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A teia à volta 
do Turismo 
do Porto 
que arrastou 
Hermínio 
Loureiro 

Melchior Moreira, que está em prisão 
preventiva, é uma das personagens centrais deste 
caso, de que é também arguido Joaquim Couto, 
ex-presidente da Câmara de Santo Tirso. 

CARLOS DIOGO SANTOS 

carlos.santos@ionline.pt  

Dezenas de atuais e ex-presiden-
tes de câmara estão entre os argui-
dos da operação Éter- que inves-
tiga um alegado esquema monta-
do pelo antigo deputado do PSD, 
Melchior Moreira, para beneficiar 
diversas empresas. Herrrúnio Lou-
reiro é um dos suspeitos para o 
Ministério Público. Atualmente 
Melchior Moreira - que à data dos 
factos era presidente do Turismo 
do Porto e Norte de Po~ (TPNP) 
- está em prisão preventiva. 

No total, estão a ser passadas a 
pente fino adjudicações feitas por 
60 autarquias, segundo o Público. 

Como o semanário Sol já tinha 
noticiado no ano passado, segun-
do a investigação, o projeto das  

lojas interativas de turismo nos 
vários municípios do Norte do 
país, que arrancou em 2013, foi o 
início de uma fonte de rendimen-
tos para várias empresas de José 
Simões Agostinho. Sempre com 
recurso a ajuste direto, empresas 
como a Tomi World e a Media 
360, em conjunto, conseguiram 
arrecadar mais de três milhões 
de euros em ajustes diretos das 
autarquias do Norte e quase 800 
mil em ajustes feitos pelo Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal. 

Outras empresas levantaram 
também suspeitas à investiga-
ção, nomeadamente as que são 
detidas ou estão de alguma for-
ma ligadas a familiares diretos 
do presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso (como é o 
caso da sua mulher), o socialis-

  

ta Joaquim Couto. Recorde-se 
que ambos são também argui-
dos numa outra operação - a 
operação Teia, por suspeitas de 
crimes do mesmo género, des-
ta vez envolvendo o IPO do Por-
to e o seu ex-presidente, Laran-
ja Pontes. 

A CENTRALIDADE DE JOAQUIM 

COUTO NA OPERAÇÃO ÉTER Joa-

 

quim Couto é amigo de Melchior 
Moreira e basta uma breve con-
sulta no portal Base.Gov para 
se perceber como a maioria dos 
serviços prestados por empre-
sas (como Smartwin, My Press, 
Make It Happen, Mediana ou 
WGC) ligadas a familiares de 
Joaquim Couto são a entidades 
como o TPNP e Câmaras Muni-
cipais da região - coincidente-

 

Ajustes diretos 
de dezenas 

de autarquias para 
a instalação 

das lojas interativas 
sob suspeita 

Investigação 
que tem o Turismo 

do Porto e Norte 
como peça central 
começou em 2018 

mente as mesmas que também 
adjudicaram serviços às empre-
sas de José Simões Agostinho. 

Em julho de 2018, a Policia Judi-
ciária do Porto realizou buscas 
de Norte a Sul do país com o obje-
tivo de recolher provas, além de 
ter visitado a sede das empresas 
de José Agostinho em Viseu, tam-
bém fez diligências nas instala-
ções da Media 360, no Algarve. 
Além das empresas e do Turis-
mo do Porto e Norte de Portu-
gal, foram feitas buscas no Spor-
ting de Braga, no Vitória de Gui-
marães e na Câmara de Viseu -
em causa estarão os subsídios 
concedidos pela entidade regio-
nal aos clubes. No total, foram 
feitas "16 buscas domiciliárias, 
34 não domiciliárias", esclare-
ceu na altura o MP. 
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AS ALEGADAS CONTRAPARTIDAS 
DO EX-PRESIDENTE DA TPNP A 
investigação suspeita que Mel-
chior Moreira recebia contra-
partidas pelo alegado tráfico 
de influências, tendo sido uma 
delas férias no Algarve sem 
pagar. O antigo deputado do 
PSD, que foi presidente do TPNP 
entre 2009 e foi reeleito no iní-
cio de julho de 2018 para mais 
cinco anos (que não chegaram 
ao fim), disse ver como priori-
dade a diferenciação da região, 

•adiantando que pretendia con-
cluir o projeto da rede das lojas 
interativas de Turismo nos 86 
municípios. 

Recorde-se que em 2018 a Poli-
cia Judiciária do Porto também 
fez diversas buscas nas instala-
ções do Sporting de Braga e do  

Vitória de Guimarães por exis-
tirem suspeitas relativas a con-
tratos de patrocínio feitos pelo 
Turismo do Porto e Norte de Por-
tugal com diversas entidades, 
entre as quais estes dois clubes 
da primeira divisão. 

O Sporting de Braga reagiu na 
altura no seu site: "Como é públi-
co, o clube celebrou com a Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal 
um contrato de patrocínio com 
vista à promoção do País em 
Madrid, onde a equipa de futsal 
disputou, em novembro passa-
do [2017], a Ronda de Elite da 
UEFA Futsal Cup." E adiantou 
que "recebeu em troca desta asso-
ciação, para presença da marca 
nas camisolas que o clube enver-
gou na competição, o valor de 15 
mil euros (IVA incluído)". 

