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Da indemnização de meio milhão aos BMW: as cinco polémicas
recentes na TAP
Indemnizações grandes, uma amiga nomeada directora, carros BMW para
administradores, contratações em Espanha e prémios chorudos. São várias as polémicas
em que a TAP está envolvida.

Foi este sábado avançado que Alexandra Reis, nova secretária de Estado do Tesouro, recebeu uma
indemnização de 500 mil euros da TAP em Fevereiro. Em Outubro deste ano, foi noticiado que a mesma
empresa havia escolhido para directora uma amiga da presidente. No início do mesmo mês, a TAP
encomendara 79 carros BMW para renovar a sua frota. Em Junho de 2021, dois funcionários exibiam-se
a fazer recrutamentos em Madrid na mesma altura em que a companhia aérea negociava o
despedimento colectivo de 200 pessoas. Dois anos antes, a empresa de aviação distribuíra aos
administradores prémios cujo total ultrapassou o milhão de euros. Nos últimos três anos e meio, as
crises que envolvem a empresa já enchem pelo menos uma mão.
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Réveillon especial: as melhores propostas de viagem para um fim
de ano em grande
Na Lapónia, a andar de trenó com renas, num quarto subaquático nas Maldivas ou nas
montanhas de chocolate das Filipinas com uma taça de champanhe — o céu é o limite para
celebrar em grande estilo a entrada em 2023

Acabar o ano e estrear outro, celebrando numa geografia distante o momento mágico que é ao mesmo
tempo um fim e um início, com as suas infinitas possibilidades — é algo que não tem preço. Literalmente,
é o que acontece nas viagens mais exclusivas para entrar em 2023: não há preço fixado, as agências
organizam programas e experiências à medida do que cada pessoa deseja, e não havendo problemas
com o orçamento, o céu é o limite.

“Construímos a viagem em função do perfil do cliente, pode incluir o que se quiser, os nossos guias são
especializados e têm indicações para fugir ao que é turístico, é tudo personalizado e não há grupos. Ao
chegarem ao destino as pessoas são recebidas por um representante nosso, que se encarrega de as
fazerem passar por vias exclusivas, para não ficarem em filas, e para seu conforto vai carimbar os
passaportes e carrega-lhes as malas”, resume Carla Xavier, diretora da Lounge Luxury Travel Consulting,
agência portuguesa dedicada a desenhar viagens à medida, “como se fosse um alfaiate a fazer um fato”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.
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Não sabe onde celebrar a passagem de ano com os seus
amigos? Tem aqui várias sugestões, de norte a sul do País (e
para todas as carteiras)
São várias as propostas para celebrar a passagem de ano fora de casa. Conheça as
várias opções de norte a sul do país.

São várias as propostas para celebrar a passagem de ano fora de casa. Conheça as várias opções de
norte a sul do país.

Na zona norte, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas convida a um réveillon repleto de
glamour e elegância. O espectáculo inclui a estadia, o jantar e um brinde a 2023 com muita música e
animação. O primeiro dia do ano começa com um brunch para celebrar os novos recomeços. A estadia
está disponível a partir de 512 euros, com pequeno-almoço incluído, para as noites de 30 e 31 de
Dezembro. Já o jantar e o brunch de Ano Novo têm um valor de 350 e 75 euros, por pessoa,
respectivamente, com bebidas incluídas.

Os programas de  Ano Novo estão disponíveis para reserva através do 220035600 ou 
 icporto.reservations@ihg.com.

Para entrar no espírito festivo e tornar a última noite do ano inesquecível, o Hotel Infante Sagres, no
Porto, preparou um jantar fine dining com uma selecção de canapés, entradas, pratos principais e
sobremesas.

A experiência gastronómica tem início às 20h30, com um cocktail de boas-vindas, e segue-se, à mesa,
com uma variedade de iguarias. A noite de réveillon será animada com música ao vivo e, após o jantar,
todos os presentes estão convidados para uma after party no Vogue Café Porto, até às 02h00.
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Após uma noite de folia e celebração, é altura de entrar no novo ano com o pé direito. Para o dia 1 de
Janeiro, o Hotel Infante Sagres preparou um brunch temático, repleto de sabores, para desfrutar no
trendy Vogue Café Porto.

Todas as reservas devem ser feitas através do email nuno.miranda@infantesagres.com  ou 
reservations@infantesagres.com.

