
JORNAL DO ALGARVE

23/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve dá muito mais riqueza ao País do que recebe
Há muito tempo que se diz que o Algarve é uma região esquecida e que contribui,
principalmente com o turismo, mais para a riqueza do País do que aquilo que recebe.
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EXPRESSO

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Aumenta o IMI para o alojamento local e desce o IVA das
bicicletas, mas as perdizes de caça ficam na mesma
No terceiro dia de votações do Orçamento na especialidade, o PS deixou passar 15
propostas da oposição e aprovou mais de 30 dos próprios socialistas, incluindo novas
regras para as pensões e para o arrendamento

As assembleias municipais de concelhos com muitos prédios destinados a alojamento local podem decidir
aumentar a taxa Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) até ao dobro. Foi uma das alterações ao
Orçamento do Estado para 2023 aprovadas esta quarta-feira no Parlamento, ao terceiro dia de debate e
votação na especialidade.

Num dia dominado pela política fiscal, foram aprovadas também alterações sobre arrendamento e sobre
crédito à habitação e o PS, que já tinha votado contra o fim dos vistos gold, voltou a rejeitar propostas
da oposição sobre assuntos que o Governo defende: gratuitidade das creches e estudo sobre a semana
de quatro dias na função pública. E o PSD não conseguiu mudar o IVA das perdizes de caça.

“Existe uma discriminação fiscal entre a carne de aves produzidas em cativeiro e a carne de aves
selvagens, proveniente de caça”, argumenta o PSD na proposta de alteração ao OE com que pretendia
descer a carne de aves de caça do IVA a 23% para a taxa reduzida. “A discriminação fiscal existente para
a carne de caça é desapropriada e prejudica não só a atividade cinegética, como também os territórios
onde ela se desenvolve, normalmente localizados no interior e de baixa densidade populacional”, alertam
os sociais-democratas que não conseguiram descer o IVA da perdiz de caça.

O Livre, contudo, conseguiu fazer descer o IVA das bicicletas para a taxa reduzida, seja na compra, seja
nas reparações. Era uma reclamação do partido de Rui Tavares que, com o PAN, continua a ter
negociações com os socialistas que fazem com que estes dois partidos liderem as propostas de
alteração aprovadas.

Esta quarta-feira, o PS apenas aprovou 15 propostas de alteração apresentadas por partidos de
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oposição, mantendo-se a liderança de PAN e Livre nessa contabilidade e com o Chega a continuar a ser o
único partido sem propostas aprovadas. O Livre conseguiu aprovação para seis propostas, a começar
pela redução do IVA das bicicletas para

Para além do IVA das bicicletas, o Livre incluiu a transferência de cinco milhões de euros para o Fundo de
Salvaguarda do Património Cultural após o Governo ter anunciado a extinção da Lotaria do Património e
o aumento dos atuais 12.500 euros para 13.500 euros do limite anual de rendimentos dos
trabalhadores independentes isento de IVA.

Já o PAN viu passar, entre outras, a dedução em IRS do IVA suportado na aquisição de bilhetes de
transportes coletivos (atualmente essa dedução existe apenas para os passes, não para os bilhetes). A
proposta de alteração do PAN não teve votos contra e contou com a abstenção do PCP e do PSD. O
PAN também conseguiu passar para a taxa reduzida o IVA das manteigas, margarinas e cremes vegetais
obtidos a partir de produtos de origem vegetal e de bebidas e iogurtes de base vegetal.

O PS também deixou passar propostas dos antigos parceiros de ‘geringonça”. Dos bloquistas a mais
relevante foi a que aperta as regras de isenção no IMT atribuídas no âmbito da revenda de imóveis.

Ainda no âmbito fiscal, os deputados aprovaram uma proposta do próprio PS que acaba com o
tratamento fiscal diferenciado entre residentes e não residentes nas mais-valias geradas com a venda de
imóveis. A proposta permite acabar com uma desconformidade no âmbito da tributação destas mais-
valias em sede de IRS e que já havia sido condenada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da
União Europeia.

No regime atualmente em aplicação, os residentes são tributados sobre 50% das mais-valias, sendo o
valor em causa englobado aos restantes rendimentos e sujeito às taxas gerais dos escalões do IRS. Já
as mais-valias da venda de imóveis dos não residentes são tributadas na totalidade, a uma taxa
autónoma de 28%.

Os socialistas também fizeram propostas para melhorar medidas já decididas pelo Governo. Foi
aprovada uma nova atualização das pensões caso a inflação seja superior ao previsto, como o Governo
já tinha prometido. Por outro lado, no domínio do arrendamento, aprovaram que os senhorios que
interrompam contratos antes do prazo não podem usufruir do benefício fiscal que compensa 'travão' ao
aumento das rendas. Já no domínio do crédito à habitação, os socialistas aprovaram a sua proposta de
isenção de imposto de selo nas renegociações de créditos.

A maioria socialista chumbou as propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do Livre que chumbavam a
isenção de imposto nas transações com criptoativos detidos por mais de 365 dias. A tributação de
criptoativos foi, contudo, complementada com uma proposta socialista, reforçando as normas anti
abuso e as atividades menos amigas do ambiente, como a mineração.

Pelo caminho ficaram a maioria das medidas apresentadas por vários partidos da oposição, entre as
quais a redução da taxa do IVA para a energia, a atualização dos escalões do IRS à taxa de inflação de
2022 ou o reforço das deduções com o crédito à habitação. Foram também rejeitas as propostas da IL
e do PSD para redução generalizada do IRC para uma taxa de 15% ou de 19%, respetivamente.

