
Clipping 2019-11-15



Revista de Imprensa

1. Brexit vai retirar 100 mil turistas ingleses a Portugal, Jornal de Notícias, 15/11/2019 1

2. Medronho nosso de cada dia, Negócios - Weekend, 15/11/2019 2

3. "De forma não intencional...", Negócios - Weekend, 15/11/2019 8

4. What they say about us, Algarve Resident (The) - Aniversário, 14/11/2019 9

5. Elevado número de cancelamentos de voos no aeroporto do Funchal, Antena 1 - Notícias, 15/11/2019 15

6. ANAC diz entender as queixas dos empresários, TSF - Notícias, 15/11/2019 16

7. Neve na Serra da Estrela, CM TV - Notícias CM, 15/11/2019 17

8. Dormidas rendem cerca de 3 mil milhões em 2018, Destak, 15/11/2019 18

9. Receitas do turismo a subir, RTP 3 - 3 às..., 14/11/2019 20

10. Turismo em Portugal ultrapassa os 66 milhões de dormidas em 2018, Opção Turismo Online, 15/11/2019 21

11. Número 3, Negócios, 15/11/2019 23

12. GuestReady gere alojamentos no valor de 51 milhões em Portugal, Jornal Económico (O), 15/11/2019 24

13. Gestora de alojamento local atinge 51 milhões de euros em propriedades em Portugal, Vida Económica,
15/11/2019

25

14. Fortaleza de Sagres tem arriba em risco, Correio da Manhã Online, 15/11/2019 26

15. Arranque com ventos da Madeira, Diário de Notícias da Madeira Online, 15/11/2019 27

16. Problema aeroportuário vai além de Lisboa alertam agências de viagens, OTurismo.PT Online,
15/11/2019

30

17. Estátua de Cristiano Ronaldo, SIC Notícias - Edição da Noite, 13/11/2019 32

18. Autumn events for the Algarve, Portugal News (The), 09/11/2019 33

19. Summer flights to Toronto from the Algarve, Portugal News (The), 09/11/2019 34

20. Motociclismo - MotoGP returning to Portugal?, Portugal News (The), 09/11/2019 35

21. Festival LUZA enche de luz e cor a capital algarvia, Postal do Algarve, 08/11/2019 37

22. Brits Love Algarve Despite Brexit, Algarve Resident (The), 07/11/2019 38

23. Ryanair doa 250 mil euros para "Renaturalizar Monchique", Jornal de Monchique, 30/10/2019 41

24. Novembro traz desporto, gastronomia e espetáculos à atividade cultural do Algarve, Jornal de Monchique,
30/10/2019

43

25. Festival Internacional premeia filme promocional dedicado a Monchique, Jornal de Monchique,
30/10/2019

44

#A1
#A1
#A2
#A2
#A8
#A8
#A9
#A9
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A20
#A20
#A21
#A21
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A30
#A30
#A30
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A37
#A37
#A38
#A38
#A41
#A41
#A43
#A43
#A43
#A44
#A44
#A44


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 13,06 x 22,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83493133 15-11-2019

• A • 

 

4 

=1;c• 

j 
'•••zi  e ,, 
r••••-if  •I:i'il'•t-

 

, y1r  • 
;•• 

SN
3r

> V
4V

11
V

R
01

; >.
,V

A
'l
lS

O
V

O
I 

 

• • 

 

Portugal perderá 5,8% de turistas britânicos 

Brexit vai retirar 
100 mil turistas 
ingleses a Portugal 

Impacto na atividade turística nacional será contido, mas 
saída da UE cortará no total 8 milhões de viagens em 2021 

Ana Margarida Pinheiro 
ana.pinheiro@dinheirovivo.pt 

VIAGENS  No turismo já se fa-
zem as contas ao impacto da 
saída do Reino Unido da 
União Europeia: sem acor-
do, as viagens dos britânicos 
caem 7% em 2020, e 8% no 
ano seguinte. Haverá me-
nos 8 milhões de turistas in-
gleses a viajar; em Portugal 
ocorte não irá além das 100 
mil pessoas, mostram pro-
jeções da European Travel 
Commission (ETC). 

"Uma saída sem acordo vai 
afetar os fluxos turísticos 
através das variáveis ma-
croeconómicas, impactos  

no sentimento dos consu-
midores e disrupção no se-
tor das viagens", revela a 
equipa de Eduardo Santan-
der, diretor-executivo des-
te organismo. O efeito de 
uma saída sem acordo não 
será temporário. "Irá afetar 
de forma permanente os vo-
lumes de viagens" destes 
turistas ao longo dos anos. 
Menor poder de compra e 
sentimento económico 
mais frágil são algumas das 
razões apontadas. 

O impacto também não 
será sentido de forma ho-
mogénea nos vários desti-
nos europeus. Em Portugal, 
por exemplo, o turismo  

continuará animado e, ape-
sar de um corte de 5,8% no 
número de turistas oriun-
dos do Reino Unido - qual-
quer coisa como 100 mil 
pessoas -, a atividade turís-
tica em Portugal vai man-
ter-se em alta. Sem Brexit, a 
projeção do ETC aponta 
para algo como 2,4 milhões 
de chegadas de ingleses, 
num total de 16,6 milhões 
de turistas; com Brexit se-
riam 2,3 milhões de ingle-
ses, num universo de 16,5 
milhões de hóspedes. 