Hermínio Loureiro, 
ex-presidente da Cãmara 
de Oliveira de Azeméis, 
é um dos arguidos 
da operação Éter 
RICARDO CASTELO 
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• Caso BPN. Relação 
confirma 15 anos 
de prisão 
para Oliveira 
e Costa 

Banqueiro de 84 anos falhou 
nos últimos anos diligências por 
motivos de saúde e não deverá 
cumprir pena na cadeia 
// PÁG. 48 

121) f //  Quinta-feira, 17 outubro 2019 // Ano 10 // Diário // Número -4.0f.,3 // Diretor. Mário Ramires // Dir. exec.: Vítor Bainho // Dir. exec adjuito: José Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

As críticas e os pedidos ao novo Governo 
Esboço de orçamento aponta para o primeiro défice zero em democracia 
Encerramentos de empresas públicas e mais comboios. Conheça algumas medidas para 2020 // PÁGS. 2-7 

DESDE 2003 QUE O RISCO DE POBREZA 
NÃO ERA TÃO BAIXO 

Fasquia situa-se nos 460 euros mensais // Uma em cada três pessoas 
não tem capacidade para pagar despesas inesperadas II  PÁG. 12 

Turismo 
do Porto. A teia 
que arrastou 
Hermínio 
Loureiro 

PÁGS. 10-11 

Lisboa. 
IMI seis vezes 
mais caro 
para prédios 
devolutos 
II PÁG. 14 

PSD. Rio 
sem pressas 
tenta põr 
pressão nos 
adversários 
//PÁG. 8 

Moçambique. 
Primeiros 
resultados 
apontam para 
reeleição de Nyusi 
II PÁGS. 16-17 

Brexit. Boris 
fala no "sprint 
final" para 
escalar 
o Evereste 
II PÁG. 48 

PUB 

Packs Living 

Entre no lado living da vida 
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Melchior Moreira está em prisão preventiva desde 2.5 de outubro do ano passado 

Arguidos da corrupção 
no Turismo voltam à PJ 
Investigação da Operação Éter está na reta final e Ministério Público quer 
voltar a interrogar os principais suspeitos do caso de fraudes em adjudicações 

Alexandre Prenda 
e Nuno Miguel Mala 
justica@jn.pt 

OPERAÇÃO ÉTER  Os princi-
pais arguidos da Operação 
Éter vão voltar a ser interro-
gados esta semana pelo Mi-
nistério Público (MP) e Po-
licia Judiciária do Porto (PJ). 
A investigação sobre alega-
dos ilicitos em ajustes dire-
tos na instalação de 60 lojas 
de Turismo Interativas 
(LTI) no norte do país, e que 
colocou Melchior Moreira 
em prisão preventiva, está 
prestes a ser concluída. 

De acordo com informa-
ções recolhidas pelo JN, as 
autoridades, que constituí-
ram arguidos dezenas de au-
tarcas dos concelhos onde 
foram instaladas LTI (ler 
caixa), consolidaram as pro-
vas de crimes de participa-
ção económica em negócio 
e prevaricação, ao longo dos 
últimos meses. Agora, PJ e 
MP querem confrontar os 
principais arguidos com es-
sas provas. 

A acusação do MP tem de 
ser deduzida no máximo até 
ao dia 24, sob pena de Mel-
chior Moreira - único argui-
do mantido preso desde ou-
tubro do ano passado -, ter 
de ser libertado. Por isso, até 
à próxima semana, devem 
voltar a ser interrogados o 
próprio Melchior, Isabel 
Castro, ex-diretora do 
TPNP, José Agostinho, em-

  

presário de Viseu e gerente 
das empresas às quais foram 
adjudicados contratos de 
milhões de euros, outro em-
presário de Farnalicão, dono 
da Regocib, Manuela Cou-
to, dona de agências de co-
municação, e Gabriela Esco-
bar, jurista do TPNP. O obje-
tivo é confrontá-los com no-
vos elementos, antes de ser 
deduzida a acusação. 

Em causa na Operação 
Éter estão os ajustes diretos 
que 60 autarquias fizeram 
na instalação de LTI, finan-
ciadas pelo TPNP, e que fo-
ram atribuídas a empresas 
alegadamente indicadas por 
Melchior Moreira ou Isabel 
Castro. Só na instalação das 
lojas, foram adjudicados 
mais de seis milhões de eu-

 

CÁMARAS 

Presidentes e 
vereadores na mira 
das autoridades 

A principal linha de in-
vestigação prende-se 
com ajustes diretos de 
cerca de 6o autarquias 
para instalação de outras 
tantas Lojas de Turismo 
Interativas. Apesar de as 
lojas serem financiadas 
pelo TPNP, foram as au-
tarquias que adjudica-
ram contratos. Dezenas 
de autarcas (presidentes 
e vereadores) são argui-
dos, por suspeita de coni-
vência na violação das 
regras da contratação 
pública. 

ros às firmas dos empresá-
rios de Viseu e Famalicão. 
Terão sido violadas as regras 
da contratação pública. 

Além da instalação das LTI 
em dezenas de autarquias 
da zona do Porto e Norte, as 
autoridades também anali-
saram as despesas em aloja-
mentos, ajudas de custo, 
uso de viaturas, área finan-
ceira, recrutamento de pes-
soal, bem como em comuni-
cação e imagem. A PJ e o MP 
suspeitam que, em todos es-
tes departamentos do 
TPNP, a liderança de Mel-
chior Moreira contornou as 
regras para beneficio pró-
prio e de terceiros. A inves-
tigação desconfia que vários 
destes gastos eram injusti-
ficados ou fictícios. o 
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OPERAÇÃO ÉTER 

PORMENORES 

`BR 

Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e Norte é o principal arguido. 
OHermínio Loureiro também é visado na investigação. Acusação está para breve 

Manuela Couto arguida 
Foi na Operação Éter que a em-
presária de comunicação Ma-
nuela Couto foi detida e consti-
tuída arguida pela primeira vez. 
Sete meses depois, a mulher do 
ex-presidente da Câmara de 
Santo Tirso voltou a ser presa 
pela Pi, desta vez no caso de 
corrupção Operação Teia. 

Caminha nega acordos 
A Câmara de Caminha negou, 
ontem, em comunicado, que o 
presidente Miguel Alves tenha 
feito algum acordo de parceria 
ou adjudicado alguns dos con-
tratos relativos á Loja de Turis-
mo. A autarquia responsabiliza 
a antiga presidente, Júlia Paula. 

rçs 

MORE
MELCHR 

IRIOA 

Ex-governante arguido 
em caso de corrupção 
REDE 0 Hermínio Loureiro entre os visados. Autarcas de Caminha e Boticas também são arguidos 
LILIANA RODRIGUES 

antigo secretário de Es-

 

tado do Desporto de 
Santana Lopes, 1-tern-U-

njo Loureiro, é um dos argui-
dos do caso de corrupção da 
Operação Éter. Além cio ex - 
-presidente da Câmara de Oli-
veira de Azeméis, há dezenas 
de outros autarcas e ex -autar - 
cas também arguidos no pro-
cesso que tem o ex presidente  

do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, Melchior Moreira, 
em prisão preventiva há quase 
um ano. 