E ficaram também pelo caminho propostas da oposição relativas a medidas que o Governo até tem
defendido. Na terça-feira tinha sido o PS a chumbar as propostas para acabar com os vistos gold,
medida que António Costa até já admitiu. Esta quarta-feira foi uma proposta sobre creches gratuitas
para todas as crianças e um projeto de alargamento à função pública do programa-piloto de semana de
trabalho de quatro dias, princípio que o Governo também já admitiu.
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ECONOMIA ONLINE

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Subida dos juros vai pressionar empresas: uma em quatro estará
em situação vulnerável em 2023
Aumento esperado das taxas de juro até meados do próximo ano deverá ter “impacto
significativo e relativamente rápido” no custo de financiamento das empresas, alerta
Banco de Portugal.

A pandemia deixou muitas empresas em situação de maior fragilidade. Enquanto algumas recuperaram,
outras nem por isso e, agora, o contexto apresenta-se mais desafiante com a escalada da inflação e a
subida das taxas de juro. Neste cenário, o número de empresas em vulnerabilidade vai aumentar,
antecipa o Banco de Portugal: mais de 25% registará dificuldades em gerar negócio para pagar os
empréstimos ao banco no próximo ano, quando essa proporção era de 12,3% em 2019.

“O aumento esperado das taxas de juro até meados de 2023 deverá ter um impacto significativo e
relativamente rápido no custo de financiamento das empresas, o que constitui um risco para a
capacidade de serviço de dívida”, revela o Banco de Portugal no Relatório de Estabilidade Financeira
divulgado esta quarta-feira.

A análise tem por base uma subida das taxas Euribor para 3% em 2023, que se refletirá num aumento
da prestação dos empréstimos não só para as famílias, mas também para as empresas. Uma empresa é
considerada vulnerável se tiver EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações)
negativo ou se o EBITDA gerado num ano representar mais de metade do serviço da dívida.

Nem todas as empresas sentirão o mesmo impacto do aperto das condições financeiras do Banco
Central Europeu (BCE) para controlar a inflação, revelam os dados do supervisor nacional.

Por exemplo, as microempresas serão mais afetadas: 31% estará em situação de vulnerabilidade no
próximo ano, que compara negativamente com os 18,3% registados em 2019, mas evidenciando uma
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ligeira melhoria em relação a 2020 (32,8%). Já as pequenas empresas parecem estar em melhor
posição do que as restantes, incluindo as grandes empresas.

"O aumento esperado das taxas de juro até meados de 2023 deverá ter um impacto significativo e
relativamente rápido no custo de financiamento das empresas, o que constitui um risco para a
capacidade de serviço de dívida.” Banco de Portugal Relatório de Estabilidade Financeira

O estudo traça ainda uma análise por setor de atividade. Conclui que o setor do alojamento e
restauração (predominantemente ligados ao turismo) será novamente o mais penalizado, depois da
pandemia: 42,5% das empresas estarão em situação vulnerável em 2023 – em 2020 essa proporção
foi de quase 70%.

Apesar do ambiente de dificuldade, o Banco de Portugal lembra que a situação financeira das empresas
em 2021 é mais favorável do que a observada na crise da divida soberana de 2011. Esta realidade está
refletida, entre outros aspetos, num aumento considerável do dinheiro que têm depositado no banco e
que poderá ajudar a aliviar o impacto da subida dos juros.

A possibilidade de usar os excedentes de liquidez acumulados nos anos anteriores à pandemia permite
reduzir em dois pontos percentuais a proporção de empresas em vulnerabilidade no próximo ano, estima
o Banco de Portugal. Todavia, a grande maioria não conseguirá disfarçar as dificuldades mesmo assim.
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DN

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Gala e guia dedicados a Portugal podem trazer mais estrelas
Michelin
EVENT O Os chefs dos restaurantes com novas estrelas celebraram as conquistas, na
noite em que Portugal se separou de Espanha no que respeita a organização da gala e do
Guia Michelin.
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RTP 1

23/11/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 22514

REACH: -1

O terminal de cruzeiros de Lisboa foi considerado o melhor da
Europa
O terminal de cruzeiros de Lisboa foi considerado o melhor da Europa

O terminal de cruzeiros de Lisboa foi considerado o melhor da Europa
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SAPO

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Jornada Mundial da Juventude: Mais de 200 mil jovens de todo o
mundo já estão inscritos
Os números foram divulgados pela organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
no dia em que se completa um mês da abertura das inscrições. O  evento acontece entre
os dias 1 e 6 de agosto de 2023, em Lisboa.

"Na data em que se assinala um mês da inscrição do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude
(JMJ Lisboa 2023), o Comité Organizador Local (COL) revela que mais de 200 mil jovens de todo o
mundo já iniciaram a inscrição no maior encontro com o Papa, que vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de
agosto de 2023", pode ler-se no comunicado divulgado.

Segundo a organização, há "representantes de mais de 120 países inscritos, provenientes não só da
Europa, mas também de África e da América do Norte, Central e do Sul", pelo que "a mobilização destes
jovens para a inscrição reflete a diversidade de ter peregrinos de todo o mundo a participar na JMJ Lisboa
2023".

"Da Europa, destaca-se a maior inscrição de jovens provenientes de Portugal e Espanha, seguidos de
Polónia e Itália", é ainda referido.

Por sua vez, "no continente Americano, os países com maior representatividade são os Estados Unidos
da América, o Brasil, o México e o Equador". Já "no continente Africano, realça-se a inscrição de jovens
provenientes de países como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que historicamente têm uma maior
ligação a Portugal".

