
JORNAL DE NEGÓCIOS

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Turistas americanos já estão no pódio do grupo Pestana | Novos
investimentos ficam no congelador
Este ano, o maior grupo hoteleiro recebeu mais mil hóspedes americanos nas unidades
em Portugal, face a 2019 | Para combater a subida da inflação e dos juros, a estratégia
de Dionísio Pestana passa por parar novos investimentos, aumentar a produtividade e
manter a receita. Fora dos planos está a venda de mais ativos
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TSF ONLINE

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Conselho de Ministros aprova aumento de 52 euros para
funcionários públicos
No final da reunião de governantes, esta tarde, a ministra da Presidência sublinhou que
este é o resultado de meses de negociações.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, as atualizações salariais e de carreira para os
funcionários públicos, definidas no acordo plurianual assinado com os sindicatos.

"Todos os funcionários públicos com salários até 2.700 euros vão ter um aumento mínimo de 52,11
euros e, a partir daí, aplica-se o valor de atualização salarial dos 2%", explicou a ministra da Presidência,
Mariana Vieira da Silva.

A medida faz parte do pacote aprovado em Conselho de Ministros, que sublinha, a ministra da
Presidência, passa também pela atualização do subsídio de refeição para 5,20 euros, por alterar os níveis
remuneratórios de assistentes técnicos e operacionais para acelerar a progressão nas carreiras e pela
fixação da remuneração base em 761,58 euros.

É o resultado do acordo firmado, a 24 de outubro, entre o Governo, a Federação de Sindicatos da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP) e a Frente Sindical coordenada pelo
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos (STE).

"No que diz respeito à carreira geral de técnico superior, este ano de 2023 existirá um aumento médio
de 6,7% nos salários, enquanto, para a totalidade da administração pública, é de 3,6%. No que diz
respeito aos assistentes técnicos, isto representa um aumento médio de 12,5% nos seus salários,
porque todos os assistentes técnicos têm um aumento de 104 euros - e não apenas de 52 euros",
detalhou a governante.

"E no que diz respeito às carreiras de assistente operacional, esse foi um passo do processo negocial que
fizemos: em 2023, todos os assistentes operacionais que estejam na carreira há mais de 30 anos, além
da atualização salarial anual, têm mais o salto de um nível remuneratório. No ano de 2024, todos os
trabalhadores que estejam há mais de 30 anos têm o segundo salto remuneratório, que fazia parte do
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acordo. Em 2025, todos aqueles que tenham entre 23 e 31 anos têm um salto remuneratório adicional
e, em 2026, esse salto será dado para todos os trabalhadores entre os 15 e os 23 anos de carreira",
informou.

"Algumas carreiras na área da administração interna, da defesa, da saúde e da administração local têm
este mesmo tipo de aumentos equivalentes aos dos assistentes técnicos, porque também estavam
numa situação de compressão salarial", acrescentou ainda.

No final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência foi também questionada pelos
jornalistas sobre o caso dos migrantes explorados no Alentejo. A questão, afirmou a governante, não foi
tema nesta reunião, mas sublinhou que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), há um
"conjunto de investimentos para garantir que o Estado dispõe de uma resposta para situações de
emergência e para situações de alojamento temporário". "Nunca deixaremos de acompanhar a situação
das pessoas, mas eu não tenho nenhum dado adicional relativamente ao trabalho que está no terreno
neste momento", disse.

O Programa de Recuperação e Resiliência é também apontado como a resposta para a situação vivida
no Serviço Nacional de Saúde - com hospitais a registarem tempos de espera nas urgências além das 14
horas.

"Existe uma resposta organizada, já ontem [quarta-feira] apresentada, que responde a esse reforço que
todos os anos é feito da capacidade de resposta" e há "um trabalho em curso no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência de reforço dos cuidados de saúde primários, tanto no que diz respeito à
construção e melhoramento de centros de saúde, como no que diz respeito à descentralização de
competências para as autarquias, que passam a ter também competência" na área da organização dos
cuidados primários", afirmou a ministra. Mariana Vieira da Silva sublinha, contudo, que "o Governo
acompanha, a cada momento, a evolução da situação e vai definindo as medidas necessárias".

