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Portugueses esgotam hotéis para o Natal e passagem de ano
Subida de preços não pôs travão à procura nas épocas festivas
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Portugueses esgotam hotéis para Natal e Passagem de Ano
Preços mais altos não travam a procura por diversão
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Portugueses apostam em hotéis para Natal e passagem de ano.
País com lotação quase esgotada
Entidades de T urismo estimam uma ocupação superior à que foi registada em 2019,
antes do início da pandemia. Há já várias cadeias de hotéis com unidades esgotadas no
Natal e passagem de ano.

5/43



Ainda falta mais de um mês para a noite que marca o fim de 2022 e se dará as boas-vindas a 2023,
mas para quem faz questão de assinalar a quadra festiva do Natal e passagem de ano a rigor, há muito
que os planos estão fechados. Há quem opte por ficar em casa, em família, quem reúna a família e viaje
e quem, reunindo a família, rume às unidades hoteleiras para passar os dias especiais também a relaxar.
Segundo os dados das entidades de turismo, a taxa de ocupação dos hotéis poderá mesmo ser superior
à que se registou em 2019, escreve o Jornal de Notícias.

A norte, por exemplo, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins revela
que os hotéis já estão com uma taxa de ocupação “na ordem dos 70% para a passagem de ano e de
50% para o Natal”. Estima Luís Pedro Martins que, no tempo que ainda falta até às duas datas, as taxas
de reserva aumentem e os níveis finais superem os de 2019, pré-pandemia. Ainda assim, nesta região a
maioria serão mesmo turistas estrangeiros, com 60% das reservas a ser de mercados externos.

Para quem prefere um cenário de neve, em Portugal continental, a escolha é a Serra da Estrela. O
presidente da Entidade Regional Turismo Centro Portugal, Pedro Machado, confirma que há já hotéis com
lotação esgotada e que as restantes “para lá caminham”. Nem o aumento de preços registado afastou
os portugueses daquela que é uma escolha tradicional nesta altura do ano.

Ao contrário da região norte, na Serra da Estrela a maioria dos turistas são mesmo portugueses.
Seguem-se os espanhóis, os brasileiros, os americanos e ainda os asiáticos, estes últimos pouco
frequentes neste destino.

Para quem prefere temperaturas ainda assim mais amenas, no continente o Algarve é sempre a solução.
Com o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, a estimar uma “ocupação de
80%”. Também neste caso serão os portugueses os principais turistas a fazer as reservas, como nos
anos anteriores.

Já nas ilhas, nomeadamente na Madeira, tradicional pelo fogo de artifício majestoso, a Secretaria
Regional de Turismo e Cultura disse ao JN que “neste momento a taxa de ocupação para ambas as
festividades é de 70%”, mas que ainda espera um aumento com o aproximar quer do Natal, quer da
passagem de ano. Além dos voos, que foram reforçados para a quadra, também os cruzeiros são uma
fonte importante de passageiros. No Natal a Madeira espera 20 mil passageiros e para a passagem de
ano deverão ser 11 mil.

Entre os hotéis já com lotação esgotada estão vários do grupo Vila Galé e também do grupo Hoti Hotéis
(dono dos Meliá e Tryp, por exemplo). Braga, Douro, Madeira, Serra da Estrela, Viana do Castelo ou
Madeira estão entre as localizações onde as duas cadeias hoteleiras já não têm quartos disponíveis para
as noites de Natal e de passagem de ano.

Link
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Portugueses esgotam hotéis para Natal e Passagem de Ano
Preços mais altos não travam a procura por diversão. Níveis de ocupação hoteleira
superam os de 2019. Já não há vagas em unidades da Serra da Estrela, da Madeira, do
Algarve e do Douro. Mercado nacional ganha força em quase todas as regiões do país.

Muitos são os portugueses que já contam os dias para levar o bacalhau à mesa de Natal e pedir, na
semana seguinte, de passas na mão, os 12 desejos para o ano que se avizinha. Mas a tradição não
encanta a todos - e a hotelaria, que a um mês da quadra festiva já tem unidades esgotadas por todo o
país, agradece. Os preços mais altos não têm travado a procura, especialmente nas regiões da Serra da
Estrela, Algarve e Madeira, que neste réveillon terão os seus hotéis lotados, sobretudo com clientes
nacionais, avançam as entidades de turismo ao Dinheiro Vivo.

No ponto mais alto de Portugal, as projeções para o Natal e Ano Novo "são francamente positivas",
confessa o presidente da Entidade Regional Turismo Centro Portugal (ERT Centro), Pedro Machado. A
recuperação da região - que tem vindo a ser feita maioritariamente pelo mercado interno e que, em
alguns casos, já ultrapassou os níveis de 2019 - faz antever uma forte capacidade de atração e bons
números de reservas.

"Há muitas unidades que estão já a 100% e, as que não estão, para lá caminham", destaca. A
expectativa de que a Serra da Estrela continue a "galvanizar muitos portugueses", à semelhança do que
aconteceu no verão passado, está em linha com os dados apurados junto de alguns grupos hoteleiros. O
Vila Galé, em Manteigas, e a Pousada Serra da Estrela (Pestana), na Covilhã, encontram-se lotados para
a Passagem de Ano. No mesmo sentido segue o Aqua Village, em Oliveira do Hospital, com poucos
quartos restantes, a preços acima dos 400 euros.

O responsável admite ter havido um aumento de preços, provocados pela subida dos custos
operacionais, que estão, neste momento, entre 25% e 45% superiores ao período homólogo. Sendo
esta a época alta da Serra da Estrela, as unidades estão a apostar fortemente nos pacotes para as
celebrações. O programa de três noites no H2otel (Natura IMB Hotels), em Unhais da Serra, tinha um
valor mínimo de 1050 euros por pessoa e, em outubro, já tinha esgotado. Ainda sem estimativa sobre o
total de turistas aguardados para estas épocas, o presidente da ERT Centro garante que o mercado
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interno terá o maior peso, seguindo-se o espanhol, brasileiro e americano. Uma das novidades na região
Centro tem sido o mercado asiático, nomeadamente sul-coreanos.

Pedro Machado diz que tem havido um investimento significativo na região, quer no alojamento, como
na restauração, e que hoje está mais bem servida "por mais hotéis - de charme, familiares e boutiques -
e restaurantes". O desafio da mão-de-obra, nomeadamente a mais qualificada, continua a ser uma
constante e pode vir a caucionar a qualidade do serviço prestado aos turistas da região, alerta o
responsável, apelando à tolerância dos turistas, uma vez que o setor está ainda em recuperação e a
ganhar novamente a confiança dos mercados.

Na região mais a sul do país, as perspetivas são também otimistas, já que o Algarve tem vindo a crescer
na época baixa e também no período de Natal e Ano Novo, segundo o presidente da Região de Turismo
do Algarve (RTA), João Fernandes. "As reservas estão com boas perspetivas, embora saibamos que a
grande tendência é a marcação em cima da hora", refere. A estimativa de ocupação é 80%.

Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
admite que aquelas épocas "representam algum aumento da ocupação, mas sem um significado
expressivo" face aos outros meses do ano. Porém, prevê que, no caso de "as condições climatéricas
estarem agradáveis", este período registe uma operação equiparada ao tempo pré-pandemia.

Pelo Algarve, os preços também aumentaram, mas é preciso "atender à realidade de que os custos de
produção da hotelaria, restauração e dos serviços em geral implicam um aumento do preço de venda
durante todo o ano e em todos os destinos turísticos", explica João Fernandes. De acordo com o
presidente da AHETA, as unidades hoteleiras já estão a comercializar os seus pacotes, especialmente
para o final do ano, que têm tido "muito boa recetividade". Embora 75% da procura da região durante o
ano seja externa, nas quadras festivas é expectável que os hotéis se encham de portugueses, tal como
em anos anteriores. Contudo, são também aguardados turistas estrangeiros, oriundos dos Estados
Unidos, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Irlanda.