De recordar que "todas as iniciativas da JMJ Lisboa 2023, incluindo os eventos centrais com o Papa
Francisco, são de acesso gratuito para todos".

Contudo, "no seguimento do que acontece em todas as Jornadas, a inscrição permite que os peregrinos
possam ter acesso a diversos pacotes, mediante as suas necessidades ao nível de serviços, como o
alojamento e a alimentação, e em função do período que permanecem em Lisboa".
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Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da
Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem
lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos
concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista
para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento
de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires
(Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver
(Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto
(Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de
Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

TAP antecipa cancelar 736 voos até final do ano
Aos 360 voos cancelados nos dias da greve, a 8 e 9 de dezembro, somam-se os 374
cancelados pela companhia entre 15 de novembro e 31 de dezembro por causa da
mudança dos sistemas de navegação
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CMTV

23/11/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: -1

As iluminações de Natal vão estar ligadas durante menos tempo
As iluminações de Natal vão estar ligadas durante menos tempo

As iluminações de Natal vão estar ligadas durante menos tempo
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NOTÍCIAS DE
COIMBRA

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1420

REACH: -1

Brasil volta a impor uso de máscaras em aeroportos e aviões
O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em aeroportos e voos no Brasil a partir de
sexta-feira devido ao aumento de infeções do novo coronavírus, informou a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária Vigilância Sanitária (Anvisa). O  uso de máscaras em
aeroportos brasileiro deixou de ser obrigatório em agosto passado, mas voltou a ser
imposto [...]

O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em aeroportos e voos no Brasil a partir de sexta-feira
devido ao aumento de infeções do novo coronavírus, informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O uso de máscaras em aeroportos brasileiro deixou de ser obrigatório em agosto passado, mas voltou a
ser imposto devido a “dados epidemiológicos atuais, que indicam aumento do número de casos de
covid-19 na população brasileira”, destacou um comunicado da Anvisa divulgado na noite de terça-feira.

O diretor da agência sanitária brasileira, Alex Campos, que propôs a medida, frisou no mesmo
documento que “o uso de máscaras em ambientes de maior risco, pelas suas características de
confinamento, circulação e aglomeração de pessoas, representa um ato de cidadania e de proteção à
coletividade e objetiva mitigar o risco de transmissão e de contágio da doença”.

O Brasil tem sido um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, acumulando quase 690 mil
mortes e mais de 35 milhões de infeções e nas últimas semanas registou uma nova subida de casos.

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos primeiros 20 dias de novembro o número de
infeções no país sul-americano ultrapassou 95 mil, dado que indica um aumento de 292% face ao mês
anterior.

O número de óbitos, no entanto, não aumentou no mesmo ritmo, mas manteve-se na média de 45 por
dia nas últimas duas semanas.
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O aumento de casos tem sido atribuído por instituições científicas a um relaxamento da vacinação nos
últimos meses.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que publicamente nega a gravidade da pandemia e vangloria-se de
não ter sido vacinado tem sido uma das principais vozes no Brasil contra a imunização.
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NOTÍCIAS DE
COIMBRA

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1420

REACH: -1

Novotecna e Turismo de Portugal vão cooperar para estimular o
empreendedorismo e a inovação
A Novotecna – Associação para o Desenvolvimento T ecnológico estabelece um protocolo
de cooperação com o T urismo de Portugal no âmbito do programa FIT  – Fostering
Innovation in T ourism, que define os termos tendentes a criar condições mais favoráveis
para estimular o empreendedorismo e a inovação no setor do turismo. Através do CET EC
– Centro de [...]

A Novotecna – Associação para o Desenvolvimento Tecnológico estabelece um protocolo de cooperação
com o Turismo de Portugal no âmbito do programa FIT – Fostering Innovation in Tourism, que define os
termos tendentes a criar condições mais favoráveis para estimular o empreendedorismo e a inovação no
setor do turismo.

Através do CETEC – Centro de Empresas Tecnológicas, a Novotecna integra a rede de incubadoras de
empresas especialmente focadas no desenvolvimento de ideias e de modelos de negócio associados ao
setor do turismo.

Segundo o protocolo, válido por cinco anos, a Novotecna/CETEC compromete-se a desenvolver as
iniciativas adequadas a assegurar a integração nos respetivos programas de incubação de startups e de
novas empresas, integrar nos programas de incubação, quando apresentadas candidaturas para o efeito,
as empresas que resultem de programas de ideação, aceleração ou de inovação aberta desenvolvidos
por ou em parceria com o Turismo de Portugal, incluindo no âmbito das escolas de hotelaria e turismo,
promover o desenvolvimento de um modelo de incubação especialmente direcionado para as ideias e
modelos de negócio relacionadas com o setor do turismo, disponibilizar às entidades incubadas o acesso
à respetiva rede de entidades parceiras, nomeadamente ao nível do investimento e financiamento, que

17/54



possam contribuir para o desenvolvimento dos seus modelos de negócio e assegurar, em articulação
com o Turismo de Portugal, a divulgação das startups e das novas empresas, associadas ao setor do
turismo, que integrem os programas de incubação.