O apelo do Governo é para que, antes de procurar as urgências, se recorra sempre, primeiro, à linha
SNS24.

Mariana Vieira da Silva foi ainda questionada sobre a chamada do embaixador português, no Catar,
alegadamente, devido às declarações sobre o país, feitas por Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa,
mas sobre isso a ministra da Presidência diz não ter nada a acrescentar.
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VIDA ECONÓMICA

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NEGÓCIOS E

EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 1800

Mercan Properties e Hilton operam dois novos hotéis em Lagos
O Grupo Mercan Properties e a Hilton assinaram um acordo para a operação de dois
novos hotéis em Lagos, que deverão abrir no verão de 2024.
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PÚBLICO

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ESPECIAL NOVO

AEROPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

A alternativa ferroviária à aviação
Comboio vs. avião
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JORNAL SOL

25/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

'Se continuar sem faltar água, assobiamos todos para o lado'
'T emos as sirenes todas a apitar', avisa Pedro Santos, agrónomo que integra o
Observatório da Sustentabilidade da SEDES, pedindo aos cidadãos e aos governantes que
prestem atenção às barragens.

Após dias de chuva persistente e, por vezes, forte, em especial no norte e no centro do país, o volume
de afluências para as 79 barragens públicas nacionais (em 80) monitorizadas traduziu-se num acréscimo
de somente 0,93%, ou seja, 124 hectómetros cúbicos (hm3). A capacidade total de armazenamento na
rede pública de barragens é de 13 283 hm3.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “a 21 de novembro de 2022 e comparativamente ao
boletim anterior (de 14 de novembro de 2022) verificou-se o aumento do volume armazenado em 7
bacias hidrográficas e a diminuição em 7”, sendo que “das albufeiras monitorizadas, 27% apresenta
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 35% têm disponibilidades inferiores a 40%
do volume total”. Por outro lado, sabe-se que os armazenamentos na terceira semana de novembro,
por bacia hidrográfica, são inferiores às médias de armazenamento do mês de novembro (1990/91 a
2021/22), exceto para as bacias do Lima, Ave, Douro, Vouga e Mondego.

No que diz respeito às bacias consideradas “mais críticas”, as Ribeiras do Barlavento desceram 0,02%,
Mira desceu 0,1%, as Ribeiras do Sotavento desceram 0,3%, o Tejo subiu 2,3%, Cávado/Rib.Costeiras
subiu 3,2%, o Sado desceu 0,1% e o Guadiana desceu 0,6%. Nas bacias do Lima, do Cávado/Ribeiras
Costeiras, do Ave e do Douro, as albufeiras em situação mais crítica face às médias de há 32 e 31 anos
e de há um ano são Vilar-Tabuaço (39% de percentagem média de enchimento face à média do mês de
novembro antes e 19% agora), Alijó (69% antes e 20% agora), Alto Rabagão (55% antes e 26%
agora), Paradela (46% antes e 43% agora), Varosa (46% antes e 64% agora) e Azibo (79% antes e
68% agora).
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Nas bacias do Vouga e do Mondego, as seis albufeiras mais críticas face às médias de 1990/91 e
2021/22 são Fronhas (47% de percentagem média de enchimento face à média do mês de novembro
antes, 58% agora), Lagoacho (43% antes, 62% agora), Vale do Rossim (41% antes e 69% agora),
Caldeirão (55% antes e 67% agora), Aguieira (70% antes e 72% agora) e Fagilde (48% antes e 76%
agora), sendo este o único exemplo que contraria o panorama atual.

Nas bacias do Tejo e das Ribeiras do Oeste, as albufeiras mais críticas são Divôr (45% de percentagem
média de enchimento face à média do mês de novembro antes, 17% agora), Maranhão (53% antes,
19% agora) Minutos (61% antes, 24% agora), Magos (58% antes, 28% agora), Montargil (65% antes,
36% agora) e Póvoa (percentagens iguais: 39%).