Os hotéis da região do Porto e Norte registam já um número de reservas "interessante", na ordem dos
70%, para a Passagem de Ano, e de 50% para o Natal, adianta o presidente do Turismo do Porto e
Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, ressalvando que "estamos ainda a um mês das
celebrações" e que é previsível que estes valores subam, superando níveis de 2019, tal como ocorreu ao
longo do ano em determinados destinos. Do total de reservas efetuadas, 60% provêm do estrangeiro,
com destaque para o mercado espanhol, francês, norte-americano e brasileiro.

É esperado que o Douro, que tem tido uma "fantástica" operação, com taxas de ocupação de 100% em
diversas alturas, acompanhe a evolução também no próximo mês. Gonçalo Rebelo de Almeida,
administrador do grupo Vila Galé, avança que a unidade daquela região já está esgotada e que igual
sucede na cidade Braga, onde também o Meliá, do grupo Hotihotéis, se encontra lotado, segundo o
administrador Manuel Proença. Minho, Trás-os-Montes e Porto serão também pontos de grande atração,
acredita o presidente.

Este período vai, considera Luís Pedro Martins, contribuir para "chegar ao final do ano e passar a meta do
acumulado de seis milhões de hóspedes e 11 milhões de dormidas". As unidades da região estão, como
o resto do país, a voltar em força com os pacotes de revéillon, uma vez que já não estão sujeitas aos
constrangimentos da pandemia: "É um regresso às festas, há programas mais exuberantes na hotelaria,
que se viu privada de fazê-lo durante dois anos", conclui.

O Ano Novo da Madeira é um chamariz para os turistas, que anseiam por ver os fervorosos espetáculos
de fogo-de-artifício. Este ano não será diferente. Ao momento, os hotéis da região já registam uma taxa
de ocupação na casa dos 70% para os períodos de Natal e Passagem de Ano, antevendo a Secretaria
Regional de Turismo e Cultura um aumento deste valor com o aproximar das datas. O Meliá do Funchal
vai já, inclusive, com reservas na ordem dos 90%, sendo provável que esgote até 31 de dezembro.

"Tudo leva a crer que, no global, dezembro siga a tendência de crescimento do resto do ano, com a
particularidade de as Festas de Natal e do Fim do Ano constituírem um marco importante na procura
pelo destino Madeira desde sempre, entre os eventos que se realizam ao longo de todo ano", aponta a
entidade. Para o mês que se avizinha, estão previstos 1227 voos para o aeroporto Cristiano Ronaldo -
um aumento de 48% face ao período homólogo de 2019. Ao todo, estarão disponíveis 227 mil lugares.
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Portugueses, ingleses, alemães, franceses e polacos serão os principais turistas a procurar a Madeira
naquelas alturas, havendo expectativa de que o mercado espanhol, irlandês, italiano e norte-americano
possam ter um melhor desempenho, atendendo aos voos diretos programados. A entidade regional
prevê ainda que os turistas portugueses respondam no Natal e Fim do Ano de 2022 com mais força do
que no ano anterior. Por via marítima, são esperados 20 mil passageiros na quadra de Natal, através de
dez navios de cruzeiro, e 11 mil na Passagem de Ano, nos sete navios previstos, revela o secretário
Regional da Economia, Rui Barreto.

Com R.S.
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Receitas do turismo estão 14% acima das do pré-pandemia
Os resultados até agora obtidos são animadores, contudo a crescente subida dos preços
traz alguma apreensão

Para o sector do turismo, este ano decorreu de forma positiva, se for apenas levado em consideração o
levantamento das restrições relacionadas com a pandemia, defende Cristina Siza Vieira. Para a vice-
presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, essa nova realidade permitiu recuperar a
confiança e o posicionamento do destino Portugal no “top of mind” dos viajantes.

Em entrevista ao Jornal Económico, explicou ainda que, e simultaneamente, no que diz respeito às
receitas turísticas, até setembro, “já estamos 14% acima dos resultados de 2019”. Há no entanto
outros número que provocam apreensão, e esses estão relacionados com o impacto da inflação e da
guerra na Europa. “A pandemia e depois a guerra na Ucrânia trouxeram um grau de incerteza na
construção da cadeia de valor do turismo, que não nos permite dizer qual o nível de resultados que
teremos em 2022”, realçou a dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal. O actual contexto
contribuiu assim decisivamente para que o número de dormidas e hóspedes tenha ficado àquem dos
resultados do período pré-pandémico.

A inflação preocupa A escalada da inflação tornou-se ameaçadora e começa a preocupar
verdadeiramente porque “terá impacto no consumo”, reconheceu Cristina Siza Vieira . A vice-presidente
executiva da Associação da Hotelaria de Portugal lembra que o mercado interno cresceu muito durante a
pandemia, no entanto “não há certezas que as pessoas não se vão retrair”, até porque já não têm a
mesma “almofada” financeira, que tiveram num passado recente, e que resultou do confinamento
imposto pela covid. Para agravar o cenário, a inflação está muito longe de estar controlada. Quanto aos
mercados internacionais, a Alemanha e o Reino Unido abraçam também situações complexas
internamente. “2023 está por isso embrulhado em algumas incógnitas”, acrescentou ainda a dirigente
associativa.
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Para lá da inflação, “há outras nuvens no horizonte como os transportes aéreos e as condicionantes no
espaço aéreo europeu”. Desde já, antevêem-se tempos agitados até ao final do ano, acredita Cristina
Siza Vieira, com a supressão de vários voos da TAP, provocada pelas greves entretanto confirmadas.
Ainda assim, e de acordo com a dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal, 2023 promete ser o
ano da “confirmação da retoma clara e eventual crescimento da receita turística para Portugal”, com o
crescimento de mercados “muitos interessantes”, como o mercado norte americano. Ainda assim o
actual contexto não permite alimentar grandes expectativas. A perspetiva mantém-se incerta, “em razão
mais uma vez dos cenários macroeconómicos e geopolíticos”, sublinhou a vice-presidente executiva da
Associação da Hotelaria de Portugal. Cristina Siza Vieira realça que o aumento generalizado de custos já
se vai sentindo um pouco por todo o lado. Não se referindo apenas às despesas relacionadas com a
energia (eletricidade e gás), mas também com os custos despendidos com a própria mão de obra, ainda
os preços de toda a cadeia alimentar e das diversas prestações de serviços. “A escassez de recursos
humanos é sem dúvida um dos maiores desafios pelo impacto que tem na prestação de serviços e na
possibilidade de crescer em valor”, salientou Cristina Siza Vieira, acrescentando ainda à lista o “arrastar
da decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e das urgentes obras na Portela”.
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Sabia que as dívidas também prescrevem? Saiba mais sobre
estes prazos
Relembramos que existem exceções na lei que podem alterar algum destes prazos. Por
isso, o melhor será sempre o consumidor contactar primeiramente entidades que o
possam ajudar e não deixar arrastar a situação.

A prescrição acontece a partir do momento em que o credor deixa de ter direito ao pagamento e, por
sua vez, o devedor à obrigação de pagar. Mas, é preciso salientar que esta situação só acontece caso o
credor nada tenha feito anteriormente para obter o seu “devido” pagamento.

Caso não exista nada na lei que dite qual o tempo de uma determinada dívida, o prazo habitual ou
conhecido como ordinário da prescrição são os 20 anos.

