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Há “inúmeras” entidades singulares 

e colectivas que cobram taxa turística 

aos seus hóspedes, submetem a decla-

ração de cobrança na plataforma 

criada pela Câmara do Porto mas, 

“deliberadamente, não procedem à 

liquidação da factura que o município 

disponibiliza”. Ou seja, recebem a 

taxa — dois euros por dormida para 

um máximo de sete noites seguidas 

—, mas não a entregam à autarquia. 

Há quem esteja a cobrar  
taxa turística mas não  
a devolva ao município

A questão está descrita na proposta 

que dará início do procedimento 

administrativo de revisão do Regula-

mento da Taxa Municipal Turística do 

Porto, que será votada na reunião de 

câmara de segunda-feira. Em termos 

percentuais, esclareceu o gabinete de 

comunicação ao PÚBLICO, o número 

dos incumpridores é “residual, infe-

rior a 3%”.  

A revisão do regulamento (com 

quase dois anos) procurará colmatar 

algumas lacunas da actual versão em 

que, entre outras coisas, “não estão 

de nidas com clareza as situações em 

que devem ser aplicadas contra-orde-

nações”, lê-se na proposta do verea-

dor Ricardo Valente. 

A monitorização feita pelo Depar-

tamento Municipal de Turismo e 

Comércio detectou a “existência de 

centenas de alojamentos com Registo 

Nacional de Alojamento Local (RNAL) 

atribuído”, mas que “não estão cadas-

trados na plataforma”. Isto apesar de 

“todo o esforço” feito pelo departa-

mento que diariamente envia “emails 

e convocatórias” a estas entidades. 

Mesmo após esse contacto, muitos 

“não procedem ao registo de entidade 

e cadastro do alojamento”. E isso 

“inviabiliza que possam entregar a 

declaração de cobrança e entregá-la 

ao município como de nido no regu-

lamento”. 

A 30 de Setembro, a plataforma 

tinha 96,12% dos AL que constam no 

RNAL — Turismo de Portugal cadas-

trados. Em Fevereiro, o Porto tinha 

arrecadado 10,4 milhões de euros.  

Câmara do Porto continua 
a falar de centenas de AL 
sem registo na plataforma 
da taxa turística

Economia
Mariana Correia Pinto

mariana.pinto@publico.pt

Página 1



A2 Vice-presidente da Câmara de Tarouca arguido na Operação Éter
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2019

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Manuel Jorge Bento

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb8e5b95

 
50 câmaras recebem 7,8 milhões de fundos europeus.
 
José Damião Melo, o vice-presidente da Câmara de Tarouca, confirmou que foi constituído arguido no
inquérito que investiga a instalação de lojas interativas da Turismo do Porto e Norte de Portugal, no
âmbito da Operação Éter. "Os ajustes diretos que foram realizados tinham valores que eram
permitidos na contratação pública", referiu, garantindo que mantém a "tranquilidade".
 
Ao todo, 50 municípios beneficiaram de 7,8 milhões de euros de fundos europeus para instalarem
aquele tipo de lojas. Desta meia centena de autarquias, 39 fizeram ajustes diretos com a Tomi World -
cujo gerente, José Agostinho, já foi constituído arguido por recebimento indevido de vantagem -,
incluindo Tarouca.
 
"O protocolo com a Turismo do Porto e Norte foi assinado a 25 de setembro de 2013 e nós, enquanto
executivo, tomámos posse a 21 de outubro desse ano, já todo este processo estava a decorrer",
indicou José Damião Melo.
 
Três empresas ligadas a José Agostinho faturaram quase três milhões de euros com lojas interativas
de turismo em negócios com pelo menos 53 câmaras e a Turismo do Porto e Norte de Portugal
(TPNP), liderada por Melchior Moreira - que está em prisão preventiva. De acordo com o portal da
contratação pública, a Tomi World lucrou 1,58 milhões, a Media 360 angariou cerca de 1,3 milhões e a
Celeuma 39 920 euros.
 
PORMENORES
Contratos mais avultados
O contrato de maior valor com a Tomi World, segundo dados do portal Base, foi um ajuste direto do
município da Póvoa de Varzim (67 361 euros), por "ausência de recursos próprios". O mais avultado
da Media 360 foi com a Câmara do Peso da Régua (67 360 euros).
 
