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14/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Vamos lançar a marca CR7 na área do imobiliário” | “Proposta
do Governo para os quatro dias mata o negócio” | TAP “não está
a correr tão bem” na Madeira
É num terreno de Cristiano Ronaldo na Praia Formosa, no Funchal, que vai ser lançado o
primeiro projeto imobiliário da parceria entre o Pestana e o futebolista com 50 milhões de
euros de investimento | Dionísio Pestana alerta que “é cada vez mais difícil” encontrar
trabalhadores para a hotelaria, sobretudo nas cidades | Depois da queda dos negócios
nos dois anos de pandemia, em 2020 e 2021, o grupo hoteleiro regressou ao normal e,
em 2023, prepara-se para abrir mais quatro hotéis em Portugal
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • NEGÓCIOS EM REDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Grupo Vila Galé: o regresso ao normal
Depois da queda dos negócios nos dois anos de pandemia, em 2020 e 2021, o grupo
hoteleiro regressou ao normal e, em 2023, prepara-se para abrir mais quatro hotéis em
Portugal
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JORNAL I

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5060

REACH: 11000

Algarve. Ocupação por quarto em novembro abaixo de 2019
Mas está acima do valor médio para o mês, revela AHETA.

A taxa de ocupação quarto foi 43,9% no mês de novembro no Algarve, um valor 0,6 pontos percentuais
abaixo do que o valor registado em 2019 (-1,4%), mas acima do valor médio para o mês.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve (AHETA) que acrescenta que face a 2021, a 2021, a ocupação quarto subiu 7,2 p.p. (+19%).

A entidade presidida por Helder Martins revela ainda que o mercado externo aumentou 2,6% face a
2019, contribuindo com uma subida de 0,7pp na ocupação cama e o mercado nacional diminuiu 3,7% (-
0,2pp).

Já o mercado irlandês (+1,1pp, +135%) foi o que apresentou a maior subida, seguido pelo britânico
(+1,0pp, +12,1%).

As maiores descidas foram as do mercado alemão (-1,3pp, -26,8%) e do neerlandês (-0,7pp, -21,6%).
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8075

REACH: 48622

Dionísio Pestana: TAP “não está a correr tão bem” na Madeira
Apesar de considerar que o Governo tem feito um trabalho “fantástico” na promoção do
turismo, Dionísio Pestana não deixa de tecer críticas às responsabilidades do Executivo no
que toca às ligações da TAP à Madeira.

Para Dionísio Pestana não há dúvidas. Se o empresário estivesse no Governo, iria defender a ligação da
TAP às ilhas, sobretudo a Madeira, tema no qual, a seu ver, o Governo tem responsabilidades e que “não
está a correr tão bem”. Em jeito de comparação, frisa que a British Airways opera hoje cinco voos
semanais para a Madeira, o que prova, em seu entender, que a região “é um mercado garantido”. Em
entrevista ao Negócios diz ainda ter “pena” da saída de Rita Marques da pasta do Turismo por ter feito
um “trabalho fantástico” a pôr Portugal no mapa.

O turismo é bem tratado pelos políticos?

Gostava que fosse mais. Mas tenho de dizer que estou contente com os resultados dos últimos anos.

Está?

Estou. Porque o turismo é promoção. Tudo o resto é burocracia, autorizações. Mas na promoção,
fizeram um trabalho incrível, que pôs Portugal no mapa. Antigamente, para vender Portugal… as pessoas
nem tinham a noção, pensavam que Portugal era Espanha. E de repente, quando vou a um sítio as
pessoas já conhecem ou já ouviram falar sobre Portugal. Foi feito um trabalho fantástico. É esse o
mérito e espero que continue. Agora falta a TAP. E se na TAP o Governo tem responsabilidades, então
isso não está a correr tão bem.

Que problemas aponta à TAP?

Temos de ter transporte dos destinos. A British Airways faz cinco voos para a Madeira. A TAP também
fazia, mas deixou de fazer há uns anos. Para a Madeira, que é um mercado garantido! É disso que tenho
pena. E para o Algarve e Açores. É ir à estatística e vermos quanto é a quota da TAP no Algarve, quanto
é no Porto e quanto é na Madeira. É só ver.

Só vê problemas na TAP com ligações à Madeira?
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Têm outras prioridades. Foram para outros destinos e percebo. Têm x aviões, decidiram apostar mais na
parte intercontinental para o Brasil e não só. Mas se estivesse no Governo ia defender primeiro as ilhas.

Mas vê falta de ligações em Lisboa também?