Estes prazos de prescrição variam consoante a situação em causa e o serviço, sendo possível alterar
entre poucos meses a 20 anos. É necessário invocar esses valores pelo consumidor, ou seja, não basta
apenas ignorar as dívidas prescritas. Vejamos, então, alguns prazos:

SEIS MESES

Dívidas relacionadas com os serviços públicos essenciais (Luz, gás, água e telecomunicações);  Dívidas
contraídas em estabelecimentos de alojamento ou alimentação;

AO FIM DE DOIS ANOS

Dívidas de estudantes a estabelecimento de alojamento, alimentação, estabelecimentos de ensino,
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educação, assistência ou tratamento (no entanto, tenha atenção que as dívidas ao ensino publico
universitário não se aplicam nesta categoria, tendo essas um prazo de oito anos);  Dívidas a
comerciantes de venda de objetos particulares; Dívidas de serviços prestados por profissionais que
trabalham por conta própria; Multas de trânsito;

AO FIM DE TRÊS ANOS

Dívidas ao Serviço Nacional de Saúde (como por exemplo taxas moderadoras);

AO FIM DE QUATRO ANOS

Algumas dívidas fiscais – as finanças dispõem de quatro anos para notificarem o consumidor de dividas
de impostos. Após tendo sido notificado, as finanças dispõem de mais quatro anos para executar a
dívida.

AO FIM DE CINCO ANOS

Dívidas que resultem de “prestações periodicamente renováveis”, ou seja, como rendas, alugueres,
quotas de condomínio, juros convencionais ou legais, quotas de amortização de capital, pensões de
alimentos, entre outros sectores dentro deste seguimento  Dívidas à segurança social sobre quotizações
e contribuições, salva exceções.

AO FIM DE OITO ANOS

Dívidas referentes à falta de pagamento de propinas;  Outras dívidas fiscais.

Relembramos que existem exceções na lei que podem alterar algum destes prazos. Por isso, o melhor
será sempre o consumidor contactar primeiramente entidades que o possam ajudar e não deixar
arrastar a situação.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube.
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É preciso avançar-se “urgentemente” com um novo aeroporto,
diz regulador
T ânia Simões, presidente da ANAC, diz que “todos os ganhos de capacidade que é
possível alcançar” no aeroporto de Lisboa “são canalizados para minorar os impactos dos
constrangimentos existentes”.

Tânia Simões, presidente da entidade reguladora da aviação civil, a ANAC, afirma que a cada dia que
passa “se perde riqueza para Portugal” por causa dos constrangimentos do aeroporto de Lisboa, riqueza
essa “que resultaria do incremento de passageiros e das suas repercussões, em especial no sector do
turismo, com impacto no crescimento económico e social do nosso país”. Por isso, diz, em entrevista
por escrito, “é imperativa a necessidade de se avançar urgentemente com uma solução aeroportuária
para a região de Lisboa”.
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Comboios e aeroporto: quanto, quando, como?
Um bilhete do Alfa entre Porto e Lisboa custa 31,90 euros em segunda classe e 44,60 em
primeira. Um bilhete na T AP entre as duas cidades custa 44,64 (se comprado com alguma
antecedência). Não é coincidência que os custos sejam tão parecidos, mas o que faz toda
a diferença é perceber-se que o bilhete da CP tem por dentro apenas 6% de IVA,
enquanto a T AP cobra apenas 10 euros pela viagem e tem de adicionar 34,64 de
impostos. Ou seja, é quase inacreditável que a viagem mais barata, livre de impostos,
entre as duas cidades, seja de avião - mais bar

Um bilhete do Alfa entre Porto e Lisboa custa 31,90 euros em segunda classe e 44,60 em primeira. Um
bilhete na TAP entre as duas cidades custa 44,64 (se comprado com alguma antecedência). Não é
coincidência que os custos sejam tão parecidos, mas o que faz toda a diferença é perceber-se que o
bilhete da CP tem por dentro apenas 6% de IVA, enquanto a TAP cobra apenas 10 euros pela viagem e
tem de adicionar 34,64 de impostos. Ou seja, é quase inacreditável que a viagem mais barata, livre de
impostos, entre as duas cidades, seja de avião - mais barata até que o autocarro.

Porque existem taxas de 34,64 euros numa viagem de 10 euros? Convém relembrarmos que na terça-
feira o Conselho Económico e Social reúne todos os especialistas para falar do novo aeroporto. As
conversas sobre o tema normalmente não chegam ao ponto decisivo: o custo final dos bilhetes de
avião. Um novo aeroporto impacta quanto mais? E o problema acarreta um outro: como se pode
rentabilizar a TAP nesse contexto?

Ainda temos pela frente décadas de concessão à ANA-Vinci e surge a hipótese estratosférica "Alcochete".
A Confederação do Turismo está muito focada nos que chegam cá, e isso é importante. Mas temos de
defender os portugueses que viajam em trabalho, os emigrantes que tentam cá vir ou até os que
preferem fazer férias lá fora. Não podemos ficar subjugados a aeroportos-monopólio tão caros que o
tráfego aéreo não seja acessível. Ao contrário dos turistas, não aterramos cá de vez em quando.

2. As 71 páginas do Plano Ferroviário Nacional, agora em discussão pública, são a maior revolução de
transportes públicos dos últimos 100 anos. Encurta Portugal, permite habitá-lo de forma menos
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litoralizada e transforma-nos num dos países mais interessantes do mundo para viver. Tem um senão:
não coloca um único preço-alvo dos bilhetes nas diferentes linhas.

Entretanto, a realidade é outra. Na Europa, a oferta de comboios entre as duas principais cidades é a
base da mobilidade. Por cá é apenas sofrível. Exemplo: compreende-se que o último alfa pendular
Lisboa-Porto-Braga seja às 19h00? Até à pandemia, o último Alfa partia de Lisboa às 20h00, com várias
paragens - Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra, Aveiro, Espinho e Gaia. Acabou. Quem quiser
regressar de Lisboa, após um dia minimamente rentável, ou consegue o das 19h (encurtando imenso a
tarde de trabalho) ou tem de voltar no Intercidades das 22h. Chegará ao Porto à 1h30 - e este comboio
já não segue para Braga. Entretanto, o contrário não é verdade: o último Alfa para Lisboa parte de Braga
às 19h54, e do Porto às 20h32. Porque não uma equiparação? A CP não está a tratar de forma igual os
clientes.

3. O maior trunfo do Plano Ferroviário Nacional (PFN) é a capacidade de melhorar conexões regionais e
criar zonas metropolitanas ferroviárias eficazes. Lisboa é a única verdadeira rede urbana de transportes e
melhorará radicalmente. No Porto, as linhas adjacentes são atualmente um colossal falhanço, mas neste
plano passam a conectar-se. Entretanto, há coisas novas nos eixos de Coimbra, Oeste, extensão a
Trás-os-Montes e finalmente a via Algarve-Sul de Espanha.

A outra revolução passa pelas composições de mercadorias transportarem camiões (e não apenas os
seus contentores). Qualquer passagem pelas fronteiras entre Espanha e França evidencia quanto
milhares de camiões continuam a poluir, sem alternativa à vista. Porém, se a ferrovia funcionar, teremos
mais hipóteses de cumprir metas ambientais. Nessa medida, o PFN está sintonizado com o rumo do
mundo. Veremos se é desta.

Jornalista
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Carlos Moedas e Turismo de Lisboa não abdicam de aeroporto na
cidade
Câmara e T urismo de Lisboa não perspectivam um futuro sem um aeroporto no centro de
Lisboa
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Câmara e Turismo de Lisboa não perspectivam
um futuro sem um aeroporto no centro de Lisboa
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Greve na Vueling com impacto reduzido tanto em partidas como
chegadas de voos
Segundo a companhia aérea,a greve tem tido um efeito limitado e está previsto que se
realize a grande maioria dos voos agendados.

A Vueling espera operar normalmente hoje 502 voos em toda a sua rede: 136 dos 162 programados
em Barcelona (84%), 198 dos 215 programados no resto de Espanha (92%) e 169 dos 184
programados internacionalmente (92%).

Segundo informação disponível no site da ANA -- Aeroportos de Portugal, até início da tarde tinham
partido três voos programados e outros tantos chegado, sem registo de cancelamentos.

A companhia aérea explicou que cancelou preventivamente os 58 que não estavam protegidos pelos
serviços mínimos para o novo dia de paralisação, convocada pelo sindicato de tripulantes de cabine
STAVLA, e que tem conseguido, desde o primeiro dia de greve, a 01 de novembro, operar cerca de 90%
dos voos programados.