Nas bacias do Sado, das Ribeiras do Alentejo, do Mira e do Guadiana, as albufeiras mais críticas são
Campilhas (34% de percentagem média de enchimento face à média do mês de novembro antes, 3%
agora), Monte da Rocha (41% antes, 8% agora), Abrilongo (40% antes, 11% agora), Vigia (42% antes,
15% agora), Vale do Gaio (44% antes, 20% agora) e Beliche (56% antes, 23% agora).

Por fim, nas bacias do Arade, das Ribeiras do Barlavento e das Ribeiras do Sotavento, as mais críticas
são Bravura (58% de percentagem média de enchimento face à média do mês de novembro antes, 9%
agora) Beliche (56% antes e 23% agora), Arade (30% antes e 25% agora), Odeleite (67% antes e 30%
agora), Odelouca (53% antes e 31% agora) e Funcho (49% antes e 58% agora).

“É possível compatibilizar coisas que aparentemente são contrárias”

“O problema da água não pode ser visto de um prisma absolutamente conjuntural mas sim estrutural.
Este ano tivemos problemas de escassez de água, mas é cíclico e os avisos relativamente à mesma -
atenção, temos o mesmo regime volumétrico de países como França, por exemplo, mas a chuva cai
muito mais concentrada cá do que nos outros países - não são novos”, explica Pedro Santos, do
observatório da Sustentabilidade da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - e
diretor-geral de uma empresa de consultoria no setor agrícola, a Consulai.

“Olhar para o tema como está neste momento é efémero. Se passar um mês a chover transitamos para
um volume armazenado em média como o de outros meses e chegamos ao final de 2022 com valores
relativamente estáveis. Mas o facto é que temos as sirenes todas a apitar a dizer que temos menos
períodos de chuva, problemas até para o abastecimento humano e, portanto, temos de olhar para a
água sem ideologia”, continua o professor no ISEG e agrónomo de profissão. “Que é o que tem
acontecido. A nossa sobrevivência depende disto. Verdadeiramente, não nos falta água. Parece absurdo,
mas a verdade é que não nos falta água porque o problema é que não armazenamos. Há quem defenda
que as barragens têm impacto ambiental e que não são uma solução, mas na bacia do Tejo temos uma
capacidade de armazenagem de 20% da capacidade de escorrência daquela bacia”, diz, realçando que
“não faz sentido desperdicar 80% a correr para o mar. No Douro é de 7%, no Lima é de 12%, no
Mondego é de 11% e, portanto, andamos assim e parece que estamos contentes”.

“Os espanhóis fecham a torneira e são uns malandros?”, questiona. “Não fazemos os trabalhos de casa.
Devemos garantir o armazenamento de água. Hoje em dia, não há ninguém que defenda uma barragem
sem a minimização dos impactos ambientais. Vejo o interesse do país e não o interesse da agricultura.
Tudo deve ser estudado e se houver uma decisão de investimento que seja a ver com isto e não acerca
de outro aeroporto. A dessalinização parece interessante, mas a verdade é que temos de investir em
tudo. A autoestrada do Norte para o Sul... Há que estudar e não negar logo à partida porque
ideologicamente somos contra. O que deve ser feito é analisar a sério”.

“Se continuar sem faltar água, assobiamos todos para o lado este ano, no próximo e por aí fora. Temos
de tomar medidas rapidamente e bem tomadas. Do ponto de vista da agricultura, a rega, o regadio e a
existência de água são essenciais. Hoje em dia, só temos 14,1 ou 14,2% da área agrícola regada em
Portugal, o que é muito baixo”, adianta Pedro Santos.

“Estamos a falar de algo que não chega a 600 mil hectares dentro de um universo de mais de 3 milhões.
Passar de sequeiro para regadio é sempre um excelente investimento. Portanto, o que me faz confusão
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é continuarmos a fingir que não vemos o que se passa. E parece que as coisas só se resolvem quando já
não há nada a fazer”, desabafa. “Vamos pensar a sério, temos o PRR, um instrumento que podemos
usar. Corremos o risco de nem sequer executarmos o pouco que lá está para o regadio”.