ESPANHA SOFRE 

Já Espanha, sendo o país do 
Mundo mais visitado pelos 
ingleses - 15,6 milhões no 
ano passado -, será também 
o local onde o Brexit terá 
maior impacto. Em 2021, 
prevê-se menos 1,3 milhões 
de chegadas de turistas bri-
tânicos em Espanha, a que 
se junta "uma quebra de 
300 mil turistas de outros 
mercados, graças a um me-
nor ritmo de crescimento 
da economia europeia". Em 
2020, só ingleses serão me-
nos 900 mil, "o que repre-
senta um corte de mais de 
dois milhões de viagens de 
britânicos a Espanha em 
dois anos", revela o ETC. • 
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No alto da serra de Monchique, brinda-se ao néctar da terra — a aguardente de medronho. 
Outono é tempo de apanha do fruto, que segue para as destilarias, onde se dá a alquimia. 
Giacomo Scalisi e Madalena Victorino entraram neste mundo ritualístico e quase secreto 
e com eles levaram escritores e atores. Sandro William Junqueira e Afonso Cruz constroem 
histórias que depois vão à cena nos palcos da serra. Assim se faz o projeto "Medronho", 
ciclo de espetáculos da iniciativa "Lavrar o Var — As Artes no Alto da Serra 
e na Costa Vicentina", integrada no programa cultural 365 Algarve. Nos primeiros dias 
de novembro, a "Sangrada Família" foi ao Vonte da Lameira apanhar medronho. 

LÚCIA CRESPO 
:7,respa@ne:ocios pt 

izem quedas tornei ras de :\•lonchique. em vez de águajorra medro-

nho. esse liquido celestial que às vezes faz magia e. qual máquina 

do tempo. transporta quem o bebe para épocas e lugares distantes. 

E lá. ruí alto da serra, que Madalena \lel( >rino e Giacomo Scalisi 

andam a lavrar o mar"..luntam as gentes dos medronheiros, ato-

res e não atores, vizinhos e curiosos, e desbravam os anfiteatros na-

turais. agora salpicados de laranja e vermelho. as cores vivas do me-

dronho. Cores que no ano passado foram chamuscadas pelo fogo. 

Fogo que escureceu a serra. Tal como o medi ( MIM. também <I higo 

comanda a vida dos nu inchiquenses. ( )s seus unos de vida contam-

-se pelos incêndios. "Es um homem com seis incêndios de vida...". 

Fala-se assim. 
NO meio dos meda mhein )s e da lei isi ida serra, está em cena tuna 

nega-saga- familiar-monchiquense, um "Romeu e „luneta" pós-mo-

derno, unia históriasem fim à vista criada pelo escritorSandro William 

Junqueira. E a sua "A Sangrada Família". 1:ma tragicomédia que vai 

sendo intercalada com as histórias construídas por Afonso Cruz. ( )s 

seus escritos são depois encorpados nos paio»; e socalcos da serra e 

percorrem os dikTentes momentos da produçãoda aguardetitede 

dronho, desde a apanha até à fermentztção e destila. 
I Ia quatro anos, os escritores foram convidados pelo diretor ar-

íst Mo Giacomo Scalisi para conhecerem os rituais alquimiens da 

destilaçãil do medronho. Falaram com os aguardenteiros. viram as 

barricas e os alambiques de cobre com tubos que parecem serpen-

tes. espreitaram as fornalhas e o togo lento o fogo bom , escuta-

ram a sabedoria antiga e entraram nesse mundo quase secreto no 
qual os açúcares se transformam ent álcool bem apuí-adi' o loa. al-

enálico da aguardente de medronho varia entre 4.9% e 52%. 
"Não é hicil entrar numa destilaria, é um meio fechado, feito de 

pessoas que têm muita experiência na dt!stil a, são anos e anos. gera 

ções e gerações. Quando Ia entramos pela primeira vez, sentimos 

uma atmosfera muito pari 'Cilia r: é tudo preto, vê-se fumo, h.í 1.1111:1 

sensação de perfumes no ar. um cheiro a lenha. E depois há o chou • 

riço e a conversa enquanto se espera pela alquimia do medronho", 

descreve( fiacomo Scalisi. 
Nada de aguardente fron . O tempo conta para uma boa "cal - 

dei rada". No outono, apanha-se o fruto carnudo que segue para a 

destilaria. onde fica dois meses a fermentar em potes de 200 litros. 

Com arte e mestria, a magia acontece.° néctar de 1Monchique é de-

pois servido em pequenos copos de vidro de nome mosquitos.. 

aguardente pode acompanhar tuna bela [diurna. pão regado com 

azeite, uni cozido com enchidos c carnes e um caldo de couves. 

A partir destas experiências, Sandro William Junqueira e Afim-

so Cruz foram construindo as suas histórias que depois vão à cena, 

duas vezes por ano, no alto da serra de N lonchique e nas suas desti 
latias. Assim se faz o projeto "Med ronho", um ciclo de espetáculos 
da programação cultural "Lavrar o Mar As Artes na Alto da Serra 

e na Costa Vicentina", integrado no 365 Algarve, programa finan-

ciado pelas secretarias de Estado da Cultura e do Turismo. 
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Os espetáculos itinerantes '4) 

nas destilarias e na serra 
de Monchique estão ?.< í. 