De acordo com a empresa, 90% dos clientes afetados pelos cancelamentos puderam ser transferidos
para outros voos ou solicitaram o reembolso, enquanto os outros 10% ainda não decidiram qual a
opção que mais lhes convém.
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ANA-Aeroportos ainda vai entregar mais de dois mil milhões de
euros ao Estado
A partir do ano que vem, a empresa que gere os aeroportos nacionais tem de partilhar
uma parte das receitas com o Estado, numa percentagem que começa em 1% e acaba no
Äm da concessão em 10%
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Covid-19: Maratona Internacional de Macau não vai ter
estrangeiros - Impala
A Maratona Internacional de Macau, que se realiza no domingo, não vai ter atletas vindos
do estrangeiro, pelo terceiro ano consecutivo, disse o Instituto do Desporto da região
chinesa. - Impala

Uma porta-voz do Instituto disse à Lusa que a 41.ª edição da prova não vai ter qualquer maratonista
vindo de fora da China, contando apenas com atletas convidados da China continental.

Em setembro, o presidente do Instituto de Desporto, Pun Weng Kun, tinha dito que a prova iria aceitar a
inscrição de atletas vindos do estrangeiro, pela primeira vez desde 2019, desde que cumprissem a
quarentena.

Quem chega do estrangeiro, Taiwan ou Hong Kong continua a ser obrigado a cumprir uma quarentena de
cinco dias num hotel, seguida de três dias em casa.

Durante a apresentação da prova, Pun disse esperar que “haja atletas estrangeiros interessados” em
marcar presença, mas admitiu que a organização iria concentrar-se, tal como nas duas edições
anteriores, em convidar os principais maratonistas da China continental.

As 12 mil vagas da prova, 1.400 na maratona, 4.800 na meia maratona e 5.800 na mini maratona,
foram todas esgotadas.
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Tal como em 2021, a participação exige um teste negativo e que os atletas tenham sido inoculados com
pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19, nos 14 dias antes da prova.

Dados oficiais do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus dos Serviços de
Saúde de Macau indicam que 91,7% da população já recebeu pelo menos duas doses da vacina.

Macau segue a política ‘zero covid’, tal como a China, apostando na testagem em massa da população e
em confinamentos para evitar a propagação da doença.

O território enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19, que levou à imposição de um
confinamento parcial. Desde o início da pandemia, registou seis mortos e mais de 2.700 casos da
doença, incluindo assintomáticos.

VQ (JMC) // EJ

By Impala News / Lusa
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Trabalhadores de cantinas concessionadas em greve -
Renascença
Sindicato do setor prevê maior impacto nas cantinas escolares e nos hospitais.

A greve desta segunda-feira abrange apenas as escolas, hospitais, fábricas e serviços com as refeições
concessionadas a privados, estando também de fora as cantinas da responsabilidade do Serviço de
Utilização Comum dos Hospitais (do setor empresarial do Estado), disse o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Hotelaria, Restauração e Turismo e Similares do Centro, António Baião,
que falava numa conferência de imprensa em Coimbra.

Segundo o dirigente, a greve deverá ter um maior impacto nas cantinas escolares e nos hospitais. Em
causa, estão as negociações com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), com o sindicato a exigir uma revisão da tabela salarial, aumentos, reconhecimento de
antiguidade dos trabalhadores e valorização do trabalho ao sábado e domingo.

É fundamental assegurar “a atratividade” neste setor, que também sente a falta de mão-de-obra. A
maior parte dos trabalhadores, com o aumento do salário mínimo nacional (SMN) em 2023, irá passar a
ganhar esse valor (o valor anterior é “engolido” por essa atualização), sendo necessária uma atualização
até para diferenciação do salário entre as diferentes categorias do setor. Na mesma conferência de
imprensa, o Sindicato da Hotelaria e Restauração do Centro alertou também para a situação de
“injustiça” que se começa a verificar na transferência de competências para os municípios na área da
educação, com trabalhadoras das cantinas escolares a verem o seu posto de trabalho em risco.

Face à transferência de competências na educação do Estado para as autarquias, os municípios
começaram a optar por acabar com concessões a empresas privadas e a avançar com a contratação de
pessoal para assegurar o serviço.
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Canadianos da Mercan investem 1,4 mil milhões no turismo à
boleia de 2500 vistos gold
A Mercan Properties reforça o investimento no país com a expansão do portefólio para
sul. O  Algarve é a segunda grande aposta da empresa, com seis hotéis orçados em 384
milhões de euros. Norte-americanos são já os principais investidores e indianos ocupam o
segundo lugar.

A paixão da Mercan Properties por Portugal começou a norte quando, em 2015, decidiu dar os primeiros
passos no país. A empresa, que integra o grupo canadiano Mercan, soma já dez projetos nas cidades de
Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Amarante - cinco dos quais já abertos, o primeiro em 2021 -
quer alargar horizontes e firmar a aposta até ao sul e ilhas. Os planos de crescimento são ambiciosos.
Até ao final do próximo ano, estima reforçar o investimento em Portugal, atingindo a fasquia dos 1,4 mil
milhões de euros, superando o orçamento inicial previsto para os próximos 12 meses e criando três mil
postos de trabalho diretos. "Atualmente, totalizamos 23 projetos hoteleiros no país que têm um
investimento estimado de 890 milhões de euros. Este plano tem concretização prevista até 2025, mas
estamos a reforçar os objetivos que tínhamos traçado no ano passado, e que previam que até ao final
de 2023 este portefólio pudesse crescer até aos mil milhões de euros de investimento. Fruto do bom
desempenho que temos tido, vamos tentar crescer até aos 1,4 mil milhões de euros", revela ao Dinheiro
Vivo Miguel Gomes, construction & development general manager da Mercan Properties. O responsável
adianta que a revisão do orçamento irá permitir a entrada de mais dez projetos durante 2023. Com a
estratégia a norte afinada, o Algarve é a segunda grande aposta da empresa, com uma fatia de 43% do
orçamento atual destinado à região. São 384 milhões de euros para seis ativos hoteleiros: dois em
Lagos, que irão operar sob a marca Hilton, dois em Portimão e um em Faro. A construção dos hotéis
arranca nos próximos dois anos e as aberturas estão calendarizadas para 2025 e 2026. Apenas a
unidade de Faro resultará da reabilitação de um ativo existente, sendo as restantes cinco construídas de
raiz. "No Algarve os projetos serão de maior dimensão face aos que temos nos centros urbanos, como
no Porto ou em Lisboa. O tipo de turismo e o público-alvo são diferentes. Temos hotéis que chegam às
400 unidades de alojamento", deslinda Miguel Gomes. Também no início de 2023 arrancará a construção
dos três primeiros hotéis na capital - que resultarão de projetos de reabilitação - num investimento que
ascende aos 133 milhões de euros. O centro empresarial de Alfragide dará lugar ao investimento mais
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caro em Lisboa, o Moxy Alfragide Lisbon, que custará 63 milhões de euros e terá uma oferta de 218
quartos. Em Loures, próximo do aeroporto, irá nascer um quatro estrelas com 230 quartos, orçado em
38,5 milhões de euros. A tríade de estreia na capital portuguesa fica completa com a aposta de 31,5
milhões de euros na zona histórica da cidade, com 80 unidades de alojamento, entre o Bairro Alto e o
Chiado. O Alentejo não fica de fora dos planos e, além do cheque de 57 milhões de euros passado aos
dois hotéis já anunciados - Hilton Garden Inn Évora, que abre no primeiro trimestre de 2023, e Holiday
Inn Express Évora Hotel que se inaugura em 2024 -, a Mercan Properties vai pagar 37,8 milhões de
euros por mais dois projetos na região, sendo um deles um pequeno hotel na freguesia de Santo André,
em Santiago do Cacém. A empresa, que desenvolve projetos imobiliários no setor do turismo, nunca
escondeu a vontade de ampliar a operação às ilhas. O namoro com a Madeira já começou e, apesar de
ainda não ter resultado em casamento, os canadianos esperam ter data marcada para a boda em breve.
"Este foi o ano em que fizemos as primeiras prospeções de mercado, principalmente na Madeira, e
investimos algum tempo na procura de imóveis. Identificámos potenciais investimentos mas por diversas
razões, até ao momento, nenhuma se concretizou. Continuamos à procura muito convictos e com
muita vontade de investir nas ilhas - primeiro na Madeira e depois nos Açores", assegura o gestor. O
responsável conta que, além das ilhas, também o Douro está no radar dos investimentos. Norte-
americanos são os que mais investem As mais de duas dezenas de projetos imobiliários no setor do
turismo, que representam 2614 quartos, são financiados na totalidade através do programa dos vistos
gold. Contas feitas, a Mercan Properties atraiu para solo nacional 2500 investidores estrangeiros; e se
inicialmente eram os chineses os grandes interessados, atualmente o mercado norte-americano é o que
pesa mais na carteira da empresa, sendo já o principal investidor, seguindo-se os mercados da Índia,
China, Vietname, África do Sul e Rússia. Na lista de países seduzidos por Portugal constam ainda o
Bangladesh, o Irão, o Paquistão e o México. O responsável pela área de desenvolvimento da empresa
canadiana assume, por isso, alguma preocupação com as mais recentes palavras do primeiro-ministro,
António Costa, que durante a Web Summit admitiu estar a preparar um travão ao programa de
Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), por este "já ter cumprido a sua função".
"Os vistos gold tiveram um papel determinante ao nível da reabilitação urbana nos primeiros anos, em
que praticamente não havia investimento imobiliário em Portugal, e vemos com alguma preocupação
estas declarações", assume Miguel Gomes. O engenheiro admite que poderá ser benéfico que o
programa seja revisitado "mas sempre com o objetivo de o melhorar" e não de lhe colocar um ponto
final, considerando "os benefícios que gera para a economia, para o turismo e para o emprego".
"Raramente se fala dos benefícios que este programa trouxe ao longo destes dez anos em que está em
vigor, de que é exemplo o investimento total de sete mil milhões de euros desde 2012, 90% no
imobiliário [segundo os dados do SEF], e os postos de trabalho criados. Nós somos um bom exemplo de
como os vistos gold contribuem de forma direta para a economia com a criação de postos de trabalho",
aponta. O porta-voz admite ainda que, no futuro, o objetivo da empresa é diversificar o modelo de
negócio tanto na área de investimento como nos modelos de financiamento. "O mundo muda e as
conjunturas mudam e iremos ajustar-nos a elas. Temos como objetivo a médio prazo diversificar o tipo
de imóveis que edificamos, não investir apenas em hotelaria e entrar por outras áreas, como a
residencial e os escritórios", garante. Sobre o modelo de financiamento diz que a empresa não irá "ficar
eternamente" a operar com vistos gold e o objetivo é diversificar as formas de investimento através de
capitais próprios, da banca e de outros perfis de investidores.
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Filmes portugueses de turismo premiados em festival mundial
T he Majestic Adventures of Ofelia de Souza, venceu o World's T ourism Film Awards, na
categoria Produtos T urísticos e o Aqui Entre Nós ficou com o terceiro lugar na categoria
Destinos Turísticos - Regiões.