Lisboa está bem servida pela TAP. Concentraram todo o esforço ali. O que critico é: a British Airways faz
Londres – Funchal. A TAP sempre fez, desde os anos 70 e 80, voos diretos, já na altura serviam esse
nicho. E agora deixaram de fazer. Não podem dizer que não há mercado se há cinco voos semanais da
British Airways.

Já esteve ligado à aviação...

A aviação foi por necessidade. Porque nos anos 80 o aeroporto da Madeira tinha muitas limitações. A
TAP estava muito mal na altura, não tem nada que ver com o que é hoje. Os turistas não chegavam à
Madeira. Tinha de arranjar uma maneira de os trazer. Então comecei a investir numa companhia de
“charters”, na altura era a companhia de charters da TAP, que era a Air Atlantis. Com a companhia
saímos aos mercados, fazendo nós os pacotes para trazer os turistas. Mas isso foi por necessidade. A
aviação é duro, é difícil [risos].

Os cancelamentos da TAP podem ser um problema no fim do ano para a Madeira?

Sim. Para já, a imagem para as pessoas que pensam em reservar. Bom não é. Bom é saber que a TAP
ganha prémios por chegar a horas, ter um bom serviço a bordo. Isso é que vende. Agora cancelar e
fazer greves, isso não.

Podia haver maior concertação na relação com o Governo?

Isso tem funcionado bem, pela Confederação. O nosso presidente tem feito um trabalho muito bom.
Facilita o diálogo. Há prioridades e tem corrido bem com este Governo, mesmo com o pacto social. Foi
bom, foi saudável.

Como viu a demissão da secretária de Estado?

Tenho pena. Porque fez um trabalho fantástico. Esta recente campanha em Nova Iorque com o CR7 e
Portugal em Times Square foi fantástica. O número de pessoas que já me falaram sobre isso… Fizeram
um trabalho muito bom. Agora percebo que esteve lá seis anos. Espero que o próximo continue o bom
trabalho.

O que gostaria de ver resolvido no turismo?

O licenciamento. Mas o turismo não manda no licenciamento. Isso é das câmaras, da administração, das
CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional] e de tantas entidades. Penso que a
próxima geração vai mudar essa mentalidade, vai estar em lugares-chave e tem outra abertura. Os
investidores também são mais novos, mais digitais, falam a mesma língua.

O turismo já merecia um ministério?

Sempre achei que sim. Mas tem funcionado com secretários de Estado. Um ministro talvez carregasse
muito. Assim está mais leve. Mais leis só complica, prefiro o “light”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8075

REACH: 48622

Grupo Pestana: “Prevemos fechar 2022 com 90 milhões de
lucros, o melhor ano de sempre”
À frente de 108 hotéis a funcionar em 16 países na Europa, África, América do Norte e
América do Sul, Dionísio Pestana diz ao Negócios que “enquanto acordar de manhã com
vontade e energia” vai continuar aos comandos do grupo.

Já anunciou a faturação recorde de 500 milhões de euros para este ano. Já tem ideia dos valores das
contas finais do grupo?

Vai ser o melhor ano. Prevemos fechar o ano com 90 milhões de euros de lucros. Nunca tivemos este
nível de lucros.

Como estão os resultados no imobiliário este ano?

Está no bolo. Quando falo nos 500 milhões de faturação é no consolidado do grupo, é a soma da
hotelaria e das outras áreas, como o casino, o golfe e o imobiliário.

Por causa da subida da inflação e do aumento generalizado dos preços, vai pôr projetos em “standby”.
Que projetos ficam por agora no congelador?

Temos projetos que já estão no terreno, em construção, um hotel na rua Augusta [com 89 quartos] e a
Pousada em Alfama [com 42 quartos]. Estes já estão na fase final e dentro do primeiro trimestre de
2023, se correr tudo bem, ficam concluídos. Os outros dois projetos, um na Praia Formosa [hotel
“premium” com 160 quartos] e o do Porto Santo [o Pestana Dunas que será construído num terreno
com seis hectares], vão ficar em “standby”. Vamos trabalhar e melhorar os projetos e no momento
certo e no ciclo certo arrancamos.

Tem algum “deadline” para esses projetos?

Não, não. Não tenho um “deadline” porque tenho esta incerteza da inflação e deste problema da guerra
e da energia, que trazem muitos “black swans”.