Os presiden-
tes da Câmara 
de Boticas, 
Fernando 
Queiroga, e o edil de Caminha, 
Miguel Alves - socialista muito 
próximo de António Costa - es-
tão entre os arguidos. Mas há  

dezenas de outros autarcas e 
vereadores envolvidos. 

Em causa estão os contratos, 
através de 
ajuste direto, 
das lojas de 
turismo inter-
ativas cia re-

gião. Os autarcas, ouvidos re-
centemente pelo Ministério Pú-
blico, estão indiciados por te-
rem colaborado com Melchior  

Moreira no favorecimento às 
sociedades do empresário José 
Agostinho, outro dos arguidos. 

A investigação centrou -se na 
forma corno foram instaladas as 
lojas interativas nos 86 municí-
pios que integram a Região de 
Turismo do Porto e Norte. A 
acusação tem que ser deduzida 
até ao final da próxima semana, 
prazo legal para manter Mel-
chior Moreira em preventiva. o 

ACUSAÇÃO  TE 

DEDUZIDA ATÉ 

DA PRÓXIMA S 

M QUE SER 

AO FINAL 

EMANA 
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Porto Canal

 	Duração: 00:01:37

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 83001585

 
15-10-2019 21:17
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Operação Éter

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20c0758e-6987-41a1-b39c-

ff1da767eb85&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dezenas de atuais e antigos autarcas foram constituídos arguidos no âmbito da operação Étar. A
investigação está na reta final e a acusação agendada para o dia 25 de Outubro.
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 	Duração: 00:01:30

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 83013407

 
16-10-2019 20:38
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Derrocada na praia Maria Luísa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f2a0b2c-1d02-497b-8fba-

4618e18288c7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A derrocada na praia Maria Luísa que matou cinco pessoas há 10 anos, levou a que fosse feito um
plano de racionalização Plano Nacional de Sinalização de Perigo nas arribas. Até então, as placas eram
instaladas de acordo com a sensibilidade dos técnicos.

Página 7



A8  
CM TV

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 83007658

 
16-10-2019 08:52
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Derrocada na praia Maria Luísa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67524c56-6b25-40d2-ab34-

62ebe2345cbd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um especialista em Geologia disse, em Tribunal, que não havia maneira de prever a derrocada da
Praia Maria Luísa, em Albufeira, que há dez anos matou cinco pessoas.
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N Ú M E R O S  D A  S E M A N A

25
A norte-americana Simone 
Biles tornou-se, no domingo, 13, 
a ginasta com mais medalhas 
em mundiais de ginástica 
artística, ao conquistar a 25ª 
em Estugarda, na Alemanha, 
onde conquistou, ao todo, cinco 
primeiros lugares nas provas 
de trave, salto, salto, concurso 
geral individual e equipas. Com 
24 medalhas, 18 das quais 
de ouro, Biles ultrapassou o 
bielorrusso Vitaly Scherbo, que 
tinha “apenas” 12 títulos em 
mundiais. 

3,3 milhões
O setor do alojamento 
turístico registou, em agosto, 
aumentos homólogos de 6,6% 
nos hóspedes e de 2,6% nas 
dormidas, divulgou na segunda- 
-feira, 14, o INE. Ao todo, foram 
3,3 milhões de hóspedes e 
9,5 milhões de dormidas, que 
proporcionaram proveitos totais 
de 630,1 milhões de euros. 

854
Quase um terço dos 
manifestantes detidos  
em Hong Kong durante  
os protestos que duram há 
quatro meses tem menos de 
18 anos. O secretário-chefe 
da Administração, Matthew 
Cheung, indicou na quinta- 
-feira, 10, que, dos 2 379 
detidos desde junho, 750 
tinham menos de 18 anos  
e 104 tinham menos de 16. 

2 886
Agentes policiais no Brasil 
causaram a morte de, pelo 
menos, 2 886 pessoas nos 
primeiros seis meses deste 
ano, mais 4,3% do que no 
mesmo período do ano 
passado, conta o site  
noticioso G1.
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 	Duração: 00:01:49

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 83008381

 
16-10-2019 15:01

Negociações do Brexit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=409020ac-d252-425d-a67e-

c53d41a685d0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Bruxelas, os trabalhos de negociação para a saída britânica da União Europeia são retomados esta
tarde. Os parceiros sociais e o Governo português não escondem a preocupação com as negociações e
o Brexit.
Declarações de Augusto Santos Silva; Francisco Calheiros, Confederação do Turismo; António Saraiva,
CIP; Luís Mira, CAP.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 83007824

 
16-10-2019 14:35
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Reunião da Concertação Social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f56550a-fa76-40d3-b30c-

4e4eb2722d2a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Reunião extraordinária da concertação social a pensar no Conselho Europeu desta semana, mas à
saída falou-se do novo Governo. Os patrões defendem mais investimento e esperam que os novos
ministros consigam responder às necessidades de cada sector.
Declarações de António Saraiva, CIP; Francisco Calheiros, CTP; João Vieira Lopes, CCP; Luís Mira,
secretário-geral CAP.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-10-16 15:25
 TVI 24 - Notícias , 2019-10-16 16:00
 TVI 24 - Notícias , 2019-10-16 16:59
 TVI 24 - Notícias , 2019-10-16 18:00
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RTP 3

 	Duração: 00:09:32

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 83005719

 
16-10-2019 12:23

1 1 1

Preparação para o Conselho Europeu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98f03b7d-b412-43ee-8153-

f524323313ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Concertação Social está reunida para preparar o Conselho Europeu.
 