Mais para o centro, o resort Praia D’El Rey Marriot Golf & Beach convida a entrar com o pé direito no ano
novo. A unidade cinco estrelas, localizada nas proximidades de Óbidos, a cerca de uma hora de Lisboa,
preparou a chegada de 2023 com dois programas especiais, com a possibilidade de alojamento incluído,
e também pensado para acolher famílias.

O programa Prata inclui cocktail de boas-vindas, a partir das 19h00, e jantar de gala no espaço Ballroom,
a partir das 19h45, com espectáculo de música ao vivo com os Dilema. O programa Ouro inclui também
cocktail de boas-vindas às 19h00, seguido de um jantar com menu de degustação no restaurante
Emprata, a partir das 19h45, com DJ.

Os dois programas de réveillon que incluem estadia contam com o brinde de Ano Novo, com espumante
ou champanhe, acompanhado com as 12 passas, fogo-de-artifício, bar aberto, animação com os Dilema
e pista de dança com DJ até às 4h no terraço coberto. Está também incluído um pequeno-almoço buffet
e brunch de Ano Novo, servido no Ballroom. Ambos os jantares de gala, quer no programa Prata
(Ballroom), quer o programa Ouro (restaurante Emprata), são idealizados pela equipa do chef Luís
Correia.

Informações e reservas através do 262 905 100 ou reservations@marriott-pdr.pt

Ainda na zona de Óbidos, no hotel West Cliffs, a entrada em 2023 promete ser repleta de emoções
numa noite de festa imperdível ao som dos Beliche e tendo como fundo o extraordinário fogo de artifício
sobre o West Cliffs. O encontro está marcado às19h30, com um cocktail de boas-vindas, que inclui
profiterole de foie gras, queijo de cabra e doce de cebola roxa, tataki de atum e pepino, vol au vent de
codorniz, mini tartes de abóbora e ricotta, mel de especiarias, ou Escabeche de cavala braseada.

A partir das 20h30 tem início o jantar buffet, após o banquete, ao som das badaladas, é tempo de
celebrar com o flute de espumante e brincar ao novo ano, enquanto pode assistir ao espectáculo de
fogo-de-artifício com vista para o campo de golfe.

A meia noite é celebrada com vinho espumante e as tradicionais passas, estando ainda disponível a Ceia,
a partir das 01h00, com Caldo verde, Preguinhos, Tábua de queijos e charcutaria, Bolo rei, Pastéis de
nata e Fruta laminada, entre outras opções. As bebidas estão incluídas nas refeições.

O programa de passagem de ano está disponível a partir 190 euros por pessoa. Para os residentes no
West Cliffs e no Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort está ainda disponível uma oferta especial
com preços a partir de 159 euros por pessoa.

Informações e reservas aqui.

Já na capital, para celebrar a noite de réveillon, o hotel NAU Palácio do Governador dispõe de um
programa especial, por volta das 19h30 inicia-se a noite de celebração com um cocktail de boas-vindas,
servido no Bar Occasus, composto por preparados de bacalhau e trufa, foie gras e legumes em
especiarias. O jantar de Ano Novo serve-se no restaurante Ânfora, uma hora depois.

Na última noite do ano, o hotel lisboeta incorpora no seu menu os sabores do mar e da terra,
harmonizados com vinhos de eleição- Herdade Papa Leite (branco, 2021), Heaven’s Door (branco,
2021) e Pacto do Diabo (tinto, 2020).
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O início desta combinação de sabores é feito com uma lagosta em caldo e emulsão de coentros e lima.
O mar é trazido para o restaurante Ânfora num prato de robalo de linha em arroz carolino de “Alcácer do
Sal” e bivalves e o prato de veado em creme de pastinaca, crumble de cogumelos e espargos combina
os sabores da terra. A refeição termina com um doce crème brûlée e frutos vermelhos e mignardises.

Com uma flute de champagne, os clientes serão convidados a brindar a 2023, pelas 23h30. Serão
também oferecidas as tradicionais uvas-passas para contar as doze badaladas e os desejos para o novo
ano. Já no primeiro dia do ano é possível desfrutar de um delicioso Brunch de Ano Novo no restaurante
Ânfora.

Contactos para reservas 212 467 800 | palaciodogovernador@nauhotels.com

Mais para sul, o NAU Lago Montargil & Villas propõe um pacote especial para a noite de Réveillon, que
inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, e a escolha entre duas opções para o jantar de
Réveillon.