Já está a fazer a passagem de testemunho?
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Faço o meu dia a dia, vou liderando o grupo. Tenho uma equipa de grandes profissionais, com dedicação
e do melhor que há em Portugal e não só. São bons em qualquer parte do mundo. A equipa executiva,
principalmente o José Theotónio como CEO, o José Roquette na parte de “development”, e o Pedro Fino
com a parte financeira, e tenho bons profissionais noutras áreas como no digital e na comissão
executiva. Já há mais de cinco anos que, pouco a pouco, o dia a dia do grupo vai sendo liderado por esta
equipa. A parte de “management”, que faz o dia a dia, está criada e funciona sem mim. Com os
acionistas, já existe a próxima geração, também já estou a pensar nos meus netos. Já os levo às obras,
ainda são muito pequenos, com 3 anos, mas já vão sentindo, vão brincando e vão tirando umas
fotografias para saberem que vão estando lá. E então mais tarde ou mais cedo, quando for o momento
certo… tenho o exemplo do meu pai.

Vê-se com energia para estar à frente do grupo mais dez anos?

Sim. Enquanto acordar de manhã e tiver saúde, esta vontade e esta energia, vou continuar. No dia em
que acordar de manhã e sentir que isto é uma chatice, é então a hora de parar. Mas eles [os filhos] vão
acompanhando e estiveram agora [nas reuniões] nos orçamentos. Estão a par. Estão cá em Lisboa e
vão acompanhando. A Carlota está na Madeira, mas também vai acompanhando. Eles estão muito
atentos, sempre me acompanharam e já sabem muito deste negócio.

E participam todos nas decisões ou há algum mais envolvido?

Participam os quatro. Eles têm áreas diferentes. Quando penso em fazer um investimento, falo com eles
e troco impressões, até para aprenderem. Conversamos sobre o número de quartos, por exemplo. Sou
eu que tomo a decisão final, mas é bom ouvi-los. Porque já têm ideias próprias, é uma nova geração e é
interessante.

Como vai ser a transição familiar, quando sair?

São eles em família. Há um conselho de administração, onde estão os quatro e a Margarida [mulher] e
entre eles, se alguma coisa acontecer, são os próprios a assumir. Isso está decidido.

Está à frente de um grupo com 108 hotéis. Qual é a sua meta?

Não tenho nenhum número. Mas se dissesse algum, 130 é um número redondo e realista. Também
tenho deixar algum trabalho para a próxima geração.

“Já levo os netos às obras, são muito pequenos, com 3 anos, mas já vão sentindo.”

“O dia em que acordar de manhã e sentir que isto é uma chatice, é hora de parar.”
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1650

REACH: 3700

Aeroporto de Lisboa a 1% de recuperar níveis pré-pandemia
Entre os maiores aeroportos europeus, o de Lisboa foi o quarto que mais aumentou o
número de passageiros em outubro
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FUGAS

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: 430

O maior presépio de Portugal está no Algarve e celebra 20 anos
Vila Real de Santo António torna a puxar dos galões do seu Presépio Gigante, em cena
até 8 de Janeiro.

É habitado por 5700 peças, espraia-se por 240 metros quadrados e custou mais de 2500 horas de
trabalho, 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça. Os números
impressionam e não deixam os créditos do Presépio Gigante por mãos alheias, ou não fosse este
considerado o maior presépio do país.

A tradição conta 20 anos e volta a fazer do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo
António, ponto de romaria e encontro obrigatório no mapa natalício de muitas famílias. O sucesso do
evento vai além-fronteiras: segundo a autarquia, há “milhares de visitantes estrangeiros, particularmente
espanhóis, dada a sua popularidade na vizinha Andaluzia”.

A cada ano, o seu recorde: seja nas figuras, seja nos materiais e adereços utilizados – nota de rodapé
ainda para os “vários quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta obra de arte” –, os quadros na
Natividade têm vindo a crescer na área ocupada e no engenho, cortesia de Augusto Rosa, Teresa
Marques, Joaquim Soares e António Bartolomeu, funcionários do município e mentores do projecto.

Entre figuras mecanizadas, cenários animados, ornamentos e efeitos cénicos, são retratadas histórias de
Natal cristãs e pagãs, sem esquecer as tradições do habitual postal algarvio: nesta edição contam-se,
por exemplo, as salinas, as antigas cabanas da praia de Monte Gordo e as noras. Factores que, nota a
organização do Presépio Gigante, “o distinguem de todos os outros existentes no país e são uma das
razões do seu sucesso.”

Tradições à parte, o evento faz gala de outra bandeira: a da sustentabilidade. Assumindo a cartilha de
marca ecológica, traz na ficha técnica materiais naturais reaproveitados, como a cortiça ou o musgo, e
sistemas com iluminação led e reaproveitamento de águas.