Linhas de investigação
Os procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, o uso de meios da TPNP para fins
pessoais, o apoio a clubes de futebol, o recebimento indevido de ajudas de custo e o recebimento de
ofertas provenientes de operadores económicos são as cinco linhas de investigação da operação Éter.
 
...
 
[Additional Text]:
José Damião Melo é o vice-presidente da Câmara Municipal de Tarouca 
Melchior Moreira, o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, está na cadeia 
Jos&#233; Dami&#227;o Melo &#233; o vice-presidente da C&#226;mara Municipal de Tarouca 
Melchior Moreira, o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, est&#225; na cadeia 
Jos&#233; Dami&#227;o Melo &#233; o vice-presidente da C&#226;mara Municipal de Tarouca 
Melchior Moreira, o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, est&#225; na cadeia
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A Associação do Alojamento Local 
em Portugal (ALEP) afirma que o re-
gulamento de Lisboa, apesar de alguns 
avanços, trouxe também retrocessos e 
erros que são preocupantes, disse o seu 
presidente. Eduardo Miranda aponta 

a inclusão “de última hora” da Baixa e 
das avenidas da Liberdade e da Repú-
blica como ponto negativo, acreditan-
do que isso afetará a “confiança dos 
agentes económicos” e a imagem de 
Lisboa “junto dos investidores”.

ALEP afirma que regulamento  
de Lisboa trouxe retrocessos e erros 

ALOJAMENTO LOCAL
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Alojamento 
local proibido 
em várias zonas 
GO  Regulamento Municipal do 
Alojamento Local de Lisboa, 
que entra hoje em vigor, esta-
belece a proibição de novos es 
t abelecimen tos em zonas con-
sideradas de "contenção abso-
luta": Bairro Alto/ Madragoa, 
Castelo/Alfama /Mouraria, Co-

  

lina de Santana, Baixa e eixos 
Avenida da Liberdade/Avenida 
da República/Avenida Almi-
rante Reis. Podem, contudo, ser 
concedidas autorizações exce-
cionais para novos estabeleci-
mentos quando digam respeito 
a operações de reabilitação de 
edifícios em ruínas ou reabilita-
ção integral de edifícios total-
mente devolutos há mais de três 
anos, e quando sejam conside-
rados de especial interesse para 
a cidade. • 
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AL 

AL. Novas regras 
a partir de hoje 

LISBOA O Regulamento Munici-
pal do Alojamento 1 ncal entra em 
vigor hoje. Segundo o diploma 
publicado em Diário da Repúbli-
ca, o regulamento proíbe novos 
estabelecimentos em zonas con-
sideradas de contenção absoluta. 
São elas Bairro Alto/Madragoa, 
Castelo/Alfama/Mouraria, Colina 
de Santana, Baixa e eixos Aveni-
da da Liberdade/Avenida da Repú-
blica/Avenida Almirante Reis. 
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O Airbnb anunciou hoje que vai passar a pente fino os 7 milhões de anúncios disponíveis na
plataforma e agir à altura de irregularidades que possa encontrar
 
Airbnb vai verificar todos os anúncios da plataforma. São 7 milhões
 
23:13, 7 Nov 2019
 
O Airbnb decidiu passar a pente fino os 7 milhões de anúncios disponíveis no seu site, após vários
incidentes, incluindo um tiroteio que matou cinco pessoas numa propriedade na Califórnia (Estados
Unidos).
 
A auditoria interna deve começar imediatamente, disse o co-fundador e chefe da empresa, Brian
Chesky, num email enviado a todos os funcionários, acrescentando que o processo estará concluído
até 15 de dezembro de 2020.
 
Toda a informação publicada no site vai ser verificada, incluindo endereços, fotos e outros detalhes,
assim como tudo o que se refere ao estado do imóvel, segurança e equipamento prometido aos
utilizadores da plataforma.
 
O responsável pela Airbnb também usou o Twitter para reforçar a confiança como elemento fulcral dos
negócios digitais. "A confiança na Internet começa com a verificação da precisão da informação nas
plataformas", lê-se num dos tweets que Chesky publicou. "Este é um passo importante para a nossa
indústria".
 
We are introducing the Airbnb Guest Guarantee. Starting on 12/15/19, if a guest checks into a listing
and it doesn't meet our accuracy standards, we will rebook them into a listing that is just as nice - and
if we can't, they will get 100% of their money back.
 