A primeira opção inclui cocktail de boas-vindas e jantar no restaurante Buffet com selecção de bebidas
incluídas e animação musical com DJ. A segunda opção destaca um jantar com menu de degustação
com selecção de bebidas incluídas, servido no restaurante à la carte “A Panela” com animação musical
(banda ao vivo). Ambas as opções de jantar incluem o brinde a 2023, com champanhe e passas, com
espectáculo de fogo de artifício; e a noite termina com uma ceia de Ano Novo.

O pacote completo de Réveillon, com uma noite de alojamento, conta ainda com acesso gratuito ao spa,
piscina interior e ginásio, wi-fi e estacionamento, e está disponível a partir de 290 euros por pessoa em
quarto duplo standard – as reservas antecipadas actualmente em vigor beneficiam de 10% de desconto
(261 euros na oferta actual, por um tempo limitado).

Contactos para reservas e mais informações: 213 007 009 | bookings@nauhotels.com

Se prefere celebrar a entrada no novo ano fora de casa, mas na rua, também lhe deixamos estas
sugestões.

O Município de Mafra preparou uma noite mágica para entrar em 2023. Um espectáculo de fogo-de-
artifício com onze pontos de lançamento, colocados em cada uma das onze Freguesias/Uniões de
Freguesia, para que independentemente da Freguesia onde estiver, o maior número de pessoas possa
assistir ao espectáculo.

Em Lisboa, o I Love Baile Funk chega à primeira década de vida e a festa vai ser feita no Coliseu dos
Recreios, com a entrada em 2023 e o coliseu vai cantar a viva voz “Acorda Pedrinho”, com os Jovem
Dionisio, no dia 31 de Dezembro. O colectivo brasileiro junta-se aos já confirmados Supa Squad que
actuarão na Arena do Coliseu e aos DJs Fresh P e Big que irão actuar no Friendzone Heartbreak Club
situado no Foyer da sala. Os bilhetes estão à venda aqui.

No Terreiro do Paço, o Município de Lisboa volta a celebrar a entrada no novo ano. A noite começa com
um concerto do cantor e compositor Paulo Gonzo, que sobe ao palco às 22h30. À meia-noite, 2023 é
recebido com um espectáculo de fogo de artifício, durante 12 minutos, ao som de uma banda sonora
original criada pelo artista Moullinex.

A festa prossegue com a abertura das Batukadeiras X, grupo de mulheres cabo-verdianas, num
espectáculo construído de raiz que reúne 26 músicos em palco, incluindo a formação Fogo Fogo, e as
vozes de Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria, numa viagem por diversas
influências e estilos musicais, entre o Fado, o funaná, as mornas e as coladeiras e momentos únicos
como um dueto entre Cuca Roseta e Samuel Úria a cantar Cesária Évora.
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Já na outra margem do Tejo, no Seixal, a zona ribeirinha da Amora é palco de um concerto da icónica
banda portuguesa de rock, Linda Martini, às 22h30. Para os primeiros minutos de 2023, o Município do
Seixal prepara um espectáculo de fogo de artifício lançado sobre a Baía do Seixal e em todas as
freguesias do concelho. A partir da 00h30, o quarteto de pop-rock, LEFTY, sobe ao palco para celebrar a
entrada em 2023.

A zona ribeirinha de Setúbal garante muita animação para a última noite do ano. Com dois palcos – na
Doca dos Pescadores e na Praia da Saúde – onde a partir das 22h30, espectáculos com música ao vivo
e um DJ Set vão marcar o passo da noite, pelos Los Cavakitos, os Two 4 Party – os DJ’s setubalenses
Vitinha e Tó Patronilho – e Jorge Nice. Quando chegar a meia-noite, o Município de Setúbal promete o Rio
Sado cheio de luz e cor, com um incrível fogo de artifício sobre a baía.

Bem perto, o Município de Sesimbra convida todos a deslocarem-se até ao Largo da Marinha que conta
com a animação do DJ Pedro Monchique, a partir das 22 horas. À meia-noite de dia 31 de Dezembro, a
Baía de Sesimbra recebe um espectáculo único onde a beleza do fogo de artifício vai juntar-se às
composições de quatro nomes maiores da música Mozart, Verdi, Tchaikovsky e Richard Strauss. Em
simultâneo, cerca de meia centena de mergulhadores protagonizam uma das mais originais passagens
de ano do país, e uma imagem de marca de Sesimbra, o réveillon Subaquático.

Já a sul, 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 espectáculo multissensorial de diversão
máxima garantida. Rui Veloso promete uma actuação que fará uma viagem por toda a sua carreira e
terá a participação especial de Tatanka. Após a meia noite entrará em cena o DJ Guga.