“Isto é tão importante como a melhoria da nossa capacidade de educação ou de vida. As conversas
parecem mortas à partida com fanatismos. Há muitos estudos, dados, conhecimento. A construção das
barragens não é a mesma coisa que há 50 e 60 anos e, portanto, é possível compatibilizar coisas que
aparentemente são contrárias”, conclui.
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EXPRESSO

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 2555

REACH: 58000

Cortes e acordos de empresa deixam TAP em pé de guerra e com
greve que provocará perdas de €8 milhões
Para evitar o caos, a T AP pediu aos passageiros para remarcarem para outros dias os
voos de 8 e 9 de dezembro, datas com pré-aviso de greve por parte do sindicato dos
tripulantes de cabina
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 244

REACH: 3700

Breve I
TAXA TURÍSTICA PARA A HABITAÇÃO
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JORNAL ECONÓMICO

25/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

O aproximar da recessão | O populismo nos créditos
Por: João Gonçalves Pereira | Vítor Norinha
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3785

REACH: -1

Portugal é - pelo 2.º ano consecutivo – “O Melhor País do Mundo”
para os leitores da “Condé Nast Traveler”
A «Bíblia" das publicações de viagem inquiriu os seus leitores sobre qual o melhor país do
mundo. A resposta não deixa de surpreender.

Considerada uma das «bíblias» das publicações sobre viagens e lifestyle, e quando comemora os seus 35
anos de edição, a revista “Condé Nast Traveler” inquiriu os seus leitores – muitos milhões por todos os
continentes – sobre qual o melhor país do mundo. A resposta não deixa de surpreender: Portugal.

O intuito deste tipo de inquéritos da prestigiada publicação é a de captar “as experiências de viagem que
nossos leitores mais amam, de hotéis e companhias aéreas a cruzeiros e ilhas. O que os fazem lá voltar,
meditações sobre cidades amadas e muito mais”.

 

Praia Maria Luisa - Algarve - Foto Algarve Tourism
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https://www.cntraveler.com/gallery/are-these-the-best-countries-in-the-world


 

Segundo a CNT, “Os números provam o que já sabíamos: o entusiasmo por viagens nunca foi tão
grande, como demonstrado por quase um quarto de milhão leitores que preencheram a pesquisa deste
ano. E a lista deste ano é uma prova do poder de permanência dos favoritos perenes, em todos os
momentos: favoritos perenes como Japão e Itália. O vencedor do ano passado, Portugal, mais uma vez
lidera a lista, e depois há relativamente recém-chegados como Botswana e Suécia. E embora cada um
desses lugares tenha lidado com os desafios da pandemia de maneira única, todos estão nos recebendo
de braços abertos agora. Aqui estão os 20 melhores países do mundo, votados pelos leitores do
Traveler”

Sobre Portugal, a revista chama a atenção não só para os encantos de Lisboa, e a hospitalidade dos
portugueses, mas a importância que outros destinos estão ganhando no país, como o Porto, o Douro, o
Alentejo, os Açores e, naturalmente, a Madeira.
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CORREIO DE LAGOS

24/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Mais de 390 pilotos marcam presença no Algarve para o maior
evento de karting
O Kartódromo Internacional do Algarve é mais uma vez a 'capital mundial do karting' ao
acolher pela quarta vez as finais mundiais Rotax (Rotax Max Challenge), evento que
cumpre aqui o seu 22º aniversário. Na sua quinta visita a território português a
competição regressa ao sul de Portugal depois por aqui ter passado em 2012, 2015 e
2017, deparando-se de novo com os desafiantes e espectaculares 1531 metros de
perímetro de uma pista que recebe 394 pilotos - a maior representação de sempre nas
finais RMC - oriundos de 60 nações e que integram uma

O Kartódromo Internacional do Algarve é mais uma vez a 'capital mundial do karting' ao acolher pela
quarta vez as finais mundiais Rotax (Rotax Max Challenge), evento que cumpre aqui o seu 22º
aniversário. Na sua quinta visita a território português a competição regressa ao sul de Portugal depois
por aqui ter passado em 2012, 2015 e 2017, deparando-se de novo com os desafiantes e
espectaculares 1531 metros de perímetro de uma pista que recebe 394 pilotos - a maior representação
de sempre nas finais RMC - oriundos de 60 nações e que integram uma comitiva cerca de duas mil
pessoas, entre elementos das equipas e organização do evento e acompanhantes dos pilotos que desde
a passada semana se instalaram na região de Portimão não só para acompanhar o evento mas também
para descobrir o Algarve numa época de menor fluxo turístico na região, gerando um total de 20.000
room nights. Um estudo económico prevê que este evento possa trazer um volume de negócio para a
região na ordem dos 4 milhões de euros.