- Brian Chesky (@bchesky) November 6, 2019
 
Mas as promessas não se ficam por aqui: o Airbnb compromete-se, a partir de 15 de dezembro deste
ano, a realojar ou reembolsar totalmente um utilizador da plataforma cuja hospedagem não seja
satisfatória. A empresa, recorde-se, é frequentemente criticada por não fazer o suficiente para
satisfazer as reclamações dos clientes.
 
Chesky reconhece: "A maioria dos anfitriões faz um óptimo trabalho, mas os clientes precisam sentir
que o Airbnb está do seu lado, e acreditamos que este compromisso é uma etapa necessária para
tranquilizar os clientes".
 
O chefe da empresa também anunciou a criação de uma linha direta que opera sete dias por semana e
24 horas por dia, o que deve permitir a comunicação com "uma pessoa real no Airbnb em todo o
mundo e a qualquer momento".
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Esse serviço funcionará a partir de 31 de dezembro nos Estados Unidos e estará à disposição em
outros países durante 2020.
 
Airbnb vai proibir as "casas de festas"
 
Ler Mais
 
partilhar
 
https://executivedigest.sapo.pt/author/rita-paz/
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Início B1A Congresso da AHP: oradores confirmados
 
Congresso da AHP: oradores confirmados
 
Novembro 8, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
"Portugal: Preparar o Amanhã" é o mote para a 31ª edição do Congresso Nacional da Hotelaria e
Turismo que se realiza, de 20 a 22 de novembro, no Centro Cultural de Viana do Castelo.
 
O tema central do Congresso é o ponto de partida para os vários painéis nos quais irão participar
grandes nomes da vida política, empresarial, da Hotelaria e do Turismo.
 
Para este evento estão já confirmados o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital; a
secretária de Estado do Turismo; os presidentes das Câmaras de Viana do Castelo, Caminha, Paredes
de Coura e o vice-presidente com o pelouro do Turismo da Câmara Municipal do Porto; presidente da
ERT do Porto e Norte; e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal.
 
No que concerne aos intervenientes nos diversos painéis também está praticamente preenchida a
panóplia de oradores.
 
Assim, no painel 1 - Investimento Hoteleiro em Portugal: Jorge Rebelo de Almeida, Grupo Vila Galé;
Manuel Proença, Grupo Hoti Hotéis; António Trindade, Grupo Porto Bay; José Roquette, Grupo
Pestana; e Carlos Silva Neves, SANA Hotels.
 
PAINEL 2 - Convergência Ibérica: Daniela Santiago, Javier Martin, Virginia Irurita, Maria de Lurdes
Vale, e Mafalda Bravo.
 
PAINEL 3 - Desafios da comercialização digital: Rik Plompen (Design Hotels), Sofia Brandão (AlmaLusa
Hotels) e Rodrigo Roquette (Discovery Hotel Management)
 
PAINEL 4 - Game Changing: a transformação da Indústria da Aviação: Antonoaldo Neves, CEO da TAP
Portugal; José Lopes, Country Manager para Portugal da EasyJet; e Francisco Pita, Administrador da
ANA Aeroportos
 
PAINEL 5 - Crescer a Norte: Mário Ferreira (Douro Azul), João Gomes da Silva (Sogrape), Paulo Garcia
da Costa (Vila Foz Hotel & SPA) e Bernardo d'Eça Leal (The Independente Collective)
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PAINEL 6 - As oportunidades que temos no novo mercado do luxo: Miguel Guedes de Sousa
("JNCQUOI" - Amorim Luxury Group), Luís Sousa, (Mr. Travel Portugal) e Samuel Torres de Carvalho
(STC Arquitetos)
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 14,54 x 28,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83377025 08-11-2019 | Económico Madeira

POLÍTICA 

PS diz que Governo 
regional não tem 
estratégia para Turismo 

Os socialistas consideram que não existe uma estratégia para acompanhar o 
aumento da oferta hoteleira, e defendem mais rotas e promoção para a Madeira. 

RUBEN PIRES E LAURA LEÓN 
rpires@jornaleconomico.pt 

O líder parlamentar do PS Madei-
ra mostra preocupação com o esta-
do do Turismo na Madeira. Mi-
guel Iglésias alerta para as baixas 
que têm existido nas dormidas, 
nos proveitos e na Receita por 
Quarto Disponível (RevPar), e 
com as falências de companhias 
aéreas em mercados como o inglês 
e alemão. O deputado socialista diz 
que o setor está "desorganizado" e 
que vê uma "total desorientação 
estratégica" da parte do Governo 
que "não pode" continuar. 