Dois filmes portugueses de turismo foram distinguidos esta semana no festival de Valência. Um do
Turismo do Porto e Norte de Portugal e outro do Turismo Centro de Portugal. O filme de turismo do
Porto e Norte de Portugal (TPNP), The Majestic Adventures of Ofelia de Souza, venceu o World's Tourism
Film Awards, na categoria Produtos Turísticos.

A competição de filmes de turismo à escala mundial, promovida pelo International Committee of Tourism
Film Festivals (CIFFT) distinguiu na quinta-feira as aventuras de Ofélia de Sousa entre as 34 películas a
concurso. "É o corolário de um trabalho incrível de posicionamento da região, que nos permitiu aumentar
a nossa notoriedade e posicionamento. É uma honra vencermos um prémio que nunca tinha sido
conquistado por Portugal", considerou o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins.

O filme Aqui Entre Nós, produzido para o Turismo Centro de Portugal pela Ideias Com Pernas - Creative
Films, ficou com o terceiro lugar entre os classificados na categoria Destinos Turísticos - Regiões, só
atrás dos filmes da Andaluzia (Espanha) e do Peloponeso (Grécia). "É uma grande honra para nós que o
filme Aqui entre Nós tenha merecido a distinção como um dos melhores a nível mundial, numa categoria
que distingue as regiões enquanto destinos turísticos. A região magnífica que é o Centro de Portugal não
merece menos", afirmou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

O Aqui Entre Nós já tinha sido premiado no Festival Internacional de Filmes de Turismo de África, na
África do Sul, no Festival TourFilm de Zagreb, na Croácia, no ART&TUR - Festival Internacional de Cinema
de Turismo, em Ourém, Portugal, e no Amorgos Tourism Film Festival, na Grécia.
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Quando diversão noturna e moradores coabitam há «uma
equação difícil para resolver»
O Bairro Ribeirinho, na Baixa de Faro, é, aos olhos da PSP, «um desafio» que está «no
topo das preocupações» para que ali se possa viver em harmonia

Há casas onde vivem idosos, outras onde se vê crescer famílias, umas que foram restauradas para
receber turistas e outras que servem de abrigo à diversão noturna. No bairro ribeirinho, na Baixa de Faro,
coabitam moradores, bares e discotecas que, na sua maioria, abrem portas quando quem trabalha de
dia se prepara para as fechar.

Se, há umas décadas, este bairro estava quase deixado ao abandono, nos últimos anos, foram muitos
os que decidiram investir nesta zona da capital algarvia, sem saber que as paredes que acabavam de
restaurar poderiam estar prestes a servir de mural para atos de vandalismo.

João (nome fictício de um morador que pediu anonimato) fala de «uma vida mais degradante que o
bairro tem, que não está em conformidade com o dia a dia saudável de quem quer constituir família».

São situações que se intensificam à noite, quando «muitas das restrições são ultrapassadas» pelos
estabelecimentos de diversão noturna, «quer em termos de horário de funcionamento, quer em termos
do nível de decibéis a que música deve estar», ou quando a falta de segurança aumenta.

João acredita que «o simples facto de a PSP andar por ali e autuar quando é preciso já seria um grande
passo para que as pessoas percebam o que não podem fazer» e «pensem duas vezes antes de agir de
forma ilegal».
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Com o objetivo de reivindicar mudanças que consideram necessárias, para que exista qualidade de vida
neste bairro farense, foi criada em Julho deste ano a Associação Bairro Ribeirinho, da qual fazem já parte
dezenas de moradores desta zona que é composta por cerca de 25 ruas e 430 residentes.

Às queixas relacionadas com o barulho inerente à diversão noturna, juntam-se as de falta de segurança e
higiene, vandalismo e criminalidade que, como defendem muitos dos moradores, só podem ser
colmatadas com o trabalho conjunto de várias entidades: Câmara Municipal, Polícia de Segurança
Pública, Fagar, responsáveis pelos espaços de atividade económica, entre outras.

«Eu não quero fechar a porta a ninguém, só peço que consigamos trabalhar em harmonia uns com os
outros e em conformidade com a lei. As pessoas não precisam de ter medo da associação porque é uma
mais valia, para todos trabalharmos em conjunto», realça o morador com quem o Sul Informação falou.

João queixa-se também da falta de patrulhamento da PSP. «Se há uns tempos se via equipas a fazer
policiamento no bairro, hoje em dia não se vê, nem de dia, nem de noite. É muito esporádico e acho que
só a presença deles faz a diferença».

O nosso jornal foi à procura de respostas por parte da Polícia de Segurança Pública, que frisa que esta
zona da Baixa de Faro representa «um desafio» que está «no topo das preocupações».

