As tendências é a personalização da experiência, cada vez mais aprimorada, e com cada vez com mais
qualidade, dependendo dos nichos onde esta empresa trabalha. Depois temos uma grande diversidade de
oferta consoante o nicho que essa empresa quer trabalhar ou procura trabalhar.

Que outras preocupações tem o sector?

Tivemos o nosso congresso recentemente e uma das questões que mais se relevou foi estas empresas,
estes empresários, este sector, precisar de trabalhar cada vez mais em rede, precisar de cada vez mais
ter massa crítica e músculo.

E para isso nós temos que estar juntos naqueles que são os desafios dos próximos tempos. Eu não
quero ser pessimista mas também não sou uma grande otimista. E sabemos todos nós que vamos ter
desafios. Muitos desafios.

Basta olhar para estas notícias recentes que vamos ouvindo. O mundo está muito diferente. E temos
aqui desafios que a mim me preocupam, preocupam a AHRESP, preocupam os nossos empresários, e
quanto mais juntos estivermos, e quanto mais trabalharmos em rede melhor.

E quando falo trabalhar em rede, estou a falar de projetos que envolvem estas empresas e que são
dedicados a estas empresas para ajudar as empresas a ser cada vez melhores.

Porque para estas microempresas, não nos podemos esquecer que a preocupação destas empresas é ir
comprar o peixe, a carne, tratar do almoço, do jantar, não têm tempo para estar a preocupar-se com
outras questões que competem à AHRESP preocupar-se e facilitar a vida destas empresas.

Quantas mais empresas estiverem connosco, quanto mais empresas se juntarem a nós e se tornarem
associadas desta casa, mais voz a AHRESP terá para poder pôr em cima da mesa as preocupações
dessas empresas e encontrar caminhos e em diálogo constante, construtivo, convencer quem tem o
poder de decidir, porque infelizmente nós não temos esse poder, não somos nós que governamos, não
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somos não que decidimos, mas tentar convencer quem governa, quem decide, que tem de olhar para
este sector de uma forma muito preocupada, muito atenta, porque voltamos ao mesmo. Este sector é
decisivo para o crescimento do nosso país. Precisamos de criar as condições e o ambiente favorável
para que estas empresas produzam riqueza.

Nós não pudemos distribuir riqueza se não tivermos empresas a produzir riqueza. Porque as empresas
não são constituídas apenas para dar emprego. É um papel importante. Elas são constituídas para dar
emprego mas acima de tudo para produzir riqueza para que essa riqueza possa ser distribuída.

Esse é o objetivo primeiro das empresas. E para que elas possam produzir riqueza, e distribuir riqueza.
Há sempre uma tendência para falar da distribuição da riqueza mas não se conversa como é que se
produz a riqueza.

Porque para a distribuirmos temos de a produzir. E para a produzir temos de ter condições e ambiente
favoráveis. Se esmagamos as empresas com um conjunto de encargos, custos de contextos, impostos,
as empresas não conseguem produzir riqueza. E como elas foram criadas para isso então fecham as
portas. Então nem emprego nem riqueza.

E é isto que temos de convencer quem trata de nós, de quem tem poder de decisão, que tem de criar as
condições para que isso aconteça. E depois vem a distribuição da riqueza. Naturalmente. Naturalmente
que é assim. Para isso é preciso chegarmos ao ponto de elas conseguirem produzir riqueza.

Nós precisamos que as empresas se juntem a nós. Tivemos um congresso com cerca de 1.200
pessoas. Para nós foi muito importante porque estas conclusões retiradas do congresso têm uma força
diferente do que se tivéssemos feito um congresso com 10 pessoas.

E por isso é que eu digo que é muito importante as empresas se juntarem à AHRESP para que possamos
ser ouvidos com mais atenção, com mais propriedade, e o trabalho em rede, as redes colaborativas são
essenciais para enfrentarmos um futuro que tem muitas incógnitas e muitos desafios e nós temos de
estar cada vez mais preparados para o que aí vem.