"O Turismo passa por diversos 
ciclos, tivemos um de crescimento 
e agora estamos num período de 
ajustamento. Temos um problema 
muito sério. Não há estratégia de 
médio e longo prazo da parte do 
Governo. Não conseguimos per-
ceber qual é o objetivo, o que que-
remos atingir, para onde quere-
mos caminhar, quais as verbas e 
dotação, a estrutura para o turismo 
para ultrapassarmos esta fase e 
voltarmos a crescer de forma sus-
tentável", explica o líder parla-
mentar do PS Madeira. 

Miguel Iglésias lembra a abertura 
de unidades hoteleiras que tem 
existido na Madeira, mas não vê 
um "acompanhamento político, 
uma estratégia que possa acompa-
nhar este crescimento da hotelaria". 

O socialista defende que é preciso 
mais rotas, aviões, e promoção, di-
recionada para a Madeira, e que se 
estamos a alavancar a oferta hote-
leira, é "preciso trabalhar do outro 
lado da equação", algo que neste 
momento "não está a acontecer". 

Miguel lglésias afirma que não 
vé sinais de que alguma coisa este-
ja para mudar "tão cedo" no turis-
mo, e esta é uma área onde "não 
pode haver tolerância", e que po-
liticamente o PS vai fazer o "tra-
balho necessário de pedir explica-
ções e de apresentar medidas para 
o setor". 

PS disponível para 
entendimentos com maioria 
O PS Madeira está aberto a todas 
as iniciativas que sejam em prol da  

população, e, da mesma forma que 
está disponível para consensos 
com a maioria parlamentar, espera 
que o mesmo aconteça com as pro-
postas apresentadas pelos socialis-
tas na Assembleia Legislativa da 
Madeira. 

Nesse sentido, Miguel Iglésias 
diz que é preciso chegar a consen-
sos para aprovar a revisão do Esta-
tuto Político Administrativo e da 
Lei Eleitoral, e acredita que exis-
tem condições para o fazer na pri-
meira metade da legislatura. 

O socialista afirma que tudo o 
que vá ao encontro de uma maior 
autonomia da Madeira tem e terá o 
acordo do PS. "O Estatuto tem de 
refletir esse aprofundamento da 
autonomia. A Madeira está prepa-
rada para assumir as responsabili-
dades desse aprofundamento da 
autonomia e isso já deveria ter sido 
efetivado", reforça. 

Miguel Iglésias abordou ainda o 
sistema fiscal próprio para a Ma-
deira, dizendo que existe "um lon-
go caminho" de debate público a 
fazer sobre o tema. 

"É um tema apelativo, mas a ver-
dade é que nunca demos passos 
concretos para caminharmos nes-
se sentido. Uma coisa é defender, 
outra é ver que medidas e passos 
temos dado para chegar a um siste-

 

O PS admite 
entendimentos 
com a maioria na 
Assembleia Regional 
e frisa que é preciso 
consensos na revisão 
do estatuto político 
administrativo. 
Os socialistas querem 
ainda políticas 
que diversifiquem 
a economia 

ma fiscal próprio. Para nós é certa-
mente uma discussão em aberto, 
mas é preciso avaliar muito bem os 
prós e contras, e é preciso um tra-
balho muito sério de debate e de 
auscultação com as empresas, po-
pulação e todos os intervenientes 
sobre esta matéria", explica o lider 
parlamentar do PS Madeira. 

Emprego e fixação 
de residentes é estrutural 
Miguel Iglésias defende que a cria-
ção de emprego e a fixação de fa-
mílias é um dos "temas estruturais" 
para a Madeira. "Desde 2011 saí-
ram da Madeira cerca de 14 mil 
pessoas. Não há região nenhuma 
do mundo que consiga tornar isto 
sustentável. Temos jovens a sair 
para a emigração, que vão para o 
Continente para estudar e já não 
voltam porque não têm oportuni-
dades na Madeira. Isto é algo es-
trutural que tem de merecer a 
maior das atenções por parte de 
todas as forças politicas", alerta. 

O socialista diz que a Madeira 
está dependente do turismo e da 
construção e, nesse sentido, é pre-
ciso diversificar a economia dina-
mizando outros setores que "pu-
dessem desenvolver empregos 
qualificados e fixar a nossa popula-
ção" na Madeira. 