reproduzidos no livro 
"Medronho - Teatro no 
Alto da Serra de Monchique 
e nas Destilarias", com 
fotografias de João Mariano. 
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FOGO BOM, FOGO MAU 
No Heliporto de Monchique; seis dezenas de pessoas vão de 

autocarro até ao Monte da Lameira, propriedade de José Paulo 
Nunes. Lá estão os arbustos e o fruto carnudo vermelho-alaran-
jado. Começa uma jornada de cinco horas. É o primeiro dia de 
novembro, está sol, e o público, dividido em quatro grupos, é con-
vidado a juntar-se à apanha do medronho. "Basta esticar o bra-
ço. Assim. Estender os dedos. Assim. Apertar o fruto com deli-
cadeza. Ouvir um estalido. Um dique. Um puf. O sopro da liber-
tação. O alívio da árvore. Uma respiração. Um puf. Assim. E ces-
to. E está. Até é uma coisa bastante simples. Mas não. Para estes 
é uma tourada à mão-cheia. É um arrebanhar à bruta. Um bar-
ranaço na elegância. Já ninguém ouve os velhosf 

Quem fala assim é Manuel Monteiro, personagem da saga de 
"A Sangrada Família", o "Romeu e Julieta" monchiquense inter-
pretado pelos atores António Fonseca, Estêvão Antunes, Pedro 
Frias e Rita Rodrigues. E continua Manuel Monteiro: "Ninguém 
disse que é fácil. Apanhar medronho. Quem é que disse isso? Eu. 
Isso foi há bocado e já passou. É ao contrário. E difícil. Compli-
cado. Obriga a dilatar as pupilas. A alargar os tímpanos. Desco-
brir o momento exato para a apanha exige uma vigilância cons-
tante. Olha. Como a um recém-nascido. Essa inventei eu agora. 
Deve ser por ir ser avô. Porque uns dias o sol atrasa-se. Outros a 
chuva adianta-se. Ou a geada regressa. Essa puta que volta sem-
pre de noite. E o medronho é muito frágil. O medronho, a partir 
do momento em que amadurece, tem pouco tempo de vida. Uns 
dias, uma semana, vá. No fundo, é como nós. E caso não seja apa-
nhado, cai de podre no chão. No fundo, é como nós. E se ele se 
deitar podre no chão, não há fermentação nem destilação. E caso 
não se apanhe o fruto chamado desejo a tempo não há aguarden-
te para ninguém. Como nós. Já disse isso? (..) E como é que se 
vive sem medronho?" 
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Rita Rodrigues, Estêvão Antunes, Pedro Frias e António Fonseca (no sentido dos ponteiros do relógio) deram corpo às 

personagens da peça "A Sangrada Família", com textos de Sandro William Junqueira e direção artística de Giacomo Scalisi. 

1 
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Medronho, A Apanha - A Sangrada Família. Fotos de João !Ariano - 1000olhos (Novembro. 2019) 

ST 

Medronho, O Fogo não tem quatro letras @ lameira. Fotos de João Mariano - 1000olhos (Novembro, 2018) 
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Em Monchique, não se vive sem ele, o medronho. Madalena Vic-
torino e Giacomo Scalisi perceberam-no quando chegaram àque-
le território. "Questionámo-nos sobre o que é que aqui estava que 
poderia ser objeto de uma relação, de um contacto e de um fazer 
junto", conta a coreógrafa e programadora, á distinguida como urna 
das "Mulheres Criadoras da Cultura". "Percebemos que o medro-
nho era um dos grandes temas de Monchique. Não é só uma bebi-
da alcoólica, é muito mais do que isso", sublinha Giacomo Scalisi. 

Nestes últimos anos, juntou-se-lhes um protagonista muito for-' 
te, o fogo - o fogo mau juntou-se ao fogo bom. "Quisemos também 
contar essa história, a do fogo. Quisemos dar voz às pessoas que tudo 
perderam", conta o diretor artístico, no livro "Medronho - Teatro 
no Alto da Serra de Monchique e nas Destilarias", uma edição que 
tem fotografias de João Mariano e-reproduz os textos de Sandro 
William Junqueira e de Aforiso Cruz. 

Depois do incêndio do verão de 2018 - "o dia em que tudo era 
verde e verde para depois ficar tudo preto" -, Giacomo e os seus es-
critores voltaram à serra e reconstruíram as suas histórias. Decidi-
ram continuar a falar do medronho; "Escolhemos participar com o 
nosso estar teatral no luto da população", conta Giacorno Scalisi. 

Um ano depois, os ecos do fogo continuam no alto da serra e nas 
suas gentes. E na saga familiar de Sandro William Junqueira. "Quan-
do anoiteceu e o fogo deixou de fazer croquetes e rissóis das árvo-
res circundantes, vim averiguar se a casa dos Monteiro e o meu que-
rido pai se tinham transformado em cinzas e cocó. (...) Podes vol-
tar ao dai-nos senhor o medronho nosso de cada dia. Estás a seguir-
-me, pai? Pára com isso. Vá lá. Recompõe-te. Estás a fazer muito 
barulho. És um homem com seis incêndios de vida, dois filhos que 
são lobinhos, caramba. Olha para ti: a pele de lagarto nas mãos; os 
olhos riscados de sangue; a cortiça na planta dos pés. Queres que te 
vá buscar uma água das pedras?", pergunta Ezequiel Monteiro. E 
diz Manuel Monteiro, um "homem com incêndios": "Aqui, o dra-
ma e a comédia vivem sobre a mesma serra. É tudo muito frágil e 
rude e rústico e. complexo e puro e alcoólico ao mesmo tempo. Mas 
é o que temos. Para encarar o que falta entre o dia de hoje e a hora 
da desova." w 

Medronho, O Fogo não tem quatro letras @ Lameira. Fotos de João Mariano - 1000olhos (Novembro 2018) 

( 

•!. 