Além disto, na noite de 31 poderá assistir a um espectáculo piromusical aquático e uma performance de
skydive artístico (uma coreografia aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa).
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Entre europeus e norte-americanos, saiba quais as
nacionalidades que mais pretendem viajar este Inverno
A Allianz Partners apresentou um estudo que analisa as tendências dos consumidores em
todo o mundo relativamente às viagens de Inverno. O  estudo, desenvolvido pela
OpinionWay, revela que a maioria dos inquiridos na Europa e nos Estados Unidos têm
uma clara intenção de viajar nesta estação. O  turismo local é o tipo de escapadela
preferida.

A Allianz Partners apresentou um estudo que analisa as tendências dos consumidores em todo o mundo
relativamente às viagens de Inverno. O estudo, desenvolvido pela OpinionWay, revela que a maioria dos
inquiridos na Europa e nos Estados Unidos têm uma clara intenção de viajar nesta estação. O turismo
local é o tipo de escapadela preferida.

No caso dos italianos, 65% têm a intenção de fazer turismo no próprio país, tal como os espanhóis com
63%, seguidos pelos franceses (42%) e pelos americanos (57%), que têm a intenção de renunciar às
viagens internacionais em detrimento das viagens dentro do seu próprio país. A tendência entre países
sugere que o regresso às viagens internacionais este Inverno será recebido com precaução por muitos
viajantes.

Enquanto a maioria dos entrevistados planeia viajar este Inverno, o estudo revela que as escapadelas
são mais importantes para espanhóis (71%), italianos (68%) e americanos (66%).

O Reino Unido é o único outro país onde a maioria da população diz que as férias de Inverno são
importantes. Em comparação, para os franceses (42%), os holandeses (45%), os austríacos (46%) e
os suíços (49%) as férias de Inverno são menos importantes.

Os holandeses também registaram uma alta percentagem por considerar as férias de Inverno sem
importância (27%). Na Áustria, 61% dos inquiridos pretendem viajar nesta estação, com um em cada
quatro inquiridos a planear fazer uma viagem para o estrangeiros e 25% dos inquiridos indicaram estar
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condicionados pela evolução da pandemia, considerando-o motivo suficiente para não fazerem planos de
viagem.

As perspectivas de viagens para o estrageiro são mais positivas nos países com menos extensão e com
menos população, dentro da amostra escolhida. A Suíça lidera a lista com 38% dos inquiridos com
intenção de viajar para o estrangeiro durante os meses de Inverno. Embora os holandeses não vejam as
viagens de Inverno como a sua principal prioridade, contam com a segunda percentagem mais alta no
que respeita aos planos de viajar para o estrangeiro, com 31%. Já os países com a percentagem mais
reduzida são França (15%) e os Estados Unidos (18%).

Os americanos pretendem gastar mais nas férias de Inverno com 2993 euros. Isso pode ser atribuído ao
custo do transporte, uma vez que as viagens geralmente exigem o uso do avião para se deslocarem. Os
britânicos têm o segundo maior orçamento com 2216 euros, com uma percentagem relativamente alta
de britânicos que pretendem viajar para o estrangeiro. No extremo oposto, o menor orçamento para
viagens de Inverno é verificado na Itália (764 euros) e em Espanha (932 euros), onde as viagens podem
ser feitas facilmente de comboio ou carro.

Em todos os países inquiridos, são identificados três motivos principais para não viajar: as férias de
Inverno não são importantes, o desejo de poupança e a preocupação com a pandemia. Na Alemanha, a
preocupação com a actual crise sanitária é a principal razão para não planear férias esta estação (30%),
em comparação com apenas 13% dos entrevistados franceses. A pandemia também é uma questão-
chave para os britânicos, com 27% dos entrevistados a encará-lo com um impedimento para viajar.

Para além disso, poupar dinheiro é o principal motivo para não viajar para os italianos (29%) e
americanos (23%), enquanto 26% dos espanhóis irão abdicar das suas férias devido à economia.

Para a maioria dos entrevistados, a combinação da vacina e a flexibilidade na contratação das viagens
oferece garantias suficientes para viajar. A vacinação é o principal cuidado tomado por todos,
principalmente austríacos (64%), espanhóis (63%), italianos (60%) e britânicos (55%). Os britânicos
por sua vez, dão mais importância ao seguro de viagem (39%), seguidos pelos holandeses (30%) e
pelos espanhóis (25%).
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Governo de Macau diz que deve continuar abertura das restrições
contra a covid-19
O Chefe do Executivo de Macau disse à chegada de Pequim, onde se reuniu com o
Presidente chinês, Xi Jinping, que o território deve continuar a relaxar as medidas de
prevenção da covid-19 e não "regressar ao passado"

A “orientação será a continuidade de abertura, e não regressar ao passado, desejando que todos
possam regressar à normalidade o mais rápido possível”, disse no sábado Ho Iat Seng, no aeroporto de
Macau, depois de uma missão de quatro dias em Pequim.