No total são oito as classes em competição: E20 Junior, E 20 Senior, Micro Max, Mini Max, Junior Max,
Senior Max, Max DD2 e DD2 Master, categorias que utilizam chassis oriundos de três construtores
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distintos: Sodikart, Praga by IPK e BirelART.

Grandes nomes do automobilismo

As Finais Mundiais Rotax contam este ano com a participação de dois ex-pilotos de F1. Rubens
Barrichello, um amante confesso de todo o complexo do Autódromo Internacional do Algarve, que
garantiu o seu lugar no campeonato de Rotax nos Estados Unidos, estará a correr na classe DD2 e a
apoiar o filho, Dudu Barrichello a competir na classe Rotax Max. Também vindo do brasil, temos o ex-
piloto de F1, Antonio Pizzonia, que também se classificou para o Mundial em competições nos Estados
Unidos, a correr na classe DD2 Master. Os pilotos fazem sucesso junto das jovens promessas, que não
perdem uma oportunidade para conversar e absorver o conhecimento dos seus ídolos.

Portugueses

Dez serão os pilotos portugueses em prova, divididos por sete das oito classes em competição. Com
condições de performance idênticas para todos os pilotos os lusos terão aqui uma excelente
oportunidade para mostrar toda a excelência de pilotagem mundialmente reconhecida aos pilotos
portugueses nas mais diversas disciplinas do desporto automóvel.

E20 Junior 608 - Henrique de Oliveira

E20 Senior 713 - Manuel Martins 715 - João Dias 125 Junior 267 - Tomás Gomes

125 Micro Max 26 - Martim Marques 33 - Ricardo Gonçalves

125 Max DD2 462 - Gonçalo Coutinho

125 Senior Max 367 - Gabriel Caçoilo

125 Mini Max 165 - João Pereira 168 - Afonso Ferreira

Depois de uma semana de intensa de preparação as corridas desta 22ª edição das grandes finais, a
grande finalíssima acontecerá no sábado, dia 26 de Novembro. A competição pode ser acompanhada em
directo através do site: https://www.rotax-kart.com/rotax-max-challenge.
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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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Lagoa recebe a 8ª edição das estátuas Vivas em época natalícia
Nos dias 16 e 17 de dezembro, o centro da cidade de Lagoa voltará a receber mais uma
edição das Estátuas Vivas - A Arte da Imobilidade no Natal (EST ÁT UAS VIVAS NO
NATAL).

Na edição deste ano, 16 mestres da arte da imobilidade, repartidos em 14 quadros artísticos, irão
encarnar personagens baseados em diferentes temáticas, tais como o presépio vivo, a mitologia, as
grandes personalidades da história, a religião, num percurso que se estenderá pela Rua Coronel
Figueiredo, pela Rua 25 de Abril e pelo Largo 5 de Outubro.

Nesta edição, estarão em destaque duas efemérides, a celebração do centenário do nascimento de José
Saramago (1922-2022) e o 25º aniversário do falecimento de Madre Teresa de Calcutá, que serão
assinaladas com duas estátuas vivas.

Como normalmente acontece, as estátuas vivas serão alvo de duas votações, uma por parte dos
visitantes e outra por parte de um júri, onde os visitantes poderão votar na sua estátua favorita. No final
do evento haverá um prémio para a melhor estátua, escolhida pelo público, e outro prémio de melhor
estátua, escolhida por um júri.

Este evento, pioneiro no sul de Portugal já conta com oito edições na cidade de Lagoa, pretende divulgar
e dignificar a criação artística nesta arte performativa singular, e simultaneamente animar o centro de
Lagoa e dinamizar o comércio local em plena época natalícia.