Depois do incêndio de 2018 
- "o dia em que tudo era verde 
e verde para depois ficar tudo preto" 
- Giacomo Scalisi e os escritores voltaram 
à serra e decidiram continuar a falar do 
medronho. "Escolhemos participar com 
o nosso estar teatral no luto da população." 
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1111 DE SEMANA Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

Governo esvazia 
englobamento 
das rendas no IRS 
Ainda não está fechado se a medida entra ou não no Orçamento do Estado para 
2020, mas é já certo que será simbólica e com um efeito residual na receita fiscal. 
ECONDSCSA :"2 c: 2 

A difícil tarefa de 
escolher um CE0 
para o Montepio 

Regulador dos seguros pode vir a limitar 
exposição da mutualista ao banco. 
EMPRESAS 20 e 21 

Venda de malparado do Novo 
Banco aprovada com reservas 
Comissão de acompanhamento considerou que havia créditos que o banco devia tentar recuperar. 
EMPRESAS 22 

Publicando 

ifthenpay Referências Muitibanco 

Entrevista a 
Walter Robinson 

Todos os 
republicanos 

têm medo 
de Trump 

Reportagem: 
Medronho nosso 

de cada dia 

Como um barbeiro 
brasileiro refundou 
o Partido Comunista 

Meta de 2019 
será cumprida 
mesmo que PIB 
quase estagne 
PP !MURA MAMA 4 a a 

Conflito 
comercial está 
para durar, 
avisa Schroders 
MERCADOS 24 e 26 
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De forma não intencional, Donald Trump tornou-se o 'Santo 
Padroeiro' da Primeira Emenda, porque agora todos os 
Vatchdogs' estão a ladrar (.). Todos os republicanos têm 
medo dele. Porque Trump pode destruí-los politicamente." 
Estas são frases do jornalista norte-americano WALTER 

ROBINSON, "editor-at-large" no The Boston Globe. Foi ele quem 
liderou a equipa que em 2002 denunciou o escândalo sobre 
os abusos sexuais por padres católicos nos Estados Unidos. 
Um ano depois, a equipa foi distinguida com o Prémio 
Pulitzer e, em 2015, a sua investigação saltou para os ecrãs de 
cinema, sob o nome "O Caso Spotlight". A história não teve 
um final feliz e continua a incomodá-lo. Walter Robinson 
considera que o Vaticano não soube lidar com o problema e 
acusa a alta hierarquia da Igreja Católica de ocultar os casos, 
e isso é válido para os Papas João Paulo II, Bento XVI e 
Francisco, aponta, em entrevista à jornalista Filipa Lino. 
Dizem que das torneiras de Monchique, em vez de água, jorra 
medronho, esse líquido celestial que às vezes faz magia e, 
qual máquina do tempo, transporta quem o bebe para épocas 
e lugares distantes. É lá, no alto da serra, que Madalena 
Victorino e Giacomo Scalisi andam a "lavrar o mar" há 
quatro anos. Os programadores entraram neste mundo 
ritualístico e quase secreto e com eles levaram escritores e 
atores. Sandro William Junqueira e Afonso Cruz constroem 
histórias que depois vão à cena nos palcos da serra. Assim se 
faz o projeto "MEDRONHO", ciclo de espetáculos da iniciativa 
"Lavrar o Mar - As Artes no Alto da Serra e na Costa 
Vicentina", integrado no programa cultural 365 Algarve. 
Nos primeiros dias de novembro, "A Sangrada Família" 
foi ao Monte da Lameira apanhar medronho.  w 

LÚCIA CRESPO 

fatora 
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what they say about us

2002 2003 2004

The Algarve Resident and I 
-

Resi-
dent

Resi-
dent’s

-

-

-

-

The Resident -
-

The Resident 

-
-

The Resident

A close and positive relationship

Clive Jewell, British Vice-Consul, Portimão

March 2002:  June 2004:  August 2003: 

The editorial 
team has 
supported public 
interest stories 
involving our 
consular work

Algarve Resident  30  
-

Algarve 
Resident 

-

-

-The Resident has always been focused 
on serving the community ... it is part of 
the life of those who live here

João Fernandes, President, Região de Turismo do Algarve 

A symbol of the Algarve
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2005 2006 2007

Since my arrival in Portugal 
20 years ago, the Algarve 
Resident has been a refer-
ence of trustworthy infor-
mation and quality news 
not only for expats living 
in Portugal and the Algarve 
region but also for Portu-
guese citizens who enjoy 
having a different point of 
view on events happening 
in their own country and 

the opinions and reactions 
of overseas citizens living 
in Portugal. 

-
lish teacher, I often used 
the interesting features and 
reliable news items in my 
classes in some of Lisbon’s 
leading stock market-listed 
companies and the students 
really enjoyed reading them 

-
paper journalist, I began 
freelancing for the Resident 
from 2004 onwards and 
am delighted to say that I 
still have retained a strong 
professional bond with the 
newspaper and the Open 
Media Group as a whole. 

But what I have always 
really admired about the 
Resident is this sense of 

being a “family”. I have 
known the staff for years 
and even the ones that have 
left and moved on, I count 
as friends and valued ex-
colleagues to this day and 
with whom I regularly keep 
in contact via Facebook and 
other social media. 

At a time when so many 
newspapers are disappear-
ing from the market, it is 

reassuring and comforting 
to know that the Algarve 
Resident continues to be 
a “family” for those who 
work with it and a beacon 
of knowledge and accuracy 
in a media world increas-
ingly overshadowed by 
dark clouds of misinforma-
tion and fake news. Well 
done team!

A sense of family

Moveison has been working 
with the Algarve Resident 
for many years. It has been a 
fruitful partnership in every 
meaning of the word, and it 
is certainly more than just 
buying advertising space 
these days. We support each 
other in many other ways, 
with me writing articles, 
shared promotions at many 
Algarve events and now the 

team at Open Media even 
assist us in channelling our 
social media presence to 
great effect.