Ainda em relação ao alívio das medidas anti-pandémicas em Macau, Ho notou que o “Governo sabe que
a população está a enfrentar dificuldades” e que “todos os planos têm espaço para serem melhorados”.

“O Governo central está muito atento aos problemas que Macau está a enfrentar na área da saúde,
dando instruções aos serviços competentes do Interior da China para prestarem mais apoio a Macau em
matéria de medicamentos”, apontou, referindo que também o executivo que lidera está “empenhado em
apoiar a população”, nomeadamente ao “assegurar o fornecimento de medicamentos nas instituições
médicas”.

Macau, que à semelhança do interior da China seguia a política de ‘zero covid’, apostando em testagens
em massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas, anunciou recentemente o alívio das medidas
de prevenção e contenção.

Cerca de um sexto da população local, perto de 110 mil pessoas, e um quarto do pessoal de saúde está
infetado com covid-19, afirmou na sexta-feira a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao
Ieong U, que, na semana passada, tinha estimado que nesta nova fase de convivência com o vírus, “a
população infetada possa chegar a ser entre 50% a 80%”.

Macau conta atualmente com uma população de mais de 670 mil pessoas.

Devido à situação de desenvolvimento de pandemia dentro e fora do território, Macau e as regiões
vizinhas enfrentam em conjunto a falta de medicamentos e dispositivos antiepidémicos, indicou o
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica (ISAF), em comunicado.

CAD (EJ) // CAD
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Turismo que não se vê, mas se sente
Neste Dia de Natal, publicamos uma das reportagens da revista "Dois" como prenda para
os nossos leitores

Um alojamento numa aldeia onde é raro encontrar alguém na rua, um projeto que junta artesãos e
produtores agroalimentares, uma salina que põe turistas a apanhar sal e uma empresa que os leva a
caminhar no interior. É um Algarve longe da praia e do mar. Talvez mais autêntico. Certamente, ainda
com muito para explorar.

O calor que se faz sentir em Giões está longe de espantar Luísa Tavares. «Tivemos dias e dias a bater
nos 40 graus», conta. Estamos no interior do Algarve, no concelho de Alcoutim, o mais envelhecido de
Portugal.

Às 15h00 de uma sexta-feira, não se vê viv’alma. Não há gente, nem barulho: reina um silêncio total.

Foi ali, naquele Algarve, diferente do «outro lá para baixo», que Luísa e o marido João decidiram montar
um alojamento local. Chamaram-lhe “Recanto d’Aldeia”.

«Morava em Lisboa, aposentei-me e estava saturada. Eu e o meu marido começámos a pensar: para
onde vamos? Fomos pesquisando, pesquisando e um dia apareceu-nos isto», explica, apontando para o
conjunto de casas que compõem este “Recanto d’Aldeia”.
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A ideia inicial era “apenas” encontrar um sítio para morar, longe do frenesim da capital, mas, a certa
altura, o casal apercebeu-se de que, a partir daquelas ruínas, talvez fosse possível fazer mais.

«E se abríssemos isto às pessoas? Assim fizemos e, em 2018, começámos a trabalhar oficialmente»,
diz Luísa.

Os turistas que escolhem o “Recanto d’Aldeia” podem encontrar duas casas: a das colmeias e a do burro
– nomes que respeitam os antigos usos -, mas também um tanque, transformado em piscina.
Hospitalidade, tranquilidade e descanso é o que há para oferecer.

No total, o “Recanto d’Aldeia” nunca recebe mais de 6/7 pessoas: uma das casas tem um quarto e a
outra dois.

Em Giões, há pouco para oferecer (uma mercearia, um ou dois cafés), mas é esse alheamento mundano
que muitos turistas procuram. A praia mais próxima, por exemplo, está a mais de 50 quilómetros.

Certo é que «é um desafio grande» ter este negócio aberto. Luísa Tavares aponta um problema que é
tão comum atualmente no Algarve: a «falta de pessoal para trabalhar». É o casal quem põe,
diariamente, este recanto de pé e aberto para os turistas. Esse trabalho diário, «que é cansativo», não
faz Luísa mudar de ideias.