"O que nós vemos na maioria 
PSD/CDS-PP é um vazio nesta 
área. Da nossa parte, será uma das 
principais preocupações. Não te-
nho nenhum problema que os jo-
vens depois de estudar vão para 
fora ganhar experiência profissio-
nal no estrangeiro. Acho isso nor-
mal. A questão é ter a capacidade 
de conseguir atrair os jovens e as 
jovens famílias para regressarem à 
sua terra. Isso é estruturante. De 
outra forma não é possível termos 
uma estratégia de desenvolvimen-
to futuro. Não nos podemos resi-
gnar ao fado do envelhecimento e 
despovoamento da região, em par-
ticular nas zonas mais rurais", re-
força. 

Miguel IgléOas diz que é preciso 
encontrar uma estratégia de médio 
e longo prazo que défma priorida-
des, dinamize a economia, atraia 
investimento, crie empresas e em-
prego. • Página 11
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Summer flights to Toronto from the Algarve
 
in Algarve ·
 
08-11-2019 01:00:00 · 0 Comments
 
The Algarve will have the first intercontinental flight during the high season in 2020, with a flight
between Faro and Toronto, Canada.
 
This is an extension of an existing route, which has been operating weekly between 15 January and 28
April, to now include the summer period, with 29 more flights scheduled between 8 May and the end
of October, the Tourism Association (ATA) source told Lusa.
 
Flights operated by the Canadian airline Air Transat depart from Toronto on Tuesday during the winter
period, and in the summer operate on Friday with return from Faro on the same day.
 
In a statement, ATA states that this is an asset to the Algarve and "the result of the promotional
efforts that Turismo do Algarve and Turismo de Portugal have been making in the Canadian market
and Faro Airport", noting that in Toronto there are connecting flights to Vancouver and Montreal,
which "allows you to extend the breadth and reach of this route".
 
The Association adds that the potential of this market and route has led it to participate in numerous
destination promotion actions in Canada and has developed several marketing campaigns, in
partnership with Air Transat and tour operator Transat Vacances, to publicise the region.
The new route will ensure 11 frequencies with an Airbus A330 and 18 frequencies with the new Airbus
A321LR, "which was one of the deciding factors that made it possible to extend the connection," says
ATA.
 
Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7 percent
increase in the number of guests and a 20.3 percent increase in overnight stays (reaching a total of
254,000 overnight stays).
 
This year, the numbers are still positive, and it is possible to show, until August, a growth of 12.3
percent in the number of guests and 12.5 percent in the number of overnight stays (totalling
approximately 214,000 overnight stays).
 
ATA points out that during their visit to the Algarve, Canadian tourists tend to "stay for long periods",
which is why this market has begun to gain increased relevance, significantly contributing to
"mitigating the seasonality of tourism in the region".
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Autumn events for the Algarve
 
By Kim Schiffmann,
 
in Algarve ·
 
08-11-2019 01:00:00 · 0 Comments
 
Music, dance, exhibitions and autumn flavours warm the month of November in the Algarve.
 
Even during the coolest of days, the region does not stop and there are hundreds of events for
residents and tourists that can already be found in the 'Guia Algarve' for the month.
 
The Aljezur Sweet Potato Festival, one of the largest autumn food festivals in the south of the country,
kicks off on 29 November and asts until the first day of December. But because this is the month of
the chestnut, there are several events dedicated to it, including the 357th São Martinho Fair (8 to 17
November, Portimão).
 
In the arts, not to be missed are the exhibition 50 years in Lagos, Portraits of Friends and Artists by
Peter Jones, which opens on 8 November and lasts until 28 November (Lagos Cultural Centre), and the
show After the Fear, by Bruno Nogueira, which takes place at the Cineteatro Louletano, on 14
November, at 9.30pm.
 
For those looking for musical events, Tiago Bettencourt is present at the Municipal Auditorium of Olhão
(16 November, at 9.30pm) and the Carlos do Carmo Municipal Auditorium, in Lagoa, receives on the
night of the 29, the Aqui Está se Sossegado concert, which brings together the duo Camané and Mario
Laginha.
 
Nature, one of the Algarve's treasures, is one of the focal points of the event agenda. Therefore, on 10
and 11 November, Operation Green Mountain, promoted by Zoomarine, takes place, which seeks to
involve everyone in the collective protection of the natural values of the Algarve region.
 