- direto. Declarações de Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo, de Arménio Carlos,
secretário-geral da CGTP.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Duas

 
ID: 83008089

 
16-10-2019 14:05

1 1 1

Esboço do orçamento do estado para 2020- reação dos parceiros sociais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f97664e-4833-4913-bfd1-

509cb42ae6cb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E em reação, os sindicatos dizem que o documento comprova que deve ser aprofundada a aposta na
melhoria dos rendimentos. Já os patrões defendem sobretudo um reforço do investimento.
Declarações de António Saraiva, CIP; João Vieira Lopes, CCP; Francisco Calheiros, CTP; Luís Mira,
CAP; Paula Bernardo, UGT; Arménio Carlos, CGTP.
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 	Duração: 00:01:36

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 83017731

 
17-10-2019 07:10

Proposta final de regulamento do Alojamento Local em Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa0f1da8-2ec1-451d-89f4-

2b07623257a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A proposta final de regulamento do Alojamento Local em Lisboa, que vai esta quinta-feira a votos na
Câmara, obriga os proprietários a instalarem um equipamento de medição de ruído. Esta é uma das
mudanças à primeira versão que esteve em consulta pública, mas as novidades não se ficam por aqui.
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 	Duração: 00:04:22

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 83007595

 
16-10-2019 13:47

Plataforma de apoio ao alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f79b8cf-73e7-4739-9fca-

588b1aa4e285&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O sítio do alojamento local é uma plataforma de apoio destinado aos profissionais do setor que tem 90
mil estabelecimentos registados em Portugal. O sítio foi apresentado oficialmente num hostel de
Aveiro.
Direto.
Declarações de José Nuno Guerra.
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A16Algarve quer ser destino mundial do poker
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A região económica do Algarve depende do turismo para sobreviver, e os últimos anos são indicativo
de uma aposta num novo elemento atractivo para a zona Sul do nosso país: o poker. O centenário
jogo de casino é algo a que os portugueses estão cada vez mais habituados, mas a sua popularidade
não se esgota nas fronteiras nacionais. Muitos turistas estrangeiros têm visitado o Algarve com o
intuito de jogar poker, naquela que promete ser uma das novas estratégicas turísticas da região.
O investimento algarvio no poker não começou apenas este ano, mas tem 2019 como o importante
ponto de viragem. No centro desta nova aposta encontra-se o Casino de Vilamoura. Tal como foi
reportado pelo Jornal Económico em Setembro do actual ano civil, Joel Pais, administrador da
Solverde, está interessado em continuar a trabalhar para o desenvolvimento da modalidade, e o
Casino de Vilamoura continua a estar na linha da frente no que toca à aposta e difusão do poker. No
entanto, novas legislações de controlo e regulação do jogo online, que entraram em vigor em Portugal
a partir de 2015, podem representar uma ameaça ao sucesso deste investimento. Ainda assim, o
futuro parece risonho para o poker em Portugal, e em especial na região do Algarve.
 
WPT DeepStacks Portugal 2019
 
O WPT (ou World Poker Tour) é uma série de campeonatos de poker fundada pelo produtor televisivo
Steven Lipscomb, que organiza torneios em vários países do mundo que contam frequentemente com
a presença de vários jogadores profissionais e que oferecem prémios extremamente atraentes. Em
2019, o Casino de Vilamoura provou mais uma vez estar na linha da frente no que toca ao
investimento no poker no nosso país, quando oficializou a realização do WPT DeepStacks Portugal
2019, um campeonato com assinatura do World Poker Tour que consistiu num dos maiores eventos do
género de sempre em Portugal.
O torneio decorreu entre 31 de Agosto e 8 de Setembro e atraiu não só os principais jogadores de
poker profissionais portugueses, como vários nomes de relevo da cena internacional. Um campeonato
de grande nível com um buy-in (preço de entrada) na ordem dos EUR1,200 e um valor total de
prémios avaliado em EUR250,000.
Iniciativas como o WPT DeepStacks Portugal 2019 são cada vez mais raras em Portugal, pelo menos
desde que em 2015 novas regras relacionadas com a regulação da modalidade ao nível dos serviços
online contribuiu de forma inexorável para a diminuição do número de possíveis patrocinadores. Ainda
assim, o torneio contou com o apoio do recém-chegado grupo empresarial de jogos de casino virtuais
888 Holdings, uma das mais recentes marcas a obter uma licença de exploração de jogos de sorte e
azar no nosso país.
Tal como Joel Pais explicou ao Jornal Económico, nem mesmo um torneio como o WPT DeepStacks
Portugal 2019 foi capaz de rivalizar com os eventos de poker portugal que os administradores do
Casino de Vilamoura eram capazes de produzir há cerca de 10 anos. O maior alguma vez registado
aconteceu antes das novas regras de licenciamento terem entrado em vigor; contou com a presença
de cerca de 800 participantes e com um prize-pool (prémio total) de EUR1,5 milhões.
 
Os actuais desafios do poker
 
Num momento em que se intensifica a discussão em torno de uma possível entrada do poker no leque
de modalidades olímpicas já disponíveis, tem existido simultaneamente uma crescente discussão em
torno das dificuldades que a popularidade do jogo representam. Nomeadamente, riscos associados
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com problemas de jogo a dinheiro e com o facto de, tal como várias outras modalidades de casino, o
poker ser extremamente aditivo e atractivo para menores de 18 anos.
Os grandes responsáveis pelo revivalismo do poker são hoje em dia os serviços digitais. Nem mesmo
as regras cada vez mais fechadas de controlo e manutenção deste tipo de serviços parece ter
desacelerado o investimento feito por empresas e empreendedores. Portugal é um dos mercados mais
atractivos para companhias do género na Europa; o nosso país pode não ter tantos habitantes como
os vizinhos da Espanha ou da França, mas tem características especiais no que toca ao poker: no
nosso país, existe uma cultura forte associada ao jogo de casino, cada vez mais jogadores
profissionais, e um interesse crescente por parte do público na utilização dos dispositivos virtuais de
poker.
 
Tendência para crescer
 
Números recentemente partilhados pela SRIJ - Sociedade de Regulação e Inspecção de Jogos -
parecem apontar para uma quebra das receitas de jogo a nível territorial, mas indicam que no último
ano houve um aumento da participação dos portugueses no poker online. Os números são apenas
ultrapassados pelos do ano de 2017, mas o SRIJ indica que existe uma tendência para que as
estatísticas sejam mais favoráveis no vindouro ano de 2020: afinal, a organização emitiu 3 novas
licenças para a actividade de exploração de jogo online em Portugal ao longo da primeira metade do
presente ano civil.
Quanto à região económica do Algarve, espera-se um 2020 com muito poker e muitos turistas de
nicho, com o Casino de Vilamoura a liderar o investimento na modalidade, e com cada vez mais
patrocinadores interessados na exploração de torneios e eventos relacionados com o popular jogo de
casino.
 