Desde que tomou a decisão de se mudar de malas e bagagens para Giões, a proprietária do Recanto
d’Aldeia sempre teve bem presente a necessidade de «fazer parte da comunidade». E é por esse
desígnio que luta diariamente.

«Este pode ser um Algarve mais agreste e duro, mas é tão, tão bonito», atira a antiga bancária, hoje
uma alcouteneja por adoção.

João Ministro conhece bem os caminhos por onde andam muitos dos turistas que Luísa recebe no seu
alojamento – os caminhantes são uma boa parte dos hóspedes do “Recanto d’Aldeia”.

Desde 2010 que a Proactive Tour se dedica a um segmento turístico bem definido: «nós somos
especializados em trazer pessoas de fora para caminhar», explica o empresário, em entrevista à revista
Dois.

90% da atividade acontece no interior, longe das praias e do turismo de massas. Há caminhadas para
todos os gostos, de uma ponta a outra do Algarve.

«O interior da região tem um potencial imenso… Há coisas que se vão perdendo: a paisagem muda, as
pessoas desaparecem, mas, no fundo, o meu trabalho é também pegar nessas coisas e torná-las
atrativos turísticos», diz João Ministro.

Ao trabalhar com «grupos pequenos», como o próprio reconhece, surge também a possibilidade de ter
programas «mais personalizados»: e isso é que faz a Proactive Tour.

Mas há interesse dos turistas nestes produtos diferentes?

Da experiência do empresário, a resposta é só uma: sim. E cada vez mais.

«Tem havido uma procura crescente por parte dos turistas pelos nossos serviços e eu confirmo isso
todos os dias. A Alemanha e a Holanda são sempre os públicos-alvo, mas acho curioso que a maior
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parte dos meus clientes é a primeira vez que vem ao Algarve e alguns mesmo a Portugal», conta.

Os americanos, acrescenta o empresário, estão também a começar a descobrir os encantos deste
Algarve, mais longe da praia.

Em Castro Marim, junto à estrada e com Ayamonte como pano de fundo, Jorge Raiado também recebe
cada vez mais turistas.

Quando criou a Salmarim, a ideia de receber visitas surgiu «naturalmente».

«Nós estamos aqui ao pé da estrada, as pessoas iam parando, iam visitando», começa por explicar.
Mais tarde, veio a necessidade de ter um «produto fechado».

Quem vai à Salmarim, visita as salinas, ouve Jorge Raiado contar histórias, apanha flor de sal e ainda tem
direito a uma pequena degustação. Há pessoas de todo o lado a procurar esta experiência: americanas,
brasileiras, canadianas, japonesas, alemãs, francesas, belgas, neerlandesas e, claro, portuguesas.

Jorge Raiado, que é sempre o guia de serviço, adapta cada visita à nacionalidade e ao tipo de turistas
que recebe. «O que tenho de fazer, sempre, é que percebam como funciona uma salina: seja aqui, seja
noutra parte qualquer do mundo», diz.

O empresário exibe, com orgulho, um género de livro de visitas, onde os comentários têm um
denominador comum: a gratidão pela atividade única em que os turistas acabaram de participar.

«Acima de tudo, nós queremos criar empatia, uma ligação com as pessoas. Que saiam daqui com uma
experiência memorável de que se recordem», diz.

Se tudo correr conforme planeado, até final do ano, estes turistas que procuram o Algarve não só devido
às praias terão (mais) um produto à sua espera.

Em Fevereiro de 2020, foi apresentado publicamente um novo projeto turístico diferente. O seu nome:
Algarve Craft & Food. Sem adivinhar o que viria a acontecer semanas depois, a pandemia obrigou à
suspensão da iniciativa que é promovida por três entidades: Região de Turismo do Algarve, Tertúlia
Algarvia e Cooperativa QRER.

Passada a tormenta da pandemia, o Algarve Craft & Food já voltou a pensar um turismo diferente para a
região, juntando cerca de 20 artesãos e produtores agroalimentares.

Há de tudo: pessoas ligadas à empreita, ao esparto, ao grés, à cerâmica, à madeira, à cana, produtores
de enchidos e de doçaria.

A ideia passa por criar ou aperfeiçoar programas de turismo criativo (que casem, por exemplo, uma aula
de cataplana com uma experiência na oficina dos caldeireiros ou um workshop de empreita com apanha
de figos).