Já o Turismo de Portugal terá que assegurar as condições para o desenvolvimento de programas de
ideação, aceleração e inovação aberta associados ao setor do turismo, promover e consolidar o rápido e
estruturado acesso ao mercado por parte de startups participantes nos programas de ideação,
aceleração e inovação aberta desenvolvidos pela Novotecna/CETEC, disponibilizar o apoio das respetivas
equipas de turismo no estrangeiro para a promoção de contactos internacionais nos mercados
relevantes para o desenvolvimento das startups e empresas em incubação e garantir espaços nas
escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, seja para o desenvolvimento de iniciativas da
Novotecna/CETEC, associadas ao setor do turismo, seja para o desenvolvimento da atividade das
startups e empresas em incubação, nomeadamente no contexto de testes de produto.

Também vai dar à Novotecna/CETEC informação sobre o setor do turismo, preferencialmente através da
disponibilização de dados abertos, relevantes para o desenvolvimento da sua atuação; e disponibilizar
uma estrutura centralizada de apoio às startups e empresas em incubação.

O organismo responsável pelo turismo em Portugal obriga-se ainda a promover e consolidar, através de
programa específico a desenvolver, um ecossistema empreendedor robusto e eficaz capaz de acelerar o
crescimento das startups em incubação na Novotecna/CETEC nos mercados nacional e internacional.
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SUL INFORMAÇÃO

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve mantém 8 restaurantes com estrela Michelin e ganha um
Bib Gourmant
Lista do Guia Michelin foi ontem à noite anunciada, na cidade espanhola de Toledo
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Oito restaurantes do Algarve mantêm as suas estrelas Michelin, dois deles com 2 estrelas, os
restantes apenas com uma. Mas há também um novo restaurante galardoado, com o símbolo
Bib Gourmand.

Os restaurantes que se mantêm estrelados, na região algarvia, são: Ocean (do chef Hans Neuner, na Vila
Vita, em Alporchinhos, Lagoa) e Vila Joya (Dieter Koshina, Albufeira), ambos com duas estrelas, e
ainda A Ver Tavira (Luis Brito, Tavira), Al Sud (Louis Anjos, Palmares, Lagos), Vistas (Rui Silvestre,
Sesmarias, Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António), Bon Bon (José Lopes, Carvoeiro,
Lagoa), Gusto (Heinz Beck, no Conrad Algarve, em Almancil, Loulé) e ainda Vista (João Oliveira, no Hotel
Bela Vista, na Praia da Rocha, Portimão), todos com uma estrela.

O concelho de Lagoa é o que tem mais restaurantes com estrela Michelin (dois), sendo que os restantes
se espalham por Lagos, Portimão, Albufeira, Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António.

O restaurante À Mesa, do chef João Dias, em Tavira, foi galardoado com o símbolo Bib Gourmand, que,
na simbologia do Guia Michelin, significa uma boa relação entre qualidade e preço, mas que, nos
bastidores, segundo o jornal Público, são já conhecidos como «as verdadeiras escolhas dos inspetores».

O chef Louis Anjos, do Al Sud, situado no golfe de Palmares, em Lagos, já reagiu à manutenção da
estrela Michelin: “Estou muitíssimo satisfeito e realizado por mais uma conquista para o Al Sud Palmares.
Seguimos uma filosofia que reflete a valorização da gastronomia portuguesa e dos produtos locais,
numa busca pela autenticidade e pela recordação da memória do receituário típico da culinária algarvia.
Assim, uma estrela Michelin para o Al Sud Palmares é uma certificação para a qualidade dos produtos
regionais desta zona do país”.

Na gala ibérica de apresentação da nova edição do Guia Michelin, que decorreu ontem, terça-feira, em
Toledo (Espanha), soube-se que Portugal passa a ter mais cinco novos restaurantes estrelados.

A partir da próxima edição, a apresentação dos novos guias deixa de ser conjunta para a Península
Ibérica e passa a haver uma gala em cada um dos países.
O objetivo, segundo os responsáveis da publicação francesa, é “celebrar e valorizar a crescente
excelência da cena gastronómica portuguesa”.

Na gala, Gwendal Poullennec, diretor internacional dos Guias Michelin, disse que “queremos contribuir
para a promoção de Portugal como destino gastronómico europeu incontornável”.
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Poullennec considerou que esta edição 2023 do Guia para Portugal e Espanha “ilustra na perfeição a
excelência, a criatividade e a audácia do panorama culinário em ambos os países, e o seu crescente e
notável compromisso com uma abordagem gastronómica mais sustentável”.

 

Guia Michelin Portugal 2023
(ordem alfabética)

7 Restaurantes com 2 estrelas (2 no Algarve)
31 Restaurantes com 1 estrela (5 novos) (6 no Algarve)
7 Novos restaurantes com Bib Gourmand (1 no Algarve)

2 ESTRELAS
1. Alma (Lisboa)
2. Belcanto (Lisboa)
3. Casa de Chá Boa Nova (Leça da Palmeira)
4. Il Gallo d’Oro (Funchal)
5. Ocean (Alporchinhos, Lagoa)
6. The Yeatman (Vila Nova de Gaia)
7. Vila Joya (Albufeira)

1 ESTRELA
1. 100 Maneiras (Lisboa)
2. A Cozinha (Guimarães)
3. A Ver Tavira (Tavira)
4. Al Sud (Lagos)
5. Antiqvvm (Porto)
6. Bon Bon (Carvoeiro, Lagoa)
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)
28. Vila Foz (Porto)
29. Vista (Praia da Rocha, Portimão)
30. Vistas (Vila Nova de Cacela)
31. William (Funchal)

BIB GOURMAND – NOVIDADES 2023
(relação qualidade/preço até €35)
1. À Mesa – Tavira
2. Carnal – Lisboa
3. Gruta – Porto
4. Ofício – Lisboa
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5. Rio by Paulo André – Vila do Conde
6. Semea by Euskalduna – Porto
7. Zunzum Gastrobar – Lisboa