Aberto desde 1 de Dezembro, o presépio pode ser visitado diariamente até 8 de Janeiro, entre as 10h e
as 13h e as 14h30 e as 19h – excepto nos dias 24 e 31 de Dezembro (com encerramento às 18h) e 1
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de Janeiro (com abertura às 15h). A entrada custa 1€ (0,50€ para crianças dos três aos dez anos).
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FUGAS

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: 430

O maior resort tudo-incluído de Portugal reabre no Algarve com a
Tivoli
Foi anunciado como “o maior resort tudo-incluído” do país pelo grupo Pestana, quando
abriu em 2019. Mudou de mãos e reabre em 2023, remodelado, como T ivoli Alvor Algarve
Resort.

Em 2019, apresentava-se no Alvor como o “primeiro hotel all inclusive 5 estrelas construído de raiz para
as famílias no Algarve” e parte do grupo Pestana, que detém um verdadeiro império imobiliário e
hoteleiro na zona. O Pestana Blue Alvor chegava com vários predicados e anunciava-se como o maior
resort português tudo-incluído, somando mais de 500 quartos e suítes.

A propriedade acabou por ser adquirida pelo grupo espanhol de investimento imobiliário Azora e a gestão
hoteleira passa agora para a chancela Tivoli, de nascimento português, mas hoje em dia parte do grupo
internacional Minor, de origem tailandesa, que detém outras marcas de relevo como a NH e Anantara.

Assim, no primeiro trimestre de 2023, abrirá portas o Tivoli Alvor Algarve Resort, mesmo a tempo de
celebrar os 90 anos da marca hoteleira nascida em Lisboa, com o Tivoli Avenida Liberdade, e que, além
da presença no Brasil, começou a internacionalizar-se com o grupo Minor, tendo já chegado ao Qatar e
China. No total, existem 18 Tivolis, seis no Algarve.

No Alvor, entre Lagos e Portimão, perto da praia dos Três Irmãos, são cerca de 12 hectares de resort
cinco estrelas.

Aqui, incluem-se seis piscinas, quatro restaurantes e dois bares, acesso a campo de golfe, campos de
paddle e ténis, ginásio e spa. "Rodeado por extensas áreas verdes", deverá oferecer, na sua nova vida
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como Tivoli, 470 quartos.

A gestão hoteleira será assegurada pelo NH Hotel Group, "na sequência de um acordo assinado com a
Azora, empresa proprietária do imóvel", e "marca a entrada do grupo no segmento ‘tudo incluído’",
sublinha-se em comunicado. É a terceira unidade em parceria Azora-NH no Algarve, juntamente com o
Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro.

Em comunicado, sublinha-se que, embora não seja uma propriedade a estrear, o resort, actualmente
fechado, é "recém-construído" (2019) e "será remodelado" sob o mote de "hotel familiar".

Ainda em 2023, a marca Tivoli continuará a internacionalização: já tem marcada a chegada a Tenerife,
com o Tivoli La Caleta Resort. Por Portugal, prometem-se "novos activos".
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3785

REACH: -1

Tivoli Alvor Algarve Resort - de 5***** - abre no 1.º trimestre de
2023
O resort, que está atualmente que está a ser sujeito a obras de remodelação, irá
funcionar em regime “tudo incluído”e disporá de 470 quartos e suites

A cadeia Tivoli, do grupo tailandês Minor Hotels, vai dar o nome ao novo resort de cinco estrelas no
Alvor, em Portimão, e que é propridade do fundo espanhol Azora. A exploração ficará a cargo da NH
Hotels, também do grupo tailandês

O resort, que está atualmente que está a ser sujeito a obras de remodelação, irá funcionar em regime
“tudo incluído”, com 470 quartos e suites.

 

Tivoli Alvor Algarve Resort - Foto Tivoli Hotels & Resorts
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Com mais de 112 mil metros quadrados, o resort terá quatro restaurantes e dois bares, bem como
diferentes espaços para celebrar eventos e festividades. Além disso, dispõe de instalações desportivas,
incluindo um campo de golfe, campos de paddle e ténis e um ginásio, bem como seis piscinas e um spa.

«A expansão da Tivoli Hotels & Resorts, com as próximas aberturas em Portugal e Espanha, demonstra
a clara prioridade da empresa em fazer crescer esta marca, que vai liderar o crescimento do NH Hotel
Group com novos resorts de luxo em alguns dos melhores destinos de férias do Sul da Europa»,
comenta Ramón Aragonés, CEO do NH Hotel Group.