«É uma zona que concentra, no mesmo local, uma atividade noturna bastante intensa com população
residente e nós estamos alerta para os problemas que daí advêm: consumo de álcool, drogas e
barulho», começou por referir o superintendente Dário Prates, comandante distrital da Polícia de
Segurança Pública, numa entrevista ao Sul Informação.

Quanto ao patrulhamento, e às queixas de falta dele, Dário Prates garante que esse trabalho é feito por
parte dos agentes.

«Nós temos, neste momento, implementada uma diretiva sobre o policiamento de visibilidade, que
pretende colocar polícias, visíveis, nas horas e locais onde existe um maior número de pessoas, à noite,
e em especial durante os fins de semana. O que às vezes pode não parecer é que a polícia não vai à
zona x e y, mas o patrulhamento é feito», realçou.

A solução passa, segundo o comandante, por fazer a fiscalização com os meios tecnológicos
apropriados, a Câmara poder aplicar o seu papel enquanto entidade administrativa, os proprietários dos
bares terem atenção à necessidade de promover os sistemas antirruído a que a lei obriga e a população
também fazer o seu papel.

«A responsabilidade é de todos», frisa, realçando que os moradores têm feito a sua parte ao reportar as
queixas.

Quando o Sul Informação falou com o comandante da PSP, a polícia estava a verificar todas as
ocorrências mencionadas pelos moradores, a comparar com os registos e ver que consequência
tiveram, para depois se reunir com um grupo de habitantes daquele local.

Também no passado dia 8 de Novembro, a Associação Bairro Ribeirinho foi recebida na Câmara Municipal
de Faro pelo vereador Adriano Guerra e pelos chefes das divisões de Fiscalização e das
Contraordenações, Assessoria Jurídica e Contencioso e do Ambiente, Energia e Mobilidade.

Numa reunião de mais de uma hora, foram apresentadas todas as preocupações e problemas dos
associados, com o objetivo não só de «reclamar sobre as coisas negativas», como também realçar a
vontade de «elevar e defender o património do bairro, no qual se inclui a sua arquitetura, história, cultura
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e a sua população».

Uma das grandes reivindicações é a colocação de câmaras de videovigilância nesta zona: um projeto
que já foi aprovado, mas que ainda não está em prática.

«Lançámos, no ano passado, um concurso para colocar videovigilância naquela e noutras zonas da
cidade, em particular na Baixa. Esse concurso ficou deserto, vamos lançar novamente outro em Janeiro
e espero que, no próximo ano, possamos ter a videovigilância montada e a funcionar», revelou Rogério
Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, ao Sul Informação, afirmando que só vê aspetos positivos na
implementação desta medida que inclui a colocação de 60 câmaras (um investimento de cerca de meio
milhão de euros).

Também o comandante Dário Prates explica que a existência de câmaras de videovigilância permitirá
«acompanhar as situações e a via pública de maior risco, onde há mais crime, e de uma forma
permanente». Além disso, «o facto de as pessoas saberem que há ali câmaras tem um efeito preventivo
dos comportamentos desviantes», considera o superintendente da PSP, entidade que ficará responsável
pelo visionamento e controlo das imagens.

Após um estudo com as forças de segurança, moradores e operadores, estão ainda a ser analisadas as
participações numa discussão pública, com base nas quais será proposta à Assembleia Municipal a
aprovação de um novo horário para os estabelecimentos comerciais.

«Vamos restringir um pouco o fecho dos estabelecimentos naquela zona – durante a semana é para
fechar tudo às 3 da manhã (uma hora antes do que é agora), tendo um horário mais alargado nas
vésperas de fins de semana e feriados», revela Rogério Bacalhau.

O autarca considera que estas restrições «não resolvem os problemas», mas há que «arranjar um
equilíbrio entre a atividade comercial e económica e a população que há naquela zona».

«É uma equação difícil de resolver. Não podemos acabar com a atividade económica e a diversão
noturna, que hoje é uma marca muito forte de Faro, mas também temos de dar qualidade de vida aos
moradores», continua.

O Sul Informação tentou entrar em contacto com o proprietário de vários espaços de diversão noturna
daquele zona, para perceber qual a posição dos empresários face às queixas e possíveis mudanças
propostas pela Câmara de Faro, mas o empresário preferiu não falar enquanto não houver uma
conclusão por parte da autarquia.

Para os moradores, as alterações previstas são positivas. Já alguns dos estabelecimentos «não querem
que se concretizem», afirma Rogério Bacalhau.

Ainda assim, de acordo com o presidente da Câmara, há empresários a fazer «um esforço» no sentido
de implementar medidas de forma a que o ruído não passe para fora.

«São investimentos de grande monta, mas isso, só por si, não resolve, porque não são só os
estabelecimentos que provocam ruído. As pessoas juntam-se nas ruas, bebem e convivem e isso
provoca um barulho que não tem a ver diretamente com os estabelecimentos comerciais».

De noite, o ruído, o medo da falta de segurança e do vandalismo. De dia, as marcas  e o cheiro do que
naquelas ruas se passou horas antes e a sujidade deixada por quem ali não habita.

Em algumas ruas do bairro ribeirinho, são poucas as paredes que sobrevivem intactas, a perceção de
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sujidade é maior do que a de limpeza e há zonas a precisar de requalificação, nomeadamente passeios e
calçadas.

Quanto a estes aspetos, o autarca diz que há também um gabinete de arquitetura a projetar a
requalificação de toda aquela zona. «Vamos mudar os pavimentos, a iluminação e dar um ar mais
confortável a todas aquelas ruas que ali estão. Esse projeto deve ficar pronto no início do próximo ano
para depois o podermos implementar». Rogério Bacalhau acredita que, «se as ruas forem requalificadas,
mais fácil é também a limpeza».

Navegar na página de Facebook do Bairro Ribeirinho é encontrar também dezenas de queixas
relacionadas com a higiene.

Baldes do lixo rodeados de sacos que já não cabem no seu interior, colchões com sangue, vómito e
centenas de resíduos espalhados pela rua. Quanto a este aspeto, Rogério Bacalhau diz que a Fagar «tem
feito um esforço grande» e que «há equipas diurnas e noturnas que fazem essa limpeza».

«Nós temos esse serviço e fazemo-lo periodicamente. Não lavamos as ruas todos os dias, lavamos
duas vezes por semana, mas tem de haver aqui a colaboração de todos».

Contudo, quem passa diariamente por este bairro não é essa a perceção que tem.

Ao Sul Informação, um dos moradores do Bairro Ribeirinho frisa que «neste momento, há pessoas que
adquiriram edifícios antigos e históricos, que fizeram um investimento brutal e estão a querer abandonar
a zona, porque não sentem proteção do lado da Câmara, nem da PSP».

«Este jogo do empurra não traz nenhuma mais valia nem para o bairro, nem para a cidade» , frisa,
realçando que «ninguém está contra os bares». «Só queremos a excelência do bairro e que as regras
sejam cumpridas», diz João.

Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), com quem o Sul Informação
também falou, mostrou-se satisfeito com a criação desta associação que, considera, «irá facilitar o
trabalho dos órgãos decisores».

«Estas associações são relativamente novas no nosso país, mas, nos outros países europeus, existem
muitas. Estamos a falar de grupos de pessoas que são mais assertivas e que apontam com mais
objetividade alguns problemas que estão a ocorrer num determinado bairro. É a questão da cidadania e
da participação pública que vem ao de cima e isso é sempre de louvar, porque é fruto de uma sociedade
mais desenvolvidas e mais contemporânea», diz.

Em relação aos problemas apontados pelos moradores, Bruno Lage afirma que, muitas vezes, «os
estabelecimentos noturnos cumprem as regras, o que nem sempre acontece com quem os frequenta».
«Estamos a falar também de uma falta de civismo por parte da população, que não devia ser uma
realidade».

Nesse sentido, o presidente da Junta acredita que a implementação do sistema de videovigilância virá
ajudar a resolver certos problemas que «são falados há décadas».