 

Gala do Guia MICHELIN Espanha & Portugal 2023

 

(Link)
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https://www.sulinformacao.pt/2022/11/algarve-mantem-8-restaurantes-com-estrela-michelin-e-ganha-um-bib-gourmant/


A VOZ DO @LGARVE

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1360

REACH: -1

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
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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
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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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https://www.avozdoalgarve.pt/d/mini-cataplana-e-oficinas-de-doaria-algarvia-vencem-prmios-algarve-craft-food/66883


CORREIO DE LAGOS

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 410

REACH: -1

Mini-cataplana e oficinas de doçaria algarvia vencem prémios
Iniciativa insere-se no âmbito do projecto 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. Com o valor global de 15 mil euros, os prémios distinguiram os melhores
produtos, programas turísticos e reportagens criados no âmbito do projecto 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.
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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 projecto 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 projecto 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 projecto 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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http://www.algarvecraftandfood.pt/
https://correiodelagos.com/cultura/mini-cataplana-e-oficinas-de-docaria-algarvia-vencem-premios/


ALGARVE 7

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 440

REACH: -1

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
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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. 

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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https://algarve7.pt/index.php/2022/11/23/mini-cataplana-e-oficinas-de-docaria-algarvia-vencem-premios-algarve-craft-food/11/42/turismo


ALGARVE VIVO

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Bootcamp de Albufeira fecha com apresentação de projetos
inovadores
O 2º Bootcamp da Startup Albufeira, uma iniciativa da responsabilidade da incubadora de
negócios do município de Albufeira, em parceria com a T erritórios Criativos, está na reta
final.

O 2º Bootcamp da Startup Albufeira, uma iniciativa da responsabilidade da incubadora de negócios do
município de Albufeira, em parceria com a Territórios Criativos, está na reta final. 
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Após os dois primeiros dias de formação, nos dias 13 e 14 de outubro, nas instalações da
Startup Albufeira, os sete empreendedores que participaram na iniciativa estão, agora, a “dar tudo por
tudo” para melhorar os seus projetos de negócio. Assim, amanhã dia 23 de novembro será um dia de
intenso trabalho, com os empreendedores a fazerem as últimas alterações aos projetos que no dia
seguinte irão apresentar perante uma plateia de empresários com experiência em várias áreas de
negócio. 

Com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas e obter contributos positivos para o melhoramento dos
projetos a apresentar pelos participantes do 2.º Bootcamp, a autarquia convidou um painel de
jurados constituído pelos empresários Liberto Mealha e Maria Inês Galvão, Hélder Martins, presidente da
AHETA, Antónia Correia, docente da Universidade do Algarve e Vera Gomez, representante do IAPMEI. 

A apresentação pública dos projetos do 2º Bootcamp da Startup Albufeira está agendada para a parte da
tarde, de quinta-feira, dia 24 de novembro, no salão dos Paços do Concelho do município de Albufeira,
com a sessão de abertura marcada para as 14h15. 

Antes da apresentação dos projetos vai ter lugar uma conferência subordinada ao tema ‘O Papel da 
Cultura no Turismo’, com início às 14h45. Como oradores foram convidados os seguintes especialistas: 
Adriana Nogueira, diretora regional da Cultura do Algarve, Hélder Martins, presidente da Associação
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve – AHETA, Anabela Santos, coordenadora da Via
Algarviana e Liberto Mealha, empresário de Turismo e Entretenimento/CEO do Grupo Liberto Mealha.

 

(Link)
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https://algarvevivo.pt/bootcamp-de-albufeira-fecha-com-apresentacao-de-projetos-inovadores/


BARLAVENTO

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão será palco do Prémio Museu Europeu do Ano em 2024
O município de Portimão assinou na quinta-feira, dia 17 de novembro, o acordo de
parceria com o European Museum Forum (EMF), para acolher o Prémio Museu Europeu
do Ano em 2024.
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ALGARVE 7

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 440

REACH: -1

DRCAlg apresenta “Rota Literária Saramago no Algarve”
No mês em que se assinala o centenário do nascimento do Prémio Nobel da literatura
José Saramago, a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) assinala essa
efeméride com o lançamento da “Rota Literária Saramago no Algarve” e a inauguração
da exposição “Viagem fotográfica ao Algarve”, a ter lugar no próximo dia 26 de
novembro, às 16h00 na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo
António
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No mês em que se assinala o centenário do nascimento do Prémio Nobel da literatura José Saramago, a
Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) assinala essa efeméride com o lançamento da “Rota
Literária Saramago no Algarve” e a inauguração da exposição “Viagem fotográfica ao Algarve”, a ter
lugar no próximo dia 26 de novembro, às 16h00 na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real
de Santo António.

A “Rota Literária Saramago no Algarve” 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.

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. A exposição “Viagem fotográfica
ao Algarve” será exibida, posteriormente, 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.

O mote para a criação dos itinerários da chamada “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”.