A isto, junta-se o incentivo aos artesãos para desenvolverem novas peças de artesanato que tenham
uma «ligação forte à nossa gastronomia e aos nossos materiais», adianta João Amaro, do restaurante
Tertúlia Algarvia.

Este trabalho «já está a ser feito» e os próprios programas de turismo criativo também «estão
definidos», revela. Os produtos ainda não chegaram aos turistas, mas a expetativa é muita.
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O presidente da Região de Turismo do Algarve também deposita muita esperança neste tipo de
iniciativas. É que João Fernandes não tem dúvidas de que este tipo de turismo, mais criativo e autêntico,
tem uma procura «cada vez maior».

«É um produto em crescimento e no qual temos vindo a apostar há alguns anos», considera. Os
resultados já se notam.

«Há cada vez mais negócios e empresas a surgir, dedicadas a estas áreas, e que são vocacionadas para
as vertentes cultural e ambiental», acrescenta o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Para o futuro, João Fernandes diz que ainda «há muito por fazer». Mas «o caminho tem de passar por
continuar todo o trabalho de promoção já iniciado».

Ele passa por «estruturar» toda a oferta, reunindo as Câmaras Municipais, a Região de Turismo do
Algarve e a própria Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

A este “outro turismo”, longe do habitual sol e praia, parece não faltar potencial.

Será aproveitado?

NOTA: Esta foi uma das reportagens publicadas na revista “Dois”, lançada este ano pelo Sul Informação.
Neste dia de Natal, publicamo-la como prenda para os nossos leitores que ainda não leram. Quem ainda
quiser receber a revista “Dois”, pode clicar aqui para a encomendar. Boas Festas!
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Sabe qual é o passaporte que lhe permite entrar em mais países
do mundo (sem visto)?
Há um passaporte que permite entrar em 180 países sem visto, segundo o ranking feito
pela Henley & Partners que comparou quase 200 passaportes diferentes

O passaporte dos Emirados Árabes Unidos é o mais poderoso do mundo, segundo o ranking feito pela
Henley & Partners.

Com ele os viajantes podem entrar em 180 países. No levantamento, actualizado em tempo real, é
levado em consideração o número de destinos que os donos dos passaportes de determinados países
podem aceder sem visto prévio.

No total, foram comparados o acesso, sem visto, de 199 passaportes diferentes a 227 destinos de
viagem.

Os passaportes mais aceites:

Os passaportes menos aceites:

Fonte: Viagens & Resorts
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Cerca de 1800 voos cancelados pela tempestade nos EUA
Este sábado foram cancelados 1800 voos nos Estados Unidos devido às condições
climatéricas extremas. Este número soma-se aos 6000 cancelamentos de sexta

Cerca de 1800 voos foram cancelados nos Estados Unidos neste sábado, 24 de dezembro, devido à
tempestade de inverno que assola o país, quando milhões de pessoas tentam reunir-se com as famílias
para passar a época festiva.

Este número soma-se aos quase seis mil cancelamentos ocorridos na sexta-feira, segundo o site
FlightAware, provocando o desespero entre os utentes dos diversos aeroportos do país.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de pessoas continuam sem energia em casa, principalmente nos estados
da Carolina do Norte, Tennessee e Maine, segundo o rastreador Power Outage.

O serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla
em inglês), que previu a quadra natalícia mais fria em décadas, informou hoje que fortes nevões e ventos
fortes são esperados no centro-oeste e nordeste, bem como baixas temperaturas no centro e leste do
país.

De acordo com um relatório divulgado às 15 horas (horário de Lisboa), 3,6 milhões de pessoas
continuam em alerta de tempestade de inverno.

A agência explicou, em comunicado, que viajar ao longo do sábado em algumas zonas do país será
"extremamente perigoso e até impossível" e alertou que "os ventos gelados representam um perigo
mortal para os viajantes que estão presos".

Pelo menos já onze pessoas morreram devido à tempestade gelada, que não mostra sinais de chegar ao
fim.

As onze mortes foram contabilizadas hoje em quatro estados e ocorreram devido às condições
perigosas e potencialmente mortais provocadas pelas temperaturas extremamente baixas que têm
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vindo a afetar o país há vários dias.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades do estado do Kansas, três pessoas morreram
em acidentes de automóvel relacionados com o mau tempo no, referiu a CNN.
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Aurora by Vitor Veloso, em Loulé, entra no Inverno com
novidades no menu
Restaurante tem também um menu executivo

O restaurante Aurora by Vitor Veloso, em Loulé, tem um novo menu de Inverno com pratos de conforto,
ingredientes sazonais e locais.