Durante a sexta-feira, dia 16 de dezembro, poderá visitar as Estátuas Vivas entre as 15h00 e as 18h00.
No sábado, dia 17 de dezembro, poderá visitar as Estátuas Vivas entre as 10h00 e as 13h00. A entrada
é livre.

“As Estátuas Vivas é um evento único que tem vindo a atrair muitos visitantes, ano após ano,
contribuindo para ajudar e promover o comércio local. Acredito que a edição deste ano voltará a ser um
sucesso e para a isso contamos com a visita de todos.”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa.
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Lagoa é o único concelho do Algarve com três Estrelas Michelin
O restaurante Ocean, em Alporchinhos, no Vila Vita Parc, com o Chef Hans Neuner,
manteve as suas duas estrelas Michelin, bem com o restaurante Bon Bon, nas Sesmarias,
com o Chef José Lopes, que, também, manteve a sua Estrela Michelin, fazem com que o
concelho de Lagoa seja o único na região do Algarve com três Estrelas Michelin.

O restaurante Ocean, em Alporchinhos, no Vila Vita Parc, com o Chef Hans Neuner, manteve as suas
duas estrelas Michelin, bem com o restaurante Bon Bon, nas Sesmarias, com o Chef José Lopes, que,
também, manteve a sua Estrela Michelin, fazem com que o concelho de Lagoa seja o único na região do
Algarve com três Estrelas Michelin.

O Guia Michelin Espanha & Portugal foi apresentado esta terça-feira, 22 de novembro, no Palácio de
Congressos el Grego, na cidade espanhola de Toledo, onde foi divulgada a seleção de 2023 dos
restaurantes Portugueses e Espanhóis que integram o Guia Michelin e, mais uma vez, o Restaurante
Ocean integra o guia, mantendo as suas duas estrelas Michelin, bem como o Restaurante Bon Bon, que
mantém a sua estrela Michelin, o que atesta a excelente qualidade gastronómica dos mesmos.

 

Há no Guia Michelin Espanha & Portugal um total de 31 projetos gastronómicos com uma estrela Michelin
em Portugal, entre os quais o Restaurante Bon Bon, e apenas sete com duas estrelas, entre os quais o
Restaurante Ocean.

 

Desta forma o Município de Lagoa felicita os proprietários dos mesmos, bem como os Chef´s e agradece
o contributo para reforçar o concelho de Lagoa como um destino turístico de excelência, também, na
área da gastronomia.

 

O Guia Michelin é um guia turístico que faz referências aos melhores hotéis e restaurantes do mundo,
classificando-os com Estrelas Michelin. É atribuído uma estrela aos restaurantes classificados como
“muitos bons na sua categoria, oferecendo cozinha preparada para um padrão consistente e alto.

 

Considerado que “A visitar, se estiver por perto”. Duas estrelasaos restaurantes com uma excelente
cozinha e pratos cuidadosamente elaborados, de excelente qualidade.
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Considerando que “vale a pena um desvio no caminho”. E três estrelas aos restaurantes que valem a
pena uma viagem especial, indicando cozinha excecional, onde os clientes comem extremamente bem,
muitas vezes soberbamente. Pratos característicos e precisamente executados, usando ingredientes
superlativos.

 

“Quero felicitar os proprietários do restaurante Ocean e do Restaurante Bon Bon por manterem as suas
Estrelas Michelin e contribuírem para que Lagoa seja reconhecido como um destino turístico de
excelência, também na área da gastronomia.

 

Esta é sem dúvida mais uma boa notícia para Lagoa, que quer continuar a promover o concelho em
todas as áreas e por todos os cantos do mundo”, considerou Luís Encarnação, Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa.
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Mini-cataplanas, oficina de doçaria e reportagem no El Mundo
vencem prémios no Algarve
Cada vencedor receberá agora 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. O artesão caldeireiro Nuno Palma, a designer
Alexandra dos Santos e a jornalista espanhola Isabel García foram os premiados.

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.
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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 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
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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://www.elmundo.es/viajes/europa/2022/10/11/63341567e4d4d8a9358b45c0.html
https://www.sulinformacao.pt/2022/11/mini-cataplanas-oficina-de-docaria-e-reportagem-no-el-mundo-vencem-premios-no-algarve/