 

(Link)
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https://algarve7.pt/index.php/2022/11/23/drcalg-apresenta-rota-literaria-saramago-no-algarve/11/53/cultura


BARLAVENTO

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Paris invade Loulé no regresso do Festival Contrapeso
O Festival Contrapeso prepara-se para regressar a Loulé, de 1 a 4 de dezembro,
primeira vez com um cartaz internacional
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JORNAL DO ALGARVE

23/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

“Temos de gritar mais alto para nos ouvirem”
José Gonçalves está na política há mais de 20 anos e conhece o concelho como a palma
da mão.
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DIÁRIO ONLINE

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Magia de Natal traz Circo da Ucrânia, Arte Sacra e bolachinhas a
Albufeira
“Albufeira Natal” assim se intitula o programa que com a magia de Natal “vem restituir o
sonho aos nossos munícipes, que tinha sido ‘roubado’ pela pandemia, daí que este ano,
apostamos fortemente no regresso à rua, à magia do Natal e ao encontro entre todos,
de todas as gerações”, refere José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de
Albufeira, adiantando que o Pai Natal chega a Albufeira no dia 8 de dezembro e "espera
ver todas as crianças a recebê-lo na Avenida da Liberdade às 15h00"

“Albufeira Natal” assim se intitula o programa que com a magia de Natal “vem restituir o sonho aos
nossos munícipes, que tinha sido ‘roubado’ pela pandemia, daí que este ano, apostamos
fortemente no regresso à rua, à magia do Natal e ao encontro entre todos, de todas as
gerações”, refere José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, adiantando que o Pai
Natal chega a Albufeira no dia 8 de dezembro e "espera ver todas as crianças a recebê-lo na
Avenida da Liberdade às 15h00."

O “Espírito de Natal” tem um encontro muito especial com todos os albufeirenses de 8 a 31 de
dezembro, na chamada 'baixa' da cidade, agora que já é possível o regresso à vida sem restrições. A
chegada do Pai Natal a Albufeira é no dia 8 de dezembro e espera ver todas as crianças a recebê-lo. Vai
ser na Avenida da Liberdade, às 15h00. Com o velho risonho de barbas brancas, também chegará o
sonho, a alegria e os votos de fraternidade, desde já expressos nas múltiplas propostas que o Município
de Albufeira coloca aos dispor de todos.

Assim, o Mercado de Natal vai contar com 20 ‘stands’ com as mais variadas ofertas de Natal, não
esquecendo a tentadora doçaria, no Largo Eng. Duarte Pacheco. Haverá diariamente animação de rua
com a trupe do Pólo Norte, ou seja, o Pai Natal e os seus duendes, pela Avenida 25 de Abril, Avenida da
Liberdade e Largo Eng.º Duarte Pacheco, com muitos risos, guizos e tropelias. Não faltará a
divertida Pista para deslizar, fechar os olhos e sentir o que é estar na Gronelândia. Mas sentir a neve e
registar o momento numa fotografia, será no Globo de Natal.
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A Casa do Pai Natal estará presente para receber as cartas das crianças, e o Atelier do Pai Natal, na
Galeria Samora Barros, que terá várias atividades, nomeadamente oficinas para fazer presentes e
Bolachas Natalícias. O Comboio de Natal, circulará desde as escadas rolantes até à Avenida da
Liberdade.

A registar ainda duas novidades: a Exposição de Arte Sacra alusiva ao milagre de Belém, provenientes
do espólio particular de Maria de Jesus Bispo e de Presépios reciclados com que os alunos das escolas
brindaram o Município, na loja do Parque de Estacionamento P5.

Outra novidade, é que pela primeira vez, estará presente o Circo Bravo, originário da Ucrânia, com
muitas acrobacias e muita animação para as famílias, a quem o Município oferece um espetáculo. O Circo
abre as suas alas a partir do dia 12. Haverá ainda o Palco de Natal, para as mais diversas performances
de convidados e de associações locais, todos os dias com programações diferentes, enquadradas no
espírito da época.

“É uma programação rica, a deste ano”, diz o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José
Carlos Rolo, acrescentando que a mesma “vem restituir o sonho aos nossos munícipes, que tinha
sido ‘roubado’ pela pandemia. Daí que este ano, apostamos fortemente no regresso à rua, à
magia do Natal e ao encontro entre todos, de todas as gerações”.

A inauguração do “Albufeira Natal” é às 12h00 do dia 8 de dezembro e o horário será entre as 18h00 e
as 22h00, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriado de 8 de dezembro, o horário é
das 12h00 às 22h00 e nos dias 24 e 31 de dezembro, entre as 12h00 e as 16h00.
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https://www.cm-albufeira.pt/
https://regiao-sul.pt/tag/albufeira-natal


 

(Link)
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https://regiao-sul.pt/sociedade/magia-de-natal-traz-circo-da-ucrania-arte-sacra-e-bolachinhas-a-albufeira/604851


A VOZ DO @LGARVE

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Passagem de Ano em Albufeira está de volta e promete diversão
máxima
Música, espetáculos, um regresso ao passado e SOLRIR. Saiba aqui tudo o que vai poder
encontrar em Albufeira neste fim de ano
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Música, espetáculos, um regresso ao passado e SOLRIR. Saiba aqui tudo o que vai poder encontrar em
Albufeira neste fim de ano.

Um novo ano prestes a começar desperta-nos sempre sorrisos e muita esperança. Em Albufeira haverá
mais do que isso: haverá música, espetáculos de luz e cor, um vislumbre do passado medieval e
gargalhadas.

 

Após três anos de espera, voltam as boas razões para rumar a Sul para a passagem de ano e entrar,
com o pé direito e de forma memorável, em 2023.De 29 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023
poderá viajar no tempo com a dinâmica Paderne Medieval, onde será recriado o ambiente do século XIV
numa feira diferente, que transportará miúdos e graúdos para um passado de histórias ímpares.