DigitalRM
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Aeroporto e praia de Faro vão ficar ligados por ciclovia
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Aeroporto e praia de Faro vão ficar ligados por ciclovia
 
Lusa
 
16 de Outubro de 2019
 
Ambiente
Deixe um comentário
 
O aeroporto e a praia de Faro vão ficar ligados por uma ciclovia que no futuro terá ligação à cidade,
intervenção incluída na requalificação da via conhecida como "estrada da praia", foi hoje anunciado.
 
A Câmara de Faro já assinou o contrato para a requalificação da Estrada Municipal (EM) 517, orçada
em 690 mil euros, mas o adjudicatário aguarda agora visto do Tribunal de Contas para poder avançar
com a obra, avançou o presidente da autarquia, durante uma das visitas integradas no ciclo "Faro
Positivo", iniciativa que visa mostrar obras em curso no concelho.
 
Segundo Rogério Bacalhau (PSD), esta ciclovia deverá depois expandir-se até à cidade, através do
caminho das avestruzes e do parque ribeirinho, estando ainda previsto que, no futuro, este troço da
ciclovia - que liga a um outro já existente - tenha também uma via para uso exclusivamente pedonal.
 
Além da ciclovia, que fará parte da ecovia do Algarve, que liga Sagres a Vila Real de Santo António,
prevê-se ainda a execução de uma nova rotunda no cruzamento da estrada municipal com a estrada
Arábia e a Quinta do Eucalipto.
 
Por outro lado, vai ser feita uma reconfiguração da entrada na rotunda do aeroporto, que passa a ter
duas vias para facilitar o fluxo de trânsito que se regista sobretudo no verão, quando ali se formam
grandes filas.
 
Mais tarde, a autarquia prevê construir um passeio entre a nova rotunda e a rotunda do aeroporto, de
acordo com Cristina Gonçalves, uma das arquitetas envolvidas no projeto da requalificação da estrada
e implantação da ecovia.
 
A intervenção prevê melhores condições de circulação no tapete rodoviário e bermas, "dando resposta
à crescente utilização da bicicleta e demais modos suaves registada nos últimos anos".
 
Além desta obra, a autarquia vai também lançar outras intervenções na praia de Faro, que, segundo o
presidente da autarquia, permitirão ter uma praia "com melhores condições, não só para a época
balnear, como para todo o ano".
 
Entre as intervenções previstas, contam-se a construção de passadiços de acesso ao areal, danificados
pelo temporal registado em março de 2018, e a colocação de escadas em seis pontos e no
estacionamento central da praia, num investimento de 148 mil euros.
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Segundo o arquiteto António Palma, que coordena o projeto, as escadas de madeira de acesso à praia
ficarão parcialmente enterradas na areia, para haver alguma "margem" caso o mar volte a "escavar" a
areia, como aconteceu no inverno passado.
 
Também o parque de campismo da praia de Faro vai ser alvo de obras profundas, no valor de quase
446 mil euros, embora o seu início dependa ainda da decisão relativa à providência cautelar interposta
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé pela associação de utentes do parque.
 
Esta ação suspendeu o início das obras de requalificação no espaço, que estava previsto para 01 de
outubro, mas as obras deverão avançar assim que haja uma resposta, que Rogério Bacalhau considera
que será "favorável" à autarquia, acabando com a ocupação daquele espaço pela associação de
utentes.
 
A requalificação do talude da estrada de acesso à praia de Faro, afetada pelas tempestades dos
últimos invernos, num investimento de aproximadamente 89 mil euros, a renovação de instalações
sanitárias e a colocação de lava-pés são outras das intervenções previstas.
 
Partilhar:FacebookTwitterLinkedInPinterestEmail
 
Lusa
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Anúncio foi feito pela autarquia de Faro.
 
O aeroporto e a praia de Faro vão ficar ligados por uma ciclovia que no futuro terá ligação à cidade,
intervenção incluída na requalificação da via conhecida como "estrada da praia", foi hoje anunciado.
 
A Câmara de Faro já assinou o contrato para a requalificação da Estrada Municipal (EM) 517, orçada
em 690 mil euros, mas o adjudicatário aguarda agora visto do Tribunal de Contas para poder avançar
com a obra, avançou o presidente da autarquia, durante uma das visitas integradas no ciclo "Faro
Positivo", iniciativa que visa mostrar obras em curso no concelho.
 
Segundo Rogério Bacalhau (PSD), esta ciclovia deverá depois expandir-se até à cidade, através do
caminho das avestruzes e do parque ribeirinho, estando ainda previsto que, no futuro, este troço da
ciclovia - que liga a um outro já existente - tenha também uma via para uso exclusivamente pedonal.
 
Além da ciclovia, que fará parte da ecovia do Algarve, que liga Sagres a Vila Real de Santo António,
prevê-se ainda a execução de uma nova rotunda no cruzamento da estrada municipal com a estrada
Arábia e a Quinta do Eucalipto.
 
Por outro lado, vai ser feita uma reconfiguração da entrada na rotunda do aeroporto, que passa a ter
duas vias para facilitar o fluxo de trânsito que se regista sobretudo no verão, quando ali se formam
grandes filas.
 
Mais tarde, a autarquia prevê construir um passeio entre a nova rotunda e a rotunda do aeroporto, de
acordo com Cristina Gonçalves, uma das arquitetas envolvidas no projeto da requalificação da estrada
e implantação da ecovia.
 
A intervenção prevê melhores condições de circulação no tapete rodoviário e bermas, "dando resposta
à crescente utilização da bicicleta e demais modos suaves registada nos últimos anos".
 
Além desta obra, a autarquia vai também lançar outras intervenções na praia de Faro, que, segundo o
presidente da autarquia, permitirão ter uma praia "com melhores condições, não só para a época
balnear, como para todo o ano".
 