Se houve tempos em que a degradação e abandono era a realidade mais presente neste bairro da Baixa
de Faro, nos últimos anos assistiu-se a um progressivo renascimento que os moradores pretendem que
defina a identidade daquela zona.

«Só queremos a excelência do bairro», realça um dos membros da Associação de Moradores.
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«Este é um bairro cheio de potencial e capacidade para atrair também artistas, famílias, pessoas que
procuram uma qualidade de vida que acredito que se possa ter aqui, desde que as regras sejam
cumpridas e a fiscalização feita», remata.

O Sul Informação fotografou algumas das ruas do Bairro Ribeirinho em diferentes horas e dias da
semana e mostra o que encontrou.

Fotos: Mariana Carriço | Sul Informação
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Utentes exigem mais investimento e fim de suspensão de
serviços hospitalares em Portimão - Postal do Algarve
Os manifestantes ostentaram cartazes em que se lia "Não aos encerramentos da
maternidade, da obstetrícia da pediatria no Hospital de Portimão”, "A saúde é um direito"
e "Não à degradação da saúde".Os manifestantes ostentaram cartazes em que se lia
"Não aos encerramentos da maternidade, da obstetrícia da pediatria no Hospital de
Portimão”, "A saúde é um direito" e "Não à degradação da saúde".

Cerca de uma centena de pessoas concentrou-se hoje à entrada principal do Hospital de Portimão, em
protesto contra a degradação dos serviços de saúde, exigindo mais investimento no setor na região do
Algarve.

Na ação de protesto convocada pelo Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos e promovida pela
Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde do Barlavento do Algarve, os manifestantes
ostentaram cartazes em que se lia “Não aos encerramentos da maternidade, da obstetrícia da pediatria
no Hospital de Portimão”, “A saúde é um direito” e “Não à degradação da saúde”.

A falta de médicos para preencher as escalas de serviço tem gerado, no último ano, encerramentos
temporários da maternidade e dos serviços de urgência de obstetrícia e de pediatria no Hospital de
Portimão, uma das três unidades que fazem parte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve,
juntamente com os hospitais de Faro e de Lagos.

“É necessário um maior investimento no setor da saúde no Algarve, para evitar os constrangimentos e
encerramento de serviços hospitalares cada vez mais frequentes em Portimão”, disse à Lusa Bruno Luz,
da comissão promotora do protesto.

De acordo com o membro do movimento cívico, “o que se exige ao Governo é um investimento maior,
no sentido de que se possam criar condições que permitam fixar médicos e enfermeiros na região”.

34/43



“Neste momento, como temos ouvido pelos médicos, não existem condições atrativas para que não só
os médicos, mas também outros profissionais, se fixem no Algarve”, apontou.

Segundo Bruno Luz, a falta de profissionais “tem gerado uma degradação dos cuidados de saúde nos
hospitais e centros de saúde da região algarvia, sem que o Governo tome medidas concretas para
resolver a situação”.

“É um problema que tem vindo a agravar-se ano após ano, com uma passividade não compreensível
dos responsáveis políticos, nomeadamente de quem tem responsabilidade governativa”, sublinhou.

Os protestos, recordou, “não são de agora, repetem-se há vários anos, com alertas constantes para a
degradação do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”.

Para os utentes, “é a degradação do SNS que tem feito com que muitos profissionais de saúde saiam
para o setor privado, agravando as condições do serviço público”.

O movimento cívico exige ao Governo “medidas concretas e imediatas para resolver os problemas há
muito identificados e que comprometem a assistência médica, não só da população algarvia como dos
muitos turistas que escolhem o Algarve para as suas férias”.

Bruno Luz afirmou que os movimentos cívicos de cidadãos que defendem “mais e melhores cuidados de
saúde vão continuar com protestos, até que o Governo tome medidas concretas para acabar com o
encerramento de serviços”.
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Albufeira promove em Lisboa programa de Passagem de Ano
Para dar as boas-vindas ao novo ano, o Município de Albufeira preparou um programa
especial de Réveillon que conjuga os quatro elementos da Natureza: mar, terra, ar e
fogo.

Deslumbre, excitação, paixão e humor são as emoções que se espera com Carpe Nox, Paderne Medieval
e Solrir. E foi num ambiente elegante, o Palácio do Governador, em Lisboa, que Albufeira apresentou o
programa da Passagem de Ano, para que todos entrem com o pé direito no ano de 2023. Afinal,
Albufeira é sinónimo de “Destino de emoções”.

O programa de passagem de ano do Município de Albufeira foi apresentado recentemente no Palácio do
Governador, em Lisboa. Nesta apresentação, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de
Albufeira, referiu que “este ano os festejos de passagem de ano voltam a ser uma aposta do Município
para o turismo nesta época do ano”. “Aliarmos o melhor da música portuguesa, como é o caso de Rui
Veloso, com um intérprete mais contemporâneo, como Tatanka e ainda, prepararmos um momento de
fogo-de-artifício inédito na Europa é a certeza de que oferecemos uma noite de Ano Novo inesquecível e
um espetáculo de qualidade. Para além de todas as outras atividades preparadas para fazer com que os
visitantes, independentemente da idade, possam desfrutar do concelho durante vários dias”, salientou o
edil.

Esta apresentação contou com as presenças de diversos convidados, nomeadamente as de Vasco
Correia, Luís Filipe Borges e Hugo Sousa, atores de stand-up commedy que integram o Solrir deste ano.
Este festival de humor acontece a 30 de dezembro e dia 1 de janeiro, no Palácio de Congressos do
Algarve com António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges 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. A
Rádio Comercial é a rádio oficial do programa de fim do ano do Município.

Antes do humor, o deslumbre de um programa que engloba diversas linguagens do mundo do
espetáculo. 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. 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. Antes da meia-noite todos
os olhares ficarão deslumbrados com o espetáculo piromusical aquático e uma performance de skydive
artístico, uma coreografia aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa.
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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.
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Hotéis do Porto e Norte com reservas a 40% no Natal e 65% a
70% no réveillon - TNEWS
TNEWS Hotelaria

“Ainda a um mês [da época do Natal], mas já começámos a notar um ritmo de reservas bastante
interessante. Para o Natal estamos com cerca de 40% de taxa de ocupação e em relação à Passagem
de Ano, um pouco melhor, estamos entre os 65% e os 70% de taxa de ocupação”, declarou Luís Pedro
Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em entrevista telefónica à agência Lusa, a propósito das expectativas da TPNP para o setor do turismo
da região Norte para a próxima época natalícia e passagem de ano, Luís Pedro Martins acredita que os
números vão crescer mais ao longo dos próximos dias e que vão ser um “grande contributo” para o
Norte de Portugal voltar a atingir a meta dos seis milhões de hóspedes, números registados em 2019,
antes da pandemia da covid-19.

“Ainda falta um mês e julgo que estes números poderão ainda ser melhores, mas serão um grande
contributo para chegarmos ao final do ano e atingirmos aquela meta muito ambicionada, mas que de
facto não era fácil em tão pouco tempo, que era voltar a registar os números de 2019, ou seja, a atingir
os seis milhões de hóspedes e passar os 11 milhões de dormidas. Julgo que estamos próximos de que
isso aconteça”.

Luís Pedro Martins classifica de “fantástico” o fato de, após dois anos de pandemia, o setor turístico ter
tido uma resposta em tão curto espaço de tempo “para o alavancar da economia nacional, conforme os
números o indicam”.
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Segundo o presidente da TPNP, cerca de 60% das reservas para o Natal e Passagem de Ano 2022
referem-se ao mercado internacional. “Cerca de 60% das reservas são dos nossos principais mercados.
À cabeça França, Espanha, Brasil, Estados Unidos da América, Reino Unido e Alemanha“, disse.

Questionado sobre se a guerra e a inflação não poderão ser fatores que venham adiar as metas traçadas
para o final de 2022 – dos seis milhões de hóspedes e 11 milhões de dormidas – Luís Pedro Martins
acredita que a localização geográfica de Portugal e a distância do conflito ajudam na procura do destino.
No entanto, avisa que é sempre importante não esquecer que o conflito existe e as empresas têm de
estar preparadas, porque, acrescentou, “sabe-se como é que a guerra começou, mas não se sabe como
é que ela vai acabar”.