 

Já na tarde de Passagem de Ano, Paderne estará no Somos Portugal, entre as 14h e as 20h, numa
emissão com entrevistas e reportagens sobre todo o concelho. Sob o conceito Albufeira Carpe Nox,
Albufeira preparou para a noite de passagem de ano, com entrada gratuita, a partir das 22h na Praia dos
Pescadores, um espetáculo multissensorial de diversão máxima garantida.

 

O melhor dos melhores, Rui Veloso promete uma atuação única que fará uma viagem por toda a sua
carreira e terá a participação especial de Tatanka. Após a meia noite entrará em cena o vibrante DJ
Guga.

 

Além disto, na noite de 31 poderá assistir a um mega espetáculo piromusical aquático e uma
performance de skydive artístico (uma coreografia aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa).

 

E para entrar no novo ano de forma hilariante, regressa ainda o festival mais acarinhado do Sul: o
SOLRIR. Dia 30 de dezembro e dia 1 de janeiro, o festival de humor volta a encher o Palácio de
Congressos do Algarve com espetáculos de António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges que
atuam na primeira noite e Hugo Sousa e Abdias Melo (o comediante brasileiro que no verão ficou retido
no aeroporto de Lisboa e deu uma entrevista que se tornou viral em menos de 24 horas), que sobem ao
palco no primeiro dia do ano.
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O programa de passagem de ano do município de Albufeira foi apresentado numa conferência no Palácio
do Governador, em Lisboa, em que esteve presente o

Presidente da Câmara José Carlos Rolo.

 

A edição do SOLRIR 2022/2023 torna a ser promovida pelo Município de Albufeira, Press Happiness e
Palácio de Congressos do Algarve, conta com o apoio do Nau Hotels& Resorts, Turismo Regional do
Algarve e Adega do Cantor.

 

A Rádio Comercial é a rádio oficial do programa de fim do ano do Município.Veja abaixo os programas
completos do PADERNE MEDIEVAL e SOLRIR:

 

PROGRAMA PADERNE MEDIEVAL

 

29 dezembro, quinta-feira

 

16h - Abertura e Arruada Exposic¸a~o de artefactos be´licos, panejamento e acampamento castrense

17h - Cortejo Re´gio pelas ruas do burgo | Menagem a El- Rei D. Afonso III, Be^nc¸a~o da Feiranpela
cleresia; Convocato´ria dos homens bons do concelho

18h - Animac¸a~o no terreiro | bailias e demonstrac¸a~o de armas. 19h | A Esgalgada Corrida de
Carroc¸as Ana~s| Teatralizac¸a~o pelas ruas de Paderne

20h - Comidas e beberes com sabores dos tre^s credos

22h - Tomada do Castelo e do Burgo | por D. Paio Peres e pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago

23h - Teatro de fogo – a lenda da moura

23h30 - Encerramento do Mercado e dos festejos

 

30 dezembro, sexta-feira

 

12h - Abertura do Mercado Exposic¸a~o de artefactos be´licos, panejamento e acampamento
castrense

14h - Arruada pelas ruas e prac¸as do burgo | Iní cio dos festejos e vive^ncia do mercado

16h - Visitac¸a~o Re´gia | D. Dinis e a Rainha consorte, Dona Isabel de Araga~o arribam a Paderne com
a sua comitiva

18h - Torneio de Armas | Preito de menagem pelos feitos de D. Paio Peres e Adubamento de novos
Cavaleiros

19h - Dona Isabel de Araga~o acolhe peregrinos de Santiago de Compostela e da´-lhes agasalho e vi
´veres

21h - Visita do Almotacem e do Meirinho e Aferic¸a~o de Pesos e Medidas

22h - Teatro de Fogo | O Tesouro do Garb Al’Andaluz

23h - As festas de final do ano no calenda´rio gregoriano | Concerto musical

24h – Encerramento

 

31 dezembro, sábado

 

12h - Abertura do Mercado | Exposic¸a~o de artefactos be´licos, panejamento e acampamento
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castrense.

14h - Cortejo Re´gio pelas ruas do Burgo | Leitura da Carta de doac¸a~o do Castelo a` Ordem de Avis,
D. Lourenc¸o Annes.

16h - Alistamento e recrutamento de moc¸os para a defesa de Paderne

17h - Preito de menagem dos mouros do Garb Al’ Andaluz a El-Rei 18h | Torneio D’Armas | Em Honra de
D. Dinis El Rey de Portugal e do Garb Al’Andaluz

20h - Comeres e Beberes nas Tabernas do Burgo

20h30 - Danc¸as e Folguedos dos tre^s credos

21h - Encerramento do mercado

 

01 janeiro, domingo

 

12h - Abertura do Mercado | Exposic¸a~o de artefactos be´licos, panejamento e acampamento
castrense.

15h - Missa e Cortejo Re´gio pelas ruas do Burgo A Carta de Doac¸a~o e o terminus da visitac¸a~o de
ElRei D. Dinis

17h - Trovas e Cantigas de amigo

18h - Bailias e folguedos nas prac¸as da Vila

18h30 - O Voo Altaneiro | Espeta´culo de Cetraria

19h - Teatro de Fogo | O milagre das rosas

20h - Encerramento dos festejos

 

Em permane^ncia | No espac¸o do evento Mercado

 

Medieval / Comes e Bebes

 

Animac¸a~o Itinerante | Recriac¸a~o Histo´rica e Artes Performativas | Personagens | Ra´bulas e Esto
´rias | Mu´sica e Danc¸a.