Neste menu, que percorre os ingredientes da serra algarvia e da Ria Formosa, o Chef Vitor Veloso traz
pratos pensados para habitantes e turistas como é o caso da Corvina Real (com espinafres, molho de
caldeirada, barriga de porco fumada com arroz caldoso de camarão), Vazia (com esparregado de alho
francês e chalota, puré de pastinaca e molho de bife à portuguesa), Costeletas de Borrego (com figos e
salsifi assados com alecrim, molho de caril vermelho e arroz de forno) ou a Beringela Glaceada, um prato
vegetariano.

Para as entradas, o chef  sugere Língua de Bacalhau (com creme de coentros e lascas de presunto de
pata negra), Perdiz e Ameijoas (na frigideira, com pickles de cenoura e chalota), Carapau Curado e
Braseado (com mexilhões, beurre blanc de manteiga de cabra, couve fermentada e muxama) ou
Tartelete de Chalota e Alho Francês (com alho negro, puré de abóbora e sementes de girassol).

Já nas sobremesas destaca A Nossa Tarte de Maçã (com alecrim e moscatel, gelado de noz peca e
praliné).

As novidades da estação não acabam por aqui e o Aurora by Vitor Veloso passou a disponibilizar o Menu
Executivo no período do almoço, de terça a sexta-feira, composto por Entrada, Prato Principal e Café. O
Menu Executivo tem propostas novas todas as semanas e custa 19,50 euros.
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O restaurante Aurora fica na Rua Dom Paio Peres Correia, em Loulé, e funciona de terça-feira a sábado,
entre as 12h00 e as 15h00  e as 19h00 e 22h00.
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Turismo em altas
O turismo transformou-se numa área económica de fulcral importância, pelo seu peso
nas exportações e...

O turismo transformou-se numa área económica de fulcral importância, pelo seu peso nas exportações e
particularmente no emprego criado, sendo claramente um dos setores mais pujantes da economia
portuguesa, e do qual temos de acarinhar, apoiar e investir, nomeadamente com políticas públicas de
promoção concertadas, como felizmente tem se efetivado últimos anos, em particular pelo Turismo de
Portugal.

Nos últimos sete anos o nosso País viu o setor do Turismo duplicar o valor das exportações,
representando 20% do crescimento global. Em 2021, o turismo empregava indiretamente cerca de 900
mil pessoas, 5,9% superior em relação a 2020, embora ainda a recuperar dos números de 2019.

O novo Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, pessoa qualificada de enorme competência e
que fará certamente um excelente papel nas novas funções, anunciou recentemente no congresso da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorreu em Ponta Delgada,
novos apoios às empresas do setor do turismo, totalizando 100 milhões de euros até ao início de 2023.

Três informações relevantes. O Governo irá disponibilizar já no próximo mês de janeiro uma nova linha
para as empresas de turismo com uma dotação de 30 milhões de euros para as micro-empresas, para
financiamento junto do Turismo de Portugal e com um prazo de reembolso de seis anos. Até ao fim do
ano, o Governo vai também avançar com um reforço do programa Apoiar, disponibilizando às empresas
do sector mais 70 milhões de euros, sendo que estas verbas ficarão disponíveis para as empresas já em
2022. Igualmente será criada uma Agenda para a Valorização dos Recursos Humanos para atrair talento
a Portugal, de fundamental importância para as empresas do setor, desde a hotelaria até à restauração,
que sofrem com a falta de pessoal qualificado.

Muito há a fazer pelos agentes do setor em 2023, pois a atual crise colocará uma pressão adicional em
países tradicionalmente emissores de turistas para Portugal, nomeadamente Inglaterra e Alemanha,
certamente com diferenças substanciais nos níveis de consumo da população e que eventualmente
trarão desafios ao setor para manter ritmos de crescimento relevantes. Os aumentos das taxas de juro
porventura não levarão a reduções de inflação para os níveis historicamente baixos que nos habituámos
nos últimos anos, e criarão problemas adicionais nas famílias com o aumento das prestações de crédito
à habitação, o que também será problema para o setor do imobiliário.

A verdade é que o País também evoluirá no próximo ano na medida da evolução do turismo. Na Região
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Autónoma da Madeira o turismo já representa 26,6% do PIB regional, mais de um quarto da riqueza
criada, pelo que qualquer variação positiva ou negativa terá um grande peso na vida das famílias e
empresas daquela região.

Esperemos e trabalhemos para que o Turismo continue em altas.
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