The newspaper has 
evolved from a local rag giv-
ing out all the gossip, into a 
serious newspaper report-
ing on important news 
events and how they affect 
the Algarve and beyond.

On a personal level and 

in my capacity as Chairman 
-

mental Theatre Group, the 
team at the Resident have 
been very supportive in 
assisting us to promote live 
theatre here in the little 

Happy Birthday, Algarve 
Resident
wine and get better with age! 
Here’s to the next 30 years!

Like a fine wine 

Chris Graeme, Editor, Essential Business  

Chris Winstanley, advertiser

July 2005:  
mobile mammography unit

May 2007: Three-year-old Madeleine McCann  
goes missing in Praia da Luz

December 2006: 
Portimão to see the Dakar Rally, which passed through 
the Algarve on its way from Lisbon to Africa.

The Resident 
has evolved 
from a local rag 
into a serious 
newspaper

To maintain strong commu-
nity connection, it is very rel-
evant to have a newspaper 
that delivers adequate relia-
ble information, essential for 
locals to know what is going 
on around them, where they 

everyday life.
It is important to be aware 

of what is happening at a 
national level, but local news 

is different – this focuses on 
a group of people living in a 

The Algarve Resident is 

newspaper offering readers 
an excellent mixture of local 
and national news but with 
emphasis on what matters to 
the local community.

Warren Buffett said: “If 
you want to know what’s 

going on in your town – 
whether the news is about 
the mayor or taxes or high 
school football – there is 
no substitute for a local 
newspaper.”

I have been reading the 
Resident

wrote for the Resident under 
the column “Resident Pre-
scription” was in 2002. It has 

been a real pleasure to do it 
regularly, every month, for 
17 years. 

The Algarve Resident is 
widely recognised for its 
good quality work over the 
past 30 years and should cer-
tainly be proud!

Happy and healthy anni-
versary wishes.

Dr Maria Alice, contributing writer

Local news that matters

Excellent 
mixture of local 
and national 
news but with 
emphasis on the 
community

My best wishes 
for the 30th 
anniversary 
of the Algarve 
Resident and 
vows of many 
years of good 
business

Clive Jackson 

contributing writer, 

Algarve Skies
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As an old hack, my main 
gripe about many newspa-
pers nowadays is that they 
are unashamedly biased 
politically and will some-
times stoop to the lowest 
journalistic levels to sensa-
tionalise or falsify stories to 
boost circulation and sales. 

Maximum readership is, of 
course, important if a journal 
is to prosper, but aside from 

opinion or comment col-
umns, responsible reporting 
demands factual accuracy 
and honesty. To its credit, 
the Resident adheres to this 
fundamental principle.

It’s been a rocky road for 
journalism over the past 
three decades, especially 

economic times, but the 
Resident has managed to 

-
ish, especially under its pre-
sent ownership. 

It has just the right mix of 
hard headline news up front, 
followed by pages of topical 
national, regional and com-
munity information, as well 
as sections devoted to a wide 
range of feature stories.

Importantly, it has kept 
up with the times so that 

the content of the print 
edition is readily available 
online to overseas as well as 
local readers.

May I join many others in 
offering congratulations to 
the professionalism of the 
publisher, editor, staff report-
ers, contributing writers and 
all other editorial and admin-
istrative personnel. They have 
much to celebrate this week. 

2008 2009 2010

Just the right mix

Len Port, journalist and author

November 2008: Portimão inaugurates the Algarve’s May 2010: Portimonense celebrate promotion to the top 
tier of Portugal football, ensuring the Algarve has two 

August 2009: 
at Albufeira’s Maria Luísa beach

The content of 
the print edition 
is available 
online to 
overseas as well 
as local readers

Congratulations to the 
Algarve Resident on reach-
ing a significant milestone. 
Thirty years of provid-
ing news and features for 
the Algarve is an excellent 
achievement. 

Thank you also for the 
support that you have 
shown for afpop over that 
time and most recently as 
the Media Partner for our 

BLiP Expo for the last six 
years. 

Over the last 30 years, 
there have been many 
changes to life here in Por-
tugal and issues that people 
have needed to be informed 
about. 

As foreigners in any coun-
try, we don’t always have 
the ability to keep up to 
date with what is reported 

in the national press, so 
having the Resident to keep 
us up to date has been 
essential for many foreign 
residents. Congratulations 
also on reporting on and 
championing environmen-
tal causes in the Algarve. 

Wishing you a Happy 
Birthday and continued suc-
cess for the future.

Essential for foreign residents

Michael Reeve, CEO afpop

Having the 
Resident to 
keep us up to 
date has been 
essential

Invaluable partnership
When we arrived to live 

English-language news-
papers on offer, we found 
Algarve Resident a welcome 
mix of news, articles and 
advertisements.  

After the initial effort to 

house, we began to con-
sider ways of learning about 

Portugal and the Algarve, 
and in particular about its 
history; and in search of 
Portuguese history, we have 
travelled the length and 
breadth of our new country 
of residence.

Peter and I founded 
Algarve History Associa-

dissemination of Portu-
guese and Algarvian history 

among the foreign residents 
living in the Algarve.  

The association began 
to give monthly presenta-
tions on all aspects of Por-
tuguese history and culture. 

-
tribute history articles to 
the Resident, and the paper 
has proved invaluable in 
spreading our knowledge 
and also in advertising our 

meetings. My contributions 
now cover six years, and 
we have found the partner-
ship with the Resident to be 
highly advantageous in pub-
licising our activities.  