 

Acampamento Castrense | Acampamento militar |Cozinha de acampamento militar | Mobilia´rio
itinerante medieval | Tenda de Armas com pano´plia de equipamento militar | Equipamento de
administrac¸a~o de justic¸a (tortura e castigo) | Decorac¸a~o festiva | Ambientac¸a~o | Panejamento
e Exposic¸o~es.

 

PROGRAMA SOLRIR

 

30 dezembro, 21h30 | António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges

 

1 janeiro, 21h30 | Hugo Sousa e Abdias Melo

 

PREÇÁRIO

 

Bilhetes à venda Worten, Fnac, Media Markt, www.blueticket.pt e, nos dias do festival, na bilheteira do
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Palácio de Congressos, a partir das 16h00.

 

Dia 30 e Dia 1 - 15€ dia

 

 

(Link)

48/54

https://www.avozdoalgarve.pt/d/passagem-de-ano-em-albufeira-est-de-volta-e-promete-diverso-mxima/66841


BARLAVENTO

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Monchique ajuda turistas a «conectarem-se» à natureza
O novo website turístico «Visit Monchique» ajuda os turistas e visitantes a «conectarem-
se» à natureza e a várias experiências no concelho serrano do Algarve.
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NIT

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NA CIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3086

REACH: 72118

Esqueça as praias: os passeios de buggy e moto 4 são a melhor
forma de conhecer Albufeira
Uma aventura cheia de adrenalina e muita diversão. T odos os passeios são
acompanhados por um guia experiente.

Nos meses de verão, muitos turistas — portugueses ou estrangeiros — fazem as malas e rumam ao
Algarve para apanhar banhos de sol nas incríveis praias da região. Quando o tempo volta a arrefecer, as
ruas deixam de estar tão cheias, os areais ficam vazios e os bares ficam mais vazios. Se faz parte do
grupo de pessoas que acreditam que o Algarve só merece uma visita durante o verão, não podiam estar
mais enganados.
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O clima é ameno todo o anos e há cada vez mais atividades para todos os gostos na região. E muitas
delas não estão, de todo, ligadas ao mar. É o caso da Magnibravura, uma agência de turismo que
organiza passeios de buggy e moto 4 e prova que há muito mais para fazer em Albufeira do que ir à
praia. 

Adriano Gonçalves nasceu e cresceu na cidade algarvia e sempre gostou “desta vertente mais de
adrenalina, mas com os pés bem assentes no chão”. À semelhança do negócio dos pais, que também
estão envolvidos num projeto de turismo na cidade, o algarvio arranjou uma forma de dar a conhecer a
sua cidade de uma forma diferente: através de uma aventura a todo o terreno.

“É uma maneira interessante de conhecer a parte da Albufeira menos turística e afastar-se da praia e dos
bares. Tive a ideia de fazer estes passeios turísticos de buggys e moto 4”, explica à NiT. Mais do que
expedições a todo o terreno, a Magnibravura também organiza visitas guiadas culturais pelo Algarve para
mostrar que é uma região cheia de história e projetos diferenciadores.

Os que procuram uma boa descarga adrenalina, têm duas opções disponíveis: um passeio de buggy ou
de moto 4. Ambos podem ser feitos por duas pessoas em simultâneo e podem durar entre uma a três
horas e meia. Os preços vão desde os 50€ aos 120€, dependendo do veículo e da duração.

O trajeto já está definido e um dos pontos principais do passeio é o Castelo de Paderne, uma construção
que remonta à segunda metade do século XII e encontra-se a 100 metros de altitude. Nos percursos
mais longos, chegam mesmo a ir até à vila.

“A maior parte do passeio é sempre por estradas de terra, mas podem existir alguns obstáculos na vias
de passagem. Qualquer pessoa que tenha carta de condução pode conduzir, porque é um circuito
adaptado a toda a gente”, explica. Todas as expedições são orientadas por um guia que lhe vai contar
tudo sobre a região.

O passeio de moto 4 com duração de uma hora, por exemplo, é a opção mais barata e custa 50€.
Durante 60 minutos, pode visitar o castelo, admirar as paisagens e ir a lugares que os turistas
geralmente não conhecem porque não conseguem chegar lá com os carros.

Se preferir uma expedição mais longa, pode sempre reservar o passeio de buggy de três horas e meia
por 120€. Este itinerário é mais seguro, e segue a baixa velocidade, através de estradas de terra batida e
trilhos de terra que poucos conhecem.

Outra opção é o passeio de três horas e meia numa moto 4 que custa 100€. Neste trajeto vai descobrir
a zona rural de Albufeira, passando por quintas locais e pelas laranjeiras de Paderne. 

As reservas para estas aventuras todo o terreno podem ser feitas online. De seguida, carregue na galeria
para ver algumas imagens destas experiências por Albufeira.

Link notícia + galeria de fotos
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https://www.nit.pt/fora-de-casa/na-cidade/esqueca-as-praias-os-passeios-de-buggy-e-moto-4-sao-a-melhor-forma-de-conhecer-albufeira


VISÃO

24/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 83

PROGRAMA • VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 33100

UM SONHO CHAMADO MALHÃO
Há sonhos que são sonhados durante muito tempo antes que se possam tornar em
realidade.
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IPRESSJOURNAL

23/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2520

REACH: -1

O Anantara Vilamoura celebra a Magia do Natal
O Algarve é o destino perfeito para beneficiar das mini férias de Dezembro e entrar em
2023 com energias renovadas, celebrando a magia do Natal e brindando ao novo ano
com os melhores sabores do mundo.

 

(Link)
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https://www.ipressjournal.pt/o-anantara-vilamoura-celebra-a-magia-do-natal/?noamp=mobile