Entre as intervenções previstas, contam-se a construção de passadiços de acesso ao areal, danificados
pelo temporal registado em março de 2018, e a colocação de escadas em seis pontos e no
estacionamento central da praia, num investimento de 148 mil euros.
 
Segundo o arquiteto António Palma, que coordena o projeto, as escadas de madeira de acesso à praia
ficarão parcialmente enterradas na areia, para haver alguma "margem" caso o mar volte a "escavar" a
areia, como aconteceu no inverno passado.
 
Também o parque de campismo da praia de Faro vai ser alvo de obras profundas, no valor de quase
446 mil euros, embora o seu início dependa ainda da decisão relativa à providência cautelar interposta
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no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé pela associação de utentes do parque.
 
Esta ação suspendeu o início das obras de requalificação no espaço, que estava previsto para 01 de
outubro, mas as obras deverão avançar assim que haja uma resposta, que Rogério Bacalhau considera
que será "favorável" à autarquia, acabando com a ocupação daquele espaço pela associação de
utentes.
 
A requalificação do talude da estrada de acesso à praia de Faro, afetada pelas tempestades dos
últimos invernos, num investimento de aproximadamente 89 mil euros, a renovação de instalações
sanitárias e a colocação de lava-pés são outras das intervenções previstas.
 
Lusa
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Há duas aldeias à venda em Arouca e Silves, ideais para turismo de ambiente
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Uma tem 11 casas em restauro e está anunciada por 900 mil euros. A outra ocupa 10 hectares e está
no mercado por 1,8 milhões.
 
Numa altura em que as alterações climáticas marcam a agenda do planeta, em Portugal há agora
propostas de investimento ecológico e sustentável. Como, por exemplo, duas aldeias que se
encontram integralmente à venda: a aldeia de Emprôa e Covelo de Paivó, em Aroura, no Norte, e a
aldeia do Funcho de Diante, em Silves, no Algarve.
 
Estas aldeias têm suscitado o interesse de investidores estrangeiros que procuram desenvolver
projetos na área do ecoturismo, apostando na conservação da natureza, na recuperação da
biodiversidade e na preservação do património natural , destaca ao idealista/news, Ricardo Costa, CEO
da Luximos Christie's International Real Estate, que está a comercializar os ativos em causa.
 
E acrescenta o responsável:  o segmento que procura explorar a natureza, com percursos de visitação
e contemplação mergulhado em paisagens soberbas e verdadeiro ar puro, tem vindo a crescer no
nosso país.
 
Aldeia encantada junto aos Passadiços do Paiva
 
Chamam-lhe a aldeia encantada e fica perto da Cascata da Frecha da Mizarela, a mais alta de Portugal
Continental, na belíssima Serra da Freita e dos Passadiços do Paiva, - inúmeras vezes distinguidos
pelo World Travel Awards - e no conhecido Arouca Geopark, distinguida pela UNESCO como Património
Geológico da Humanidade.
 
Falamos de Emprôa e Covelo de Paivó, situada a 15 minutos de Arouca e a menos de uma hora de
distância do Porto. A aldeia - que, na realidade, é a junção de duas aldeias, a de Emprôa e a de Covelo
de Paivó - onde outrora viveram 14 famílias, possui agora onze casas em processo de restauro numa
área de quase 854 metros quadrados. No site da Luximos, o valor de venda é de 900 mil euros.
 
De acordo com Ricardo Costa, estas duas aldeias estão à venda em conjunto e fazem agora parte do
mesmo empreendimento, sendo propriedade de um investidor local. Nesta altura parte das casas já se
encontra com a reconstrução em fase avançada.
 
Um local que transmite paz e magia
 
O responsável da Luximo's aponta um conjunto de razões que, na sua opinião, fazem deste um
projeto único, como características únicas para o turismo da natureza.  Tudo nesta aldeia transmite
paz e magia e, talvez por isso, é aqui que habita um fenómeno raro: as pedras parideiras, ou seja,
pedras que parecem dar outras pedras, o que faz desta paisagem um dos cenários mais
extraordinários do mundo .
 
E destaca também a inacreditável história de paz deste local.  São visíveis, ainda hoje, vestígios da
exploração mineira de volfrâmio, o chamado ouro negro, usado para produzir material bélico durante
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as duas guerras mundiais .
 
Este era um local que tinha a particularidade de ter as minas exploradas, ao mesmo tempo, por
alemães e por ingleses. Estavam em conflito lá fora, na Europa, mas conviviam pacificamente em
Arouca, no Norte de Portugal, uma situação descrita em várias obras da literatura portuguesa.
 
Uma aldeia à venda por 1,8 milhões no sul de Portugal
 
Outra aldeia à venda está no sul do país. Em Silves, no Algarve, fica a aldeia do Funcho de Diante.
Abandonada em 1974 após a construção da Barragem do Funcho, a aldeia do Funcho de Diante ocupa
cerca de 10 hectares e está em venda por 1,8 milhões de euros, de acordo como o site da Luximo's.
Com uma área de terreno de 93 839 m2, permite uma área de construção de 768 m2.
 
Localizada em plena Rota do Lince Ibérico e oferece uma paisagem deslumbrante.  Tudo neste local é
convidativo: a soberba paisagem natural que convida a passeios descontraídos junto à margem do Rio
Arade, as casas tradicionais debruçadas sobre o rio, os passeios na serra, os mergulhos e as
atividades desportivas ou de lazer no rio e, não menos importante, o sossego e a gastronomia que
aqui se oferece , destaca a Luximo's.
 
Ricardo Costa refere que  as condições naturais fazem desta aldeia um cenário extraordinário e o local
perfeito para desenvolver um projeto turístico e sustentável em espaço rural ou um projeto ligado à
área da saúde .
 
Por: Idealista
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Como é habitual, propostas surpreendentes não faltam
 
É com novo circo aéreo e cantado que vai arrancar, esta quinta-feira, 17 de Outubro, a nova
programação do "Lavrar o Mar", no Espaço Multiusos de Aljezur.
 
"Les Princesses" é o nome do espetáculo, da companhia francesa Cheptel Aleïkoum.
 