Julgo que já nada vai ser como era antes com tantas certezas que nós achávamos que tínhamos, e com
tantas previsões que se faziam, hoje em dia basta o bater de asas de uma borboleta no outro ponto do
mundo e nós vamos todos a levar com o vento.

Estarmos cada vez mais preparados, precisamos que estejam connosco, e as empresas, nós temos
muitos associados na Madeira, mas o sector é muito importante para a região. É um apelo que deixo
que as empresas que estão na região se possam se juntar à AHRESP porque em breve estaremos com
certeza uma delegação na Madeira e estaremos mais próximos das empresas.

Conteúdo do Económico Madeira de 4 de novembro.
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CORREIO DA MANHÃ

23/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Breve I
CRUZEIROS DÃO PRÉMIOS
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JORNAL I

23/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves
T AP. Greve com serviços mínimos | Concursos de obras públicas caem | BCE deve
começar a reduzir dívida | Só 20% registou aumento salarial
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VISÃO

22/11/2022
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ALCANCE • NACIONAL
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FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27000

OE2023: Suspensão de novos registos de AL em zonas de
contenção válida até final de 2023
Os deputados aprovaram hoje o prolongamento, até ao final de 2023, da suspensão de
autorização de novos registos de alojamento local em áreas de contenção, caso o prazo
termine durante o próximo ano

A medida consta de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), da
iniciativa do PS, e foi viabilizada com o voto favorável do proponente, do PCP, Bloco de Esquerda, PAN e
Livre. Já o PSD, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

“Sempre que os prazos previstos no n.º 6 do artigo 15.º-A do Decreto-Lei n° 128/2014, de 29 de
agosto [regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local], cessem durante o ano
de 2023, podem ser prorrogados até ao final do ano, nos mesmos termos da referida norma”,
determina a proposta.

Em causa está o artigo relativo as áreas de contenção que na lei em vigor permite aos municípios,
suspender, por um máximo de um ano, a autorização de novos registos em áreas especificamente
delimitadas, até à entrada em vigor do regulamento municipal do alojamento local.

Com a medida agora aprovada, as suspensões que perfizessem o limite de um ano, previsto na
legislação em vigor, não acabam mantendo-se válidas até ao final do próximo ano.

Uma maioria de votos chumbou hoje várias propostas de alteração ao OE2023 subscritas pelo PCP, BE e
PAN no âmbito da habitação.

Entre as iniciativas chumbadas, está a proposta do PCP sobre o fim do regime dos chamados ‘vistos
gold’, que teve os votos contra do PS, PSD e Chega, a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável
dos restantes partidos.

Os deputados chumbaram também a propostas do BE que previam a criação de um limite à variação da
taxa de esforço no crédito à habitação, este seria aplicável às operações de crédito destinadas
exclusivamente à aquisição ou construção de habitação própria e permanente sendo elegíveis as que,
devido ao aumento das taxas de juro, estejam associadas prestações mensais correspondentes a uma
variação da taxa de esforço superior a dois pontos percentuais ou que ultrapasse os 50%.
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A iniciativa teve os votos contra do PS e da IL, tendo-se abstido o PSD e o Chega e votado
favoravelmente os restantes partidos.

Os votos contra do PS, PSD, IL, Chega, PCP e BE e a abstenção do Livre ditaram o chumbo da proposta
do PAN para a criação de uma linha financeira de Apoio Extraordinário a Titulares de Crédito à Habitação
relativo a habitação própria permanente, sob gestão do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU).

O voto contra do PS e a abstenção do PSD, Chega e IL ditaram igualmente o chumbo da proposta do
PAN sobre a criação de um programa de adaptação das habitações às alterações climáticas.

A Comissão de Orçamento e Finanças cumpre hoje o segundo dia de votação na especialidade do
OE2023 e proposta de alteração. A votação final global do OE2023 está agendada para dia 25.

LT/DF/AAT/JF // EA

LusaFim
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SAPO MULTINEWS
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“Ratazanas que parecem gatos” e centenas de baratas: outono
mais quente faz disparar alertas de pragas
O presente outono está a revelar-se mais quente do que o habitual em muitas regiões,
em especial junto ao Mediterrâneo. As condições mais amenas do que o que seria
expectável em novembro na Península Ibérica estarão na origem de um problema de
saúde pública que tem aumentado um pouco por toda a Espanha: infestações de
ratazanas e de baratas.