We offer our congratu-
lations to the Resident and 
its staff on the paper’s 30th 
anniversary, and thank them 
for their helpful and profes-
sional approach.  

Lynne Booker, contributing writer

The paper 
has proved 
invaluable in 
spreading our 
knowledge 

I loved working 
for the Algarve 
Resident, read it 
every week and 
hope it continues 
long after its  
30th birthday!

Jenny Grainer 

contributing writer,

Is it just me?
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2011 2012 2013

1989 was, in fact, quite 
eventful. George H.W. Bush 

Al Qaeda-related cell opened 
in NYC. The last Soviet troops 
left Afghanistan. Khomeini 
issued a fatwa calling for Sal-
man Rushdie to be killed. Tim 
Berners-Lee proposed the 
World Wide Web. The Hills-
borough disaster claimed 
the lives of 96 Liverpool 

supporters. There were stu-
dent protests in Tiananmen 
Square. The US invaded Pan-
ama to overthrow Noriega.

Sugar Ray Robinson, Lau-
rence Olivier, Herbert von 
Karajan, Ayatollah Khomeini, 
Irving Berlin, Vladimir 
Horowitz and Daphne du 
Maurier died in 1989. But 
Rory McIlroy, Gareth Bale, 
Daniel Radcliffe, Dan Biggar, 

Taylor Swift and, of course, 
the Resident were born. 

Most importantly, 1989 
was a political turning point, 
as a wave of revolutions 
swept Eastern Europe, cul-
minating in the collapse of 
the Berlin Wall, the demise of 
the Soviet Union and the end 
of the Cold War.

While there seemed to be 
much wrong with the world 

in 1989, the future was full of 
promise. All of life was ahead 
of the Resident and, with the 
eagerness of youth, it was 
anxious to get going. And so 
it is today. The Algarve Resi-
dent has become our main 
and trusted source of infor-
mation about our adopted 
homeland! May it continue to 
go from strength to strength. 
Happy Birthday!

The Algarve Resident has 
always provided us with 
suggestions on what to do, 
where to go, what to eat as 
well as being our source of 
local and national news.  

Since 1999, many of my 
family have featured in arti-
cles. From my children’s 
dance shows, golf, tennis 
and football championships, 
my mother’s, sister’s and 

niece’s Algarveans theatre 
productions and now my 
husband’s music concerts, 
the Algarve Resident has 
kept us in touch with our 
local community.

I have the great pleas-
ure and privilege of writing 
a monthly column for the 
Resident.  It is not always 
easy to think of a topic, but I 
love doing the research and 

I have interviewed some 
amazing people over the 
years. I have learnt about 
Portuguese history, archi-
tecture, traditions and cul-
ture, and I hope readers 
have enjoyed reading about 
these, too! 

I am so proud that my son 
Jay now also has a monthly 
column and so, hardly a 
week goes by when I do not 

have to cut out an article for 
our Algarve Resident scrap-
book! For my family, the 
Algarve Resident is so much 
more than just a newspa-
per. Congratulations on this 
30th anniversary and thank 
you for all the opportuni-
ties and memories!

We congratulate the 
Algarve Resident for reach-
ing its 30th anniversary, a 
significant achievement in 
its history.

The Algarve Resident has 
been part of our lives for 
nearly 30 years as my wife 
Jane and I regularly read 
the paper whilst we were in 
Hong Kong, before we moved 
to Portugal.

Over this period, we have 
found the Resident to be an 
excellent source of reliable 
news, features and other 
information. It is a pleas-
ure to read, well balanced 
and independent in its news. 
The quality of information 
is consistently high.

At a time when there is 
considerable pressure on 
printed newspapers, by 

often unsourced and unre-
liable social media, the 
Algarve Resident has met 
these challenges by diver-
sifying through its online 
articles and Facebook. 

As president of Safe Com-
munities Portugal, I thank 
the editor and her col-
leagues for all the support 
given in helping us pro-
mote safety and security 

information to all commu-
nities here in the Algarve 
over the last eight years. 
Over 100 Safe Communities 
features have been pub-
lished, covering subjects 
such as cybercrime, crime 
prevention, policing and 
rural fires protection.  

We wish the Algarve Resi-
dent all the very best for the 
next 30 years. 

On becoming 30

So much more than a newspaper

Well balanced and independent 

July 2013: Government merges the management of the 
Algarve’s public hospitals into one entity, the Centro 
Hospitalar do Algarve, later described as a “failure”

September 2012:  
Portimão’s Retail Center

December 2011: Controversial tolls imposed on 
Algarve’s A22 motorway 

David Thomas, contributing writer

Isobel Costa, contributing writer

Larry Hampton, contributing writer

Since 1999, 
many of my 
family have 
featured in 
articles

I thank the 
team for 
helping us 
promote safety 
and security 
information

The Algarve 
Resident has 
become our 
main and 
trusted source of 
information
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2014 2015 2016

They say that familiarity can 
breed contempt but when it 
comes to the reliable pres-
ence of the Resident – or 
‘The Ressie’ as it is known – 
the familiar good reporting 
together with a great team 
at the heart of it all provides 
a very welcome presence in 
our lives.  

Whether visiting or liv-
ing here, there is much to 

be gained from the familiar 
weekly paper (and online) 
that tells us what’s on TV or 
explains the latest national 
political news. 

Our involvement has 
been sharing information 
on enjoying the wonderful 
Mediterranean climate and 
all it means for those of us 
making a garden here. We 
greatly value the help we 

have had from The Ressie 
in spreading the word and 
helping to share our expe-
riences with those new to 
the challenge of Mediterra-
nean gardening. 