A iniciativa terá sessões na sexta-feira, dia 18, e no sábado, dia 20, sempre às 21h00. Sábado
também há "Les Princesses", mas os bilhetes, como é costume no "Lavrar o Mar", já estão esgotados.
 
De Aljezur, este espetáculo rumará a Monchique, onde assentará arraiais no pavilhão da Escola Básica
Manuel do Nascimento, de 24 a 27 de Outubro (21h00).
 
Como explicaram Giacomo Scalisi e Madalena Victorino, mentores do "Lavrar o Mar",  trata-se de um
espetáculo muito poético, muito musical, de novo circo, com princesas, príncipes, maças
envenenadas, coelhinhos , cuja apresentação passa pela montagem de uma estrutura,  a medusa ,
que permitirá receber 200 espectadores em cada noite.
 
Os bilhetes custam 10 euros para adultos e 5 euros para crianças, até aos 11 anos.
 
De resto, depois deste primeiro espetáculo, o "Lavrar o Mar" continuará a ter muito para oferecer - e,
sempre, com propostas surpreendentes.
 
Haverá nova sessão da saga "Medronho", "O Presente de César", um teatro culinário, ou o espetáculo
de fim de ano "Les Dodos", em Monchique.
 
Os bilhetes para todos os espetáculos do Lavrar o Mar podem ser comprados na bilheteira online Bol,
em https://lavraromar.bol.pt e nos pontos de venda aderentes (Fnac, Worten, etc), bem como em
Monchique, na Biblioteca Municipal, ou em Aljezur, na Casa Lavrar o Mar, na Rua João Dias Mendes,
46. E não deixe para amanhã o que pode fazer hoje: é que os bilhetes para o Lavrar o Mar costumam
esgotar rapidamente.
 
O Lavrar o Mar conta com os apoios das Câmaras Municipais de Aljezur e Monchique. Além do
365Algarve, também apoiam financeiramente o projeto o CRESC Algarve e a DG Artes.
 
Sul Informação
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The Out -(In)Verno Festival
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The Out -(In)Verno Festival - throughout the low season
 
The Out-(In)Verno Festival focuses on globalism seen through the lens of the Algarve region, offering
projects addressing our identity, directed at anyone and everyone, with the goal of offering a great
cultural dip into the history of the Algarve, and the whole of Portugal. The initial premise that founded
this festival was the goal of offering projects and events showing the bond between Art, Science, and
Heritage.
 
These elements have opposite dynamics but are permanently woven together, and it is through this
idea that the project and its events were created and are planned, allowing for insight and discussions,
open to interpretation not only empirical but also poetic.
 
The program includes Concerts, Walks, Astronomy, Street Animation, Exhibitions and Workshops.
Events take on the mystery between opposites: from what we see way out there in the far-off world to
the effect that has on lives at home. And in the middle are people, our routines, the needs and
comforts that come from our pasts, to the discomforts of finding our way in the future - the unknown
that often sets the rhythm for our constant interpretation and adaptation of our present lives.
 
Thus the OUT- (IN) VERNO Festival aims to put into perspective landscapes that reveal a huge charm
from various angles and that deserve to be shared with those who visit us. The eclectic program
proposed was designed to explore the material and intangible heritage of São Marcos da Serra and to
invite you to celebrate the past and present of the local population.
 
Festival Out-(In)Verno will have 3 moments during Algarve's low season:
 
São Marcos da Serra | 1,2 e 3 de Nov'19 | Outono (Autumn)
 
Vila do Bispo |28,29 Fev e 1 de Mar'20 | Inverno (Winter)
 
Lagoa | 8,9 e 10 de Mai'20 | Verno (Spring)
 
The OUT- (IN) VERNO Festival is a Céus do Sul and Questão Repetida -Associação Cultural production.
Project funded by 365 Algarve/Turismo de Portugal.
 
W: https://www.ceusdosul.net | https://questaorepetida.wixsite.com/home
 
Tweet
 
[Additional Text]:
Pin It
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Algarve tourism: thriving August sees all-around growth, with an increase in overnight stays (+1.8%),
guests (+9.6%) and revenue (+7.4%)
 
By Michael Bruxo 2019-10-16 Posted 2019-10-16 InTop Stories Algarve tourism: thriving August sees
all-around growth
 
August was another successful month for the Algarve's tourism sector, which saw an increase in
overnight stays (+1.8%), guests (+9.6%) and revenue (+7.4%) compared to the same month in
2018.
 
The data has been revealed by the National Statistics Institute (INE), which reports that the Algarve
welcomed around 782,000 guests during the busiest month of the year which translated into around
3.4 million overnight stays, while revenue reached the EUR262 million mark.
 
There was a 10.7% increase in the number of Brits visiting the Algarve in August (142,100), with
Spain (77,600), France (49,600), Ireland (37,600) and Germany (33,500) also among the region's
main tourist markets.
 
INE also highlighted an increase in the number of Brazilian (+47.2%) and American (+22.3%)
holidaymakers visiting the region.
 
Algarve tourism boss João Fernandes is delighted by the news, saying that the region was able to
"successfully overcome a challenging month with the uncertainty of Brexit, the slowing of Germany's
economy and the unusual heat waves in rival destinations".
 
michael.bruxo@algarveresident.com
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Jornal do Algarve No Algarve desde 1957. Em papel e digital
 
Os resultados turísticos registados no Algarve em agosto vêm confirmar o desempenho positivo da
região neste setor. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) dão nota de um crescimento
nos principais indicadores da atividade turística, com destaque para o aumento dos proveitos totais,
em que a região algarvia cresceu +7,4%, acima dos +6,4% da média nacional, atingindo os 262,4
milhões de euros.
 
Este valor mensal de proveitos veio contribuir para os 904,2 milhões de euros acumulados desde
janeiro de 2019, um valor equivalente a 41,6% do total dos proveitos arrecadados pelo todo nacional.
 
Segundo os dados no INE referentes a agosto, verificou-se igualmente um aumento de +9,6% no
número de hóspedes, face ao período homólogo, com um total a rondar os 782 mil.
 