O presente outono está a revelar-se mais quente do que o habitual em muitas regiões, em especial junto
ao Mediterrâneo. As condições mais amenas do que o que seria expectável em novembro na Península
Ibérica estarão na origem de um problema de saúde pública que tem aumentado um pouco por toda a
Espanha: infestações de ratazanas e de baratas.

O caso é especialmente grave em Madrid. Nancy Berrocal, florista naquela cidade, conta ao El País que
chegou a ver “torrentes de baratas e de ratazanas” quando foram remover um monte de lixo que
estava na rua. “Agora continuam a vir assim que fica escuro, à procura de comida”, explica. Outra
moradora, Adela Crespo, relata que “há ratazanas que parecem gatos” nos edifícios, que “aproveitam
qualquer buraco para fazer ninho e só saem à noite”. Uns e outros madrilenos são unânimes: o
problema tem aumentado.

E não é só em Madrid. De acordo com a EZSA, empresa especializada na eliminação de pragas e pestes,
a segunda maior no setor, em outubro verificou-se “um aumento sem precedentes” nos pedidos de
ajuda para eliminar infestações em habitações, lojas, restaurantes e outros. O diretor de Inovação da
empresa, Ignacio Santamarta, alerta que todo o ano tem sido “atípico” e explica: em 2021 receberam
17 284 chamadas e, até agora, já são 28 518 em 2022. Os números representam um aumento de
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60% nos pedidos de ajuda.

O diretor da Associação nacional de Empresas de Saúde Pública (Anecpla) também relata que, neste
outono, se tem verificado um aumento nos casos de pragas “totalmente anormal para esta altura do
ano”.

A EZSA detalha que os pedidos de ajuda para infestações de baratas subiram 58,2% em outubro de
2022, comparado com o mesmo período do ano passado. É nas grandes cidades que se verificou maior
aumento: 70% em Madrid, 59% em Valência, 55% em Barcelona, 47% em Málaga e 46% em Sevilha.
No total anual, o aumento face a 2021 já ultrapassa os 65%, uma vez que o problema já se vinha a
arrastar desde o verão.

Quanto a ratos, detalha a EZSA, os pedidos para combater esta praga subiram em média 52,1%. Madrid
registou o maior aumento (63%), seguida de Barcelona (63%) Valência (50%), Sevilha (48%) e Málaga
(43%).

Em Valência, que tem uma infestação grave em La Fuensanta, fonte do município diz que está previsto
um aumento nas taxas por habitante para combater o problema: de 80 cêntimos para 2,12 euros.

Em Barcelona, o caso fez soar alarmes no verão, quando se tornou viral um vídeo no TikTok que mostra
os ‘turistas’ noturnos a invadir a cidade espanhola. O município admite também que os casos de
infestações de baratas subiram em flecha entre maio e outubro deste ano. Até agora contavam-20
1000, enquanto no ano passado foram 800.

Também a cidade tem previsto um reforço orçamental para combater as pragas e todos os organismos
em alerta para enfrentar o problema.

Ainda, destaca Ignacio Santamarta, contam-se também mais casos de infestações de outros insetos
voadores, como mosquitos e moscas,

Os responsáveis explicam que, com o tempo mais quente, os ciclos reprodutores e de desenvolvimento
das baratas e dos ratos são acelerados, pelo que se reproduzem durante mais e mais meses, com
menos mortalidade das crias e larvas. Por outro lado, menos frio significa também que as pragas têm
menos tendência a recolher devido ao mau tempo.

Para o diretor da Anecpla, a culpa é das alterações climáticas: “Tínhamos um clima subtropical, mas
agora estamos a aproximar-nos cada vez mais de um clima tropical”.