Whether it is sounding 
off about alien plants, when 
to plant your cabbages or 
promoting sustainable dry 
gardening using native 
plants, The Resident has 

had an enormous posi-
tive impact on our ability 
to share information and 
encourage best practice in 
gardens and landscapes. 

Congratulations on reach-
ing this important milestone 
– thank you, The Ressie! 

Thirty years ago, I had never 
been to Portugal, let alone 
the Algarve, as I sat trans-

the Berlin Wall came down. 
Fifteen years later, my 

wife and I retired to our new 
home near Tavira and our 
love affair with the people 
and the culture of this beau-
tiful country began. 

From day one, we relied 

heavily on the Resident paper 
to inform and educate us 
about our new environment. 
Little did I realise then that I 
would become a regular con-
tributor, particularly to the 
sports pages, which put me 
in contact with many won-
derful people. 

There have been numer-
ous momentous events since 
the Resident

and the Wall came down, but 
even in this digital age, the 
Resident newspaper is a ‘con-
stant’ in our lives. 

Heartfelt congratulations 
to the staff and publishers 
for maintaining such high 
standards in a rapidly chang-
ing world.

Has it really been 30 years? 
My parents moved to the 
Algarve in 1985 and I turned 
into a regular visitor before 
making those holidays per-
manent in 1997. 

In between, the Resident 
was ‘born’ and soon became 
a ‘must read’ for the then 

keeping us up to date with 
the latest bar and restaurant 

openings, social events and 
general gossip!

The paper gradually trans-
formed itself into a more ‘seri-
ous’ read, covering national 
news stories as well as local 
events, and in 2003 the then 
editor Sarah Howe asked 
me to write about anything 
‘sport’ in the Algarve, adding 
the ‘Is it just me?’ column to 
my portfolio soon after. 

As I was already working 
for the Goodlife magazine 
(now defunct) under my real 
name, Dirk Hinrichs, at the 
time, I came up with a nom 
de plume just for the Resi-
dent: Skip Bandele, a com-
bination of my captaincy of 
a ten-pin bowling team and 
my very real Nigerian mid-
dle name. 

Many things have changed 

over the intervening years, but 
I am still proud of, and enjoy 
contributing, to the Algarve’s 
oldest and best weekly Eng-
lish-language publication. 

Congratulations!

Thank you, The Ressie!

A constant in our lives

Happy days!

Rosie Peddle, Mediterranean Gardening Association-Portugal

November 2015: 
Albufeira, with damages topping €10 million

March 2014: 
plan to demolish over 800 coastal homes in Ria Formosa 

July 2016:  
year” for the Algarve

Skip Bandele, contributing writer

Chris Wright, contributing writer

In 2003, the  
then editor asked 
me to write 
about anything 
‘sport’ in the 
Algarve

The good 
reporting and 
great team 
are a welcome 
presence in  
our lives

From day one, we relied heavily on 
the Resident to inform us about our 
new environment ... Little did I realise 
then that I would become a regular 
contributor
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2017 2018 2019

Algarve Resident sits down with its longest-standing advertiser 
The Algarve Resident has 
had countless advertisers 
over the three decades that 
it has been providing qual-
ity news to its readers, but 
possibly no other adver-
tiser has been with us as 
long as Heatwafer. 

Specialising in heating 
solutions for homes, Heat-
wafer is based in Lagoa 
and has been serving the 
Algarve for decades as well.

“We decided to start 
advertising in the Resi-
dent because it was very 
popular,” owner Claire 
Bancroft, 49, told us mat-
ter of factly.

The newspaper pro-
vided the company with 
an opportunity to pro-
mote its services among 
the Algarve’s expat com-
munity which looks to the 
Resident to stay informed 

about what is going on in 
the region and in Portugal.

Apart from looking at 
our newspaper as a form 
of advertising vehicle, 
Claire also enjoys reading 
the Resident . 

“I don’t like to be on 
Facebook or get my news 
online,” she told us, add-
ing that she prefers a good 
old-fashioned newspaper to 
digital screens. 

Claire, who has lived in 
the Algarve since 1983, 
also praised the “visual 
improvement” of the Resi-
dent over the years and con-
gratulated our team on a 
“successful 30 years”.

On the EN125, Lagoa

well as Claire’s property 
enhancement company 

Home, on the EN125 road 
between Lagoa and the 
Nobel International School. 

Heatwafer specialises in 
radiant heaters which are 
based on the “principle of 
heat radiation with objective 
heating, so it heats people 
instead of a large mass of air.”

Home provides a wide 
range of home improvement 
services from glass supply 
to mirrors, double-glazing, 

chlorine-free products for 
your pool and much more. 
Bilingual staff are also on 

-
tions you need for your home.

282 353 403 | claire@heatwafer.pt
Facebook: Heatwafer
www.heatwafer.pt

August 2018: 
destroying around 28,000 hectares of land

 April/August 2019: Fuel runs out at petrol stations as 
drivers of “dangerous materials” go on strike  

March 2017: 

Community is at the heart 
of the Algarve Resident. As I 
turn the pages of the news-
paper, I am reminded of the 
richness of local life in sto-
ries and photos. 

From old olive and carob 
trees, people staying and 
going, art, culture, gar-
dening and history, even 
the adverts and crime 
ground us in what it is to be 

foreign, resident and local. 
Inês Lopes as editor has 
seamlessly bridged the oft 
diverse interests of people 
choosing to live in Portugal. 
Some arrive here in their 
later years of life, having 
had careers and active lives. 
The Resident is for all, chal-
lenging and informative.