“A Europa está envolvida num conflito e tudo o que daí deriva poderá prejudicar a economia de todos os
países – o de Portugal incluído. Apesar de tudo, e talvez pela nossa localização geográfica, por sermos o
país mais afastado do conflito, temos vindo a conseguir conquistar aqueles que querem viajar para a
Europa, mas que não se querem colocar em perigo. No entanto é sempre importante não esquecer que
o conflito existe e as empresas têm de estar preparadas (…), porque sabe-se como é que a guerra
começou, mas não se sabe como é que ela vai acabar”, destacou.
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Associação Reencontro vence Prémio Manuel António da Mota
A instituição apoia 300 crianças no concelho de Gouveia.

O projeto "Ser Criança" da Associação Reencontro é o grande vencedor da edição 13.ª do Prémio
Manuel António da Mota.

Esta instituição apoia diariamente 300 crianças em Vila Nova de Tazem, no concelho de Gouveia, em
áreas como terapia da fala, psicologia e motricidade nem sempre acessíveis no interior do país. As
atividades da associação decorrem na sua sede, mas também em várias escolas da região.

Para a prossecução dos seus fins, a Reencontro procura desenvolver atividades nas áreas social,
educativa e cultural, atuando junto de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade ou exclusão
social. O projeto "Ser Criança", dirigido a crianças dos 3 aos 10 anos de idade, é um programa de
intervenção comunitária e que consiste em três fases: diagnóstico, intervenção e desenvolvimento de
competências.

O segundo classificado é o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa que candidatou o
projeto "Info.Cuidador" dirigido aos cuidadores dos concelhos de Tavira, Castro Marim, Alcoutim e Vila
Real de Santo António.

Este apoio aos cuidadores é feito através de uma equipa que envolve um psicólogo, um fisioterapeuta,
um nutricionista , terapeutas da fala e um assistente social.

Na terceira posição ficou a Associação Pão a Pão um organismo que promove a integração em Portugal
de refugiados e imigrantes, vindos, sobretudo, do Médio Oriente. A PAP apresentou o "Mezze-Escola".

Trata-se de um projeto destinado a capacitar e empregar estes migrantes, dando-lhes formação na área
de restauração e hotelaria através do restaurante Mezze, na freguesia de Arroios, em Lisboa ,e também
na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Como habitualmente, foram atribuídas menções honrosas aos outros sete finalistas: Aldeias Humanitár -
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Associação de Solidariedade Social; Associação Academia do Johnson Semedo, Câmara Municipal de
Ílhavo, Centro de Solidariedade de Braga/Projeto Homem, Orquestra sem Fronteiras, VivaLabPorto e
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

A cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota decorreu hoje na Alfândega do Porto e
contou com a presença do Presidente da República e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social.

Pode ouvir aqui as reportagens sobre os dez finalistas
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Pé de borrego, Chouriças de ossos ou Bola parda: restaurantes
das Aldeias Históricas recuperam "Receitas que Contam
Histórias"
Com a ajuda dos habitantes das aldeias históricas reuniram-se receitas antigas,
tradicionais, que desde sempre fazem parte da cultura gastronómica regional. Agora,
pode provar pratos como Papas de carolo, Pé de borrego, Ensopado de cabra ou Bola
parda à mesa de 14 restaurantes locais.

Sopa de grão das malhas em Sortelha ou Papas de carolo em Linhares da Beira? São 12 as Aldeias
Históricas e 14 os restaurantes que, a partir de agora, vão servir, mais do que a cozinha tradicional, as
memórias da terra. A iniciativa da rede de Aldeias Históricas de Portugal começou por entrevistar quem
melhor conhece o que significa “comida de conforto” nesta região: as receitas antigas, que sempre se
fizeram com os ingredientes locais, na época própria, e que saciavam a família no quotidiano ou em dias
de festa.

A partir desta recolha recuperou-se uma mão-cheia de “Receitas que contam histórias” e que todos os
visitantes vão poder conhecer em cada uma das aldeias, segundo o calendário alimentar que, outrora,
marcava o quotidiano das comunidades e encontrar em 14 restaurantes aderentes. Uma forma de
recuperar tradições e costumes e de viajar no tempo ao encontro de sabores familiares e memórias de
infância. Em forma de um prato, trazem-se à mesa a história e a cultura locais.

Dos Palaios aos Pés de borrego Os enchidos ocupam lugar de destaque nesta recolha de memórias
gastronómicas: encontra na maioria das lembranças buchos, palaios e chouriças de ossos (Sortelha,
Almeida e Castelo Rodrigo) e, ainda, morcelas doces (Castelo Rodrigo, Almeida e Castelo Mendo). A
“Bola doce”, considerada pelos habitantes o doce mais importante de Almeida, rivaliza com a “Bola
parda”, de importância cultural e quase mítica em Castelo Rodrigo.

No campo dos tão tradicionais patos de aproveitamento, há migas de peixe e migas de tomate de
Castelo Rodrigo e migas recheadas de Trancoso, onde também brilha o “Galo do Entrudo”.
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As migas, em diversas confeções, são também usuais em Idanha-a-Velha, aldeia, onde se destacam
ainda a sangria e o ensopado de cabra. A “Batateira”, em Monsanto, os pés de borrego, em Belmonte, o
arroz tostado ou “Jantar em dia de S. José”, em Castelo Novo, a bola de sardinha e os carolos, de
Piódão, e a sopa seca e s sopa de Natal, de Linhares, são outros pratos para descobrir.

Os visitantes são convidados a provar a tradição sentam-se à mesa destes 14 restaurantes locais: Casa
do Castelo, Belmonte Sinai Hotel, Casa da Esquila, Casa da Cisterna, Taverna da Matilde, Colmeal
Countryside Hotel, Pedra Nova- Turismo de Aldeia, O Pecado (Convento do Seixo Fundão), Cova da
Loba, Dom Gabriel, D'Aqui e d'Acolá, D’aqui e D’acolá-Pardieiros, Monsanto GeoHotel Escola e Pé de
Cabra-Mercearia Moderna.

Património imaterial Após a recolha junto das comunidades locais de um conjunto de receituário e
saberes-fazer que exprimem a memória alimentar do território, a Aldeias Históricas de Portugal -
Associação de Desenvolvimento Turístico recupera o legado gastronómico e promove-o junto do setor
da restauração e hotelaria locais, harmonizando-o com vinhos da região à mesa de 14 restaurantes.
Para além disso, as Receitas que Contam Histórias serão compiladas numa carta gastronómica em papel
cujo lançamento, previsto para maio, terá edição da Leya.

O projeto permitiu não só resgatar o receituário que, atualmente, apenas sobrevive na memória dos
residentes, correndo, assim, o risco de se perder no tempo, mas também compreender a cultura
alimentar local e de a enquadrar num contexto gastronómico que enriquece o património imaterial das
Aldeias Históricas de Portugal. São elas Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. A recolha
teve por base o trabalho de investigação de Olga Cavaleiro que deu origem a esta Carta Gastronómica
das Aldeias Históricas de Portugal. A partir deste documento de investigação, coube à Escola de Hotelaria
e Turismo de Coimbra desenvolver o receituário inserido nas ementas, procurando criar as ferramentas
necessárias para transmissão de conhecimento e formação aos restaurantes aderentes. Numa parceria
com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, foi feita a harmonização entre as ementas e
vinhos da região. Para além do desenvolvimento do receituário, a Escola de Hotelaria e Turismo de
Coimbra foi também responsável pela realização de “workshops” e de sessões de formação para os
agentes privados do setor da hotelaria e restauração do território das Aldeias Históricas de Portugal.

Pode conhecer melhor aqui o projeto "Receitas que Contam Histórias – Gastronomia e Vinhos das
Aldeias Históricas de Portugal"

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