Rubén Bueno, entomologista e diretor-técnico dos laboratórios Lokímica acrescenta outros fatores,
como a resistência cada vez maior destas espécies a venenos e biocidas. “Para além de se tornarem
menos eficazes, há outro problema. É que por trás das pragas está também a transmissão de doenças”,
avisam todos os especialistas: salmonela, hepatite, lepra, peste bubónica, disenteria, raiva, febre tifoide
pulgas e carraças são transmitidas por uma ou outra espécie.
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Portugal já tem um hotel sobre rodas dedicado à Seleção
Nacional
A primeira viagem pretendia chegar ao Catar, mas ficou pelo T urquia. Quando regressar
vai levar os adeptos onde a Seleção jogar.

Jorge Franco apaixonou-se pela seleção nacional quando, em pleno estádio da Luz, em 1993, via um
jogo que opunha a seleção portuguesa contra a da Estónia, de qualificação para o Mundial e saiu-lhe uma
viagem para assistir à partida contra a Itália em Milão. A ideia foi do então selecionador Carlos Queirós,
que criou o chamado n.º12 da equipa, e a partir dai, nunca mais parou.

Em 1996 foi apoiar a seleção a Inglaterra, e, desde então, nunca mais deixou de marcar presença nas
bancadas. Em Setúbal, onde reside, abre o Sport Hotel A Seleção poucos meses depois da conquista do
Europeu, em França, em 2016, e prolonga assim a paixão pelo desporto rei, dando aos quartos nomes
como Vítor Baía, Germano, Humberto Coelho, Fernando Couto, Mário Coluna, Rui Costa, Cristiano
Ronaldo, Paulo Futre, Eusébio, Deco, Ricardo Carvalho, Peyroteo, Chalana, Luís Figo, João Vieira Pinto,
Pauleta e abrindo exceções a Madjer do futebol de praia e a Ricardinho do Futsal.

Localizado numa zona calma da cidade, mas perto do centro e das praias, o Sport Hotel A Seleção (Rua
da Manteigada, 2, Setúbal. Tel. 265709650) conta ainda com uma Área Wellness, equipada com
'AquaTermoJet', a última tecnologia em relaxamento e uma piscina aquecida, um lounge e um bar, cuja
temática também é, naturalmente, a Seleção Nacional.

Mas o “vício” de Jorge Franco está longe de estar curado. Com a qualificação da Seleção Nacional para o
Mundial 2022, decide criar o Hotel A Seleção On The Road, compra um autocarro da marca Scania, e
transforma o interior num hotel com todas as comodidades. A ideia inicial era ir ao Catar, depois,
acompanhar com os adeptos que assim o queiram, a Seleção onde quer que vá jogar.

Decorado a preceito, a fazer lembrar o autocarro oficial da equipa portuguesa, só difere por, nas laterais,
ter a imagem de Jorge Franco que se auto intitula de Fã n.º1. Saiu de Palmela dia 29 de outubro, passou
por Setúbal e rumou a Espanha. Passou por França, Itália, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Bulgária e Turquia.
Neste país foi até Yüksekova, onde chegou a 13 novembro, localidade esta, a 40 quilómetros do Irão,
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onde a aventura acabou. Foram, ao todo, 6034 quilómetros de aventura, duas avarias e muita comida e
bebida portuguesa por companhia, para descobrirem, na fronteira, que o Hotel A Seleção On The Road
não podia entrar no Catar, por falta de um documento oficial, necessário para que pudessem andar nas
estradas do país.

Jorge Franco, Ester Gomes, Bruno Gomes e Frederico Ferraz, não tiveram outra solução que não fosse
a de regressar a Istambul, a 1886 quilómetros. Isto porque precisavam de um estacionamento onde
fornecessem energia elétrica, uma vez que as arcas estavam atestadas e não se podia perder a comida
e a bebida. Na internet conhecem Nuno Pontes, um português com uma empresa de pescas que lhes
disponibiliza um armazém para estacionar o autocarro e os leva ao aeroporto. Ester Gomes decide
regressar a Setúbal, o trio de amigos segue rumo à sede do Mundial e por lá vê os jogos, com Jorge
Franco a pensar no dia em que vai regressar e voltar a colocar o Hotel A Seleção On The Road no
caminho de Cristiano Ronaldo e companhia.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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