Dance will be marked by the presence of David Pérez and Su Cuadro Flamenco, the renowned and
award-winning Sevillian dancer, who performs on the 22 November at 9.30pm at the Olhão Municipal
Auditorium.
 
Continuing to show the secrets of the Algarve is 365 Algarve, which returned for its fourth edition in
October and in November and has two great moments: the Luza 2019 - Algarve International Festival
of Light (14-16 November in Faro) and the sessions of the Forgotten Food Festival (the Momentum
experience - from the forest to the plate, a sensory experience, taking place on 8 November, in Lagoa,
9 November in São Brás de Alportel and 10 November in Vila do Bispo, and the Trails for Spoon and
Cook, with session scheduled for 30 November, in Alcoutim).
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Edited monthly by RTA, Guia Algarve is a bilingual publication (Portuguese and English), with a
circulation of 50,000 copies in November and free distribution in hotels, travel agencies, tourist offices,
Faro airport, rent-a-car and golf courses in the area.
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Government working to bring MotoGP to the Algarve
 
in Sport ·
 
08-11-2019 01:00:00 · 0 Comments
 
The MotoGP World Championship could return to Portugal in 2022, the president of the International
Motorcycling Federation (FIM) said, a source of the government told Lusa.
 
An official source of the secretary of state for tourism confirmed to Lusa that the possibility of holding
the world motorcycle speed championship in Portugal has been handled by the Autódromo
Internacional do Algarve, in partnership with the secretary, through Turismo de Portugal, the country's
tourism board.
 
The government is willing to participate in a joint solution, which allows the holding of major
international events, including through the fund for attracting congresses and major events, managed
by Turismo de Portugal, the source said.
 
That government source said the goal by the Portuguese president of the FIM, Jorge Viegas, depended
on the application to that fund for the year and the conditions of it to define the involvement of each
party.
 
On the sidelines of the Malaysian Grand Prix, Jorge Viegas once again acknowledged the return of the
main motorcycle speed championship to Portugal, this time to the Algarve.
 
"These are contracts that cost money to bring the show to any country and now need to secure
funding for at least three major prizes," said Jorge Viegas, adding that Dorna's idea, the company that
holds the commercial rights of the competition, is that at least three events can be held in Portugal in
five years from 2022.
 
Portugal has been away from the elite of speed motorcycling since 2012, when the Estoril racetrack
received the last Grand Prix of Portugal, after 13 years in a row.
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Produção de salicórnia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aaf3383d-0ad6-4f09-925f-

b827a8cad2e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É cada vez maior o consumo de salicórnia tanto a nível nacional como europeu. São por isso cada vez
maiores, as áreas de produção, mas ainda assim insuficientes. A nível nacional, existem muito poucos
produtores. Dois são no Algarve.
Comentários de Pedro Monteiro, Diretor Regional de Agricultura do Algarve; Ricardo Coelho, biólogo /
produtor de salicórnia; Miguel Salazar, engenheiro agrónomo / produtor de salicórnia; Pedro Girão,
produtor de salicórnia.
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TOURISM  ||
promoting Monchique and 
the Great Guadiana Route, a 
network of trails spanning 
three municipalities in the 
Lower Guadiana area, have 
been awarded prizes at the 
International Tourism Film 
Festival ‘Art&Tur’.

The Great Guadiana Route 
-

egory of ‘Active Tourism’ 
for the way it showcases the 
beautiful scenery, pictur-
esque towns and stunning 
riverside views that can 

be enjoyed while discov-
ering the sprawling trails 
that link Alcoutim, Castro 
Marim, Vila Real de Santo 
António and the Alentejo 
village of Mértola.

The video was a joint 
venture involving the Odi-
ana association, the town 
halls of the Lower Guadiana 
area and private company 

-

Natureza – Monchique’, was 
placed second in the category 

of ‘Ecotourism’ and show-
cases the area as “one of the 
treasures of the Algarve”.

It focuses on the Fóia peak, 
which offers a stunning 
view over the surrounding 
area, and the small spa vil-
lage of Caldas de Monchique. 
The video was directed by 
Eduardo Sousa and backed 
by the Algarve Tourism 
Board (RTA).

The ‘Art&Tur’ festival was 
held in Torres Vedras, north 
of Lisbon, between October 
22 and 25.

Algarve promotional films  
awarded at film festival
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