Neste indicador, o mercado britânico, que cresceu +10,7%, foi o que mais contribuiu na emissão de
hóspedes para o Algarve (142,1 mil), seguindo-se os mercados espanhol (77,6 mil), francês (49,6
mil), irlandês (37,6 mil) e alemão (33,5 mil). A destacar o crescimento no número de hóspedes
oriundos do Brasil (+47,2%) e dos EUA (+22,3%).
 
No que diz respeito às dormidas, de acordo com os dados do INE, a região registou um crescimento de
+1,8% em agosto, totalizando os 3,43 milhões. Para estes resultados contribuíram sobretudo as
dormidas de turistas estrangeiros (com um aumento +2,2% e um total de 2,17 milhões de dormidas)
e de residentes (com um aumento de +1,1% e um total de 1,25 milhões de dormidas).
 
No mês de agosto, o aeroporto de Faro registou 572,2 mil passageiros, atingindo um aumento de
3,6% face ao período homólogo.
 
Nota ainda positiva para o RevPAR (rendimento por quarto disponível), que subiu 3% em agosto no
Algarve, também acima da média nacional (+2,5%), o que só revela a aposta do destino "na sua
qualidade e autenticidade", segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João
Fernandes.
 
Para João Fernandes, "estes resultados são bastante positivos e demonstram a dinâmica do Algarve".
"Este desempenho reflete, acima de tudo, a capacidade de análise, adaptação e de resposta de todos
os agentes, operadores e entidades que contribuem, direta e indiretamente, para o setor", afirma.
 
O responsável sublinha ainda que "este empenho conjunto permitiu ultrapassar, com sucesso, um mês
que se mostrou particularmente desafiante, quer devido ao contexto externo - com o arrastar da
incerteza do Brexit, o menos favorável comportamento do consumo dos alemães face ao
abrandamento da sua economia ou as anormais ondas de calor nos nossos mercados emissores -
como interno - caso da greve dos motoristas de transporte de mercadorias e matérias perigosas".
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
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Região algarvia cresce acima da média nacional, como comprovam os mais recente dados do INE
 
Os resultados turísticos registados no Algarve em agosto vêm confirmar o desempenho positivo da
região neste setor, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que dão nota de
um crescimento nos principais indicadores da atividade turística. De assinalar o aumento dos proveitos
totais, em que a região algarvia cresceu +7,4%, acima dos +6,4% da média nacional, atingindo os
262,4 milhões de euros.
 
Este valor mensal de proveitos veio, aliás, contribuir para os 904,2 milhões de euros acumulados
desde janeiro de 2019, um valor equivalente a 41,6% do total dos proveitos arrecadados pelo todo
nacional.
 
Segundo os dados no INE referentes a agosto, verificou-se igualmente um aumento de +9,6% no
número de hóspedes, face ao período homólogo, com um total a rondar os 782 mil.
 
Neste indicador, o mercado britânico, que cresceu +10,7%, foi o que mais contribuiu na emissão de
hóspedes para o Algarve (142,1 mil), seguindo-se os mercados espanhol (77,6 mil), francês (49,6
mil), irlandês (37,6 mil) e alemão (33,5 mil). A destacar o crescimento no número de hóspedes
oriundos do Brasil (+47,2%) e dos E.U.A. (+22,3%).
 
No que diz respeito às dormidas, de acordo com os dados no INE, a região registou um crescimento de
+1,8% em agosto, totalizando os 3,43 milhões. Para estes resultados contribuíram sobretudo as
dormidas de turistas estrangeiros (com um aumento +2,2% e um total de 2,17 milhões de dormidas)
e de residentes (com um aumento de +1,1% e um total de 1,25 milhões de dormidas).
 
No mês de agosto, o aeroporto de Faro registou 572,2 mil passageiros, atingindo um aumento de
+3,6% face ao período homólogo.
 
Nota ainda positiva para o RevPAR (rendimento por quarto disponível), que subiu 3% em agosto no
Algarve, também acima da média nacional (+2,5%), o que só revela a aposta do destino  na sua
qualidade e autenticidade , segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João
Fernandes.
 
Para João Fernandes,  estes resultados são bastante positivos e demonstram a dinâmica do Algarve.
Este desempenho reflete, acima de tudo, a capacidade de análise, adaptação e de resposta de todos
os agentes, operadores e entidades que contribuem, direta e indiretamente, para o setor . O
responsável sublinha que  este empenho conjunto permitiu ultrapassar, com sucesso, um mês que se
mostrou particularmente desafiante, quer devido ao contexto externo - com o arrastar da incerteza do
Brexit, o menos favorável comportamento do consumo dos alemães face ao abrandamento da sua
economia ou as anormais ondas de calor nos nossos mercados emissores - como interno - caso da
greve dos motoristas de transporte de mercadorias e matérias perigosas .
 
Ademar Dias
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O projeto "Renaturalizar Monchique" será apresentado no dia 22 de outubro, às 12h30, no alto da
Foia, na serra de Monchique. A ação conta com a presença de Michael O'Leary, CEO da Ryanair, a
companhia aérea que mais pessoas transporta em toda a Europa.
 
Este projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia no ano passado,
resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA - Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.
 
Do programa da ação faz parte a apresentação do projeto, seguindo-se a assinatura de um protocolo
entre todos os parceiros e a plantação simbólica da primeira das cerca de 75 mil árvores que vão
ajudar a renaturalizar a serra de Monchique.
 
Renaturalizar Monchique é um dos projetos internacionais na área do ambiente apoiados pela Ryanair
em 2019 através dos donativos dos passageiros para compensar as emissões de carbono.
 
Fonte: LPM
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Início Breves Programa "Renaturalizar Monchique"
 
Programa "Renaturalizar Monchique"
 
Outubro 16, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O projecto "Renaturalizar Monchique" será apresentado no dia 22 de outubro, às 12h30, no alto da
Foia, na serra de Monchique. A acção conta com a presença de Michael O'Leary, CEO da Ryanair.
 
Este projecto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia no ano passado,
resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA - Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.
 
Do programa da acção faz parte a apresentação do projecto, seguindo-se a assinatura de um
protocolo entre todos os parceiros e a plantação simbólica da primeira das cerca de 75 mil árvores que
vão ajudar a renaturalizar a serra de Monchique.
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