I write about the envi-
ronment and how we build 

community through stories. 
I am grateful that over 10 
years ago, Inês embraced 
my tentative journey and 
attempts at understanding 
the Algarve and Tavira. 

The Resident was and is 
my go-to newspaper for 
sharing and exploring the 
landscape of life in my cho-
sen home. It binds through a 
commonality of the English 

language but also shared 
concerns, such as fracking, 
lithium mining and eco-
nomic endeavours to sur-
vive in a world that is losing 

birds, insects, trees and the 
calmness of life.

My go-to newspaper 

Sue Hall, journalist

The Resident 
is for all, 
challenging and 
informative

The knowledgeable Algarve Resident
We chose the Algarve as our 
retirement home based upon 

climate, low cost of living, 
a beautiful coastline and 
relaxed way of life. We dis-
covered that the friendliness 
of the local people allowed 
us a smooth integration into 
the laid-back Algarvean life-
style, and learning some Por-
tuguese was an enormous 

that to enjoy the very best of 
this idyllic part of the world, 
we needed something more. 
We wanted a more objective 
view of life here beyond the 
idle gossip usually found in 
the bars and at some expat 
dinner parties.

And so we discovered 
the Algarve Resident . It had 
everything we wanted. 

Now we could keep up to 
date with all that was hap-
pening from the Guadiana 

The knowledgeable infor-
mation about local history, 
the environment, politics, 

Portuguese culture that is 
packed within its pages every 
week has helped enrich our 
15 years of retirement here. 

This newspaper consist-
ently provides a most sat-
isfying overview of all the 
best that the Algarve has 
to offer. But the trouble is, 

time to do everything! 

Nigel Wright, contributing writer

It has helped 
enrich our 
15 years of 
retirement here
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Elevado número de cancelamentos de voos no aeroporto do Funchal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=66d514ec-b45e-453b-b749-

06001f501964&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois das queixas de empresários madeirenses perante o elevado número de cancelamentos de voos
no aeroporto do Funchal, o Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil veio hoje assegurar que
não vai abdicar da segurança dos passageiros. Luís Ribeiro, ouvido pela agência lusa, diz compreender
a frustração de quem tem negócios na Madeira e que precisa dos turistas. Ainda assim, o Presidente
da ANAC explica que as alterações bruscas da intensidade e direção do vento tornam as aproximações
ao aeroporto do Funchal particularmente perigosas.
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ANAC diz entender as queixas dos empresários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3f84561b-6883-46d4-90d5-

1362dafe402a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil diz que entende as queixas dos empresários,
quando há constrangimentos no aeroporto da Madeira por causa do vento, mas Luís Ribeiro, em
declarações à agência Lusa, diz que a prioridade será sempre a segurança dos voos. Esta semana na
abertura do Congresso das Agências de Viagens e Turismo no Funchal, o presidente da associação,
Pedro Costa Ferreira, queixou-se dos problemas aeroportuários, dizendo que estão a matar a
confiança dos operadores e aos poucos a afastar os aviões da pista do Funchal.
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1 1 1

Neve na Serra da Estrela

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41d0f16a-11bf-4a01-aa23-

9eb90ce37cf6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A queda intensa de neve durante o dia de ontem na Serra da Estrela levou ao encerramento de várias
estradas de acesso à Torre, mas nem isso parece fazer com que os turistas se afastem da região. Para
este fim de semana, os hotéis mais próximos do Maciço Central estão com lotação já esgotada.
Declarações de Carlos Santos, Hotéis Luna Serra da Estrela.
 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2019-11-15 07:48
 CM TV - Notícias CM , 2019-11-15 08:56
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REDAÇÃO 
redacao@destak.pt

OO setor do turismo em Portu-
gal atingiu os três mil mi-
lhões de euros em receitas 
relativas a dormidas, em 

2018, com o número de hóspedes a che-
gar quase aos 25 milhões, foi ontem 
anunciado. Segundo a 14ª edição do 
Atlas da Hotelaria da Deloitte, ontem 
divulgado pela consultora, “Portugal 
continua a bater recordes no setor do 
turismo e ultrapassou os 66 milhões de 
dormidas em 2018, um aumento de 
nove milhões face ao ano anterior”, com 
as receitas a subirem cerca de 500 mi-
lhões de euros e a aproximarem-se dos 
três mil milhões de euros – estes valo-
res são justificados pelo aumento do 
número de hóspedes, no período em 
análise, que foi de 24,7 milhões. 

A acompanhar este crescimento 
esteve também o número de em-
preendimentos turísticos, que, segun-
do a consultora, superou pela primei-
ra vez as duas mil unidades. Assim, o 
número total de quartos atingiu as 
144 mil unidades, representando um 
aumento de 12% face a 2017. 

O estudo refere ainda que a região 
que dispõe de uma maior oferta hote-
leira é o Algarve, com 45.116 quartos, 
seguida da Área Metropolitana de Lis-
boa, com 31.108 quartos, e da zona Nor-
te do país, que dispõe de 22.138 quartos.  

Mercado dinâmico 
“O mercado português tem-se revela-
do bastante dinâmico no que respeita 
ao investimento em hotelaria, registan-
do um aumento de 256% no volume de 
transações face a 2017”, referiu Jorge 
Marrão, da Imobiliário da Deloitte. 

© HUGO RAINHO

Dormidas em 
2018 rendem  
3 mil milhões  

Empreendimentos turísticos, em 2018, superaram as duas mil unidades 

Receitas do Turismo com dormidas atingem cerca  
de 3 mil milhões de euros em 2018, revela a Deloitte 

TURISMO
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ATUALIDADE • 04