O Tivoli Alvor Algarve Resort, que será o sexto imóvel da marca no Algarve, está localizado a apenas
600 metros do mar e perto da vila de Alvor, no concelho de Portimão.
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SUL INFORMAÇÃO

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Hotéis do Algarve tiveram ocupação acima da média em
Novembro, mas menor que em 2019
Mercado externo cresceu

A taxa de ocupação por quarto nos hotéis e empreendimentos do Algarve foi de 43,2%, em Novembro,
uma descida ligeira em relação ao mesmo mês de 2019, o último ano turístico “normal” (-0,6 pontos
percentuais).

Ainda assim, este foi um valor bem acima da média do mês de Novembro, desde 1996, que se fixa em
38,3%, revelou a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Se a comparação for feita com 2021, ano em que ainda houve restrições motivadas pela pandemia, a
taxa de ocupação de 7,2 pontos percentuais.

No mês passado, revela ainda a AHETA, o mercado externo aumento 2,6% em relação a 2019. Já o
mercado nacional diminuiu 3,7%.

«O mercado irlandês (+1,1 pontos percentuais, +135%) foi o que apresentou a maior subida, seguido
pelo britânico (+1,0pp, +12,1%). As maiores descidas foram as do mercado alemão (-1,3pp, -26,8%) e
do neerlandês (-0,7pp, -21,6%)», acrescentou a AHETA.
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ALGARVE NOTÍCIAS

13/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Hotéis do Algarve com programas de animação cheios no fim de
ano
Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano,
estimam os hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em
dezembro fique entre os 40 e os 50%.

Os hotéis do Algarve com programas de animação deverão ficar cheios no fim de ano, estimam os
hoteleiros da região, que calculam que a taxa de ocupação média em dezembro fique entre os 40 e os
50%.

'Sentimos que todos os hotéis com programas e animação de fim de ano vão estar completos, mas as
unidades que só têm ocupação duvido muito que consigam encher', disse à Lusa o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

Segundo o responsável pela maior associação hoteleira do sul do país, 'a expectativa é que, com os
feriados [de 01 e 08 de dezembro], o Natal e o final do ano, o setor algarvio possa crescer para uma
taxa de ocupação [média em dezembro] que pode ir até aos 40 ou 50%'.

Em dezembro de 2019, no ano antes da pandemia de covid-19, que serve como ano de referência para
o setor turístico, a taxa de ocupação foi de 32%, contando apenas com o universo de hotéis que
estavam abertos, referiu Hélder Martins.

Muitas unidades hoteleiras do sul do país encerram durante os meses de inverno, um período de época
baixa, mais procurado por grupos de jogadores de golfe ou de reuniões de grandes empresas.

'Neste momento estamos 10% acima das reservas de 2019 e os preços também aumentaram nessa
ordem de valores, cerca de 10%', quantificou Hélder Martins, que recebeu nos últimos dias as respostas
a um inquérito que fez aos associados da AHETA.

O dirigente da associação de hoteleiros alerta, no entanto, que haverá muitas marcações de última hora,
entre o Natal e o fim de ano, que vão ser influenciadas pelas perspetivas meteorológicas para os últimos
dias de 2022.
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Os hoteleiros estão agora 'todos à espera' das reservas de 'última hora', a partir de 15 de dezembro,
sublinhou, afirmando haver uma 'perspetiva animadora' para o final do ano, com o mercado nacional,
mais uma vez, a ser responsável pela maior parte da ocupação no mês de dezembro.

Por seu turno, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirmou que o setor na região está
'com níveis bastante interessantes' para a passagem de ano e que, dos contactos que tem feito com os
hoteleiros da região, é esperado um aumento do volume de negócios em relação a 2019.

O responsável confessou estar 'surpreendido' com 'três novidades' neste fim de ano: um aumento das
reservas do mercado nacional, um crescimento das reservas realizadas diretamente junto dos hotéis e,
ainda, reservas feitas mais cedo do que é habitual.

'As previsões climatéricas a partir de 15 de dezembro são de boas abertas, boas temperaturas e um
clima ameno', o que também vai ajudar nas marcações de última hora', acrescentou.

João Fernandes afirmou que o setor 'está a sentir um aumento das iniciativas das empresas e dos
grupos de amigos e familiares que fazem jantares de Natal e algumas festas, sobretudo por parte do
mercado nacional'.

O presidente do Turismo do Algarve aproveitou para sublinhar o 'investimento num cartaz forte' feito por
várias câmaras municipais, tendo dado o exemplo da Praia dos Pescadores, em Albufeira, de Quarteira,
em Loulé, e de Tavira.
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https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/hot%C3%A9is-do-algarve-com-programas-de-anima%C3%A7%C3%A3o-cheios-no-fim-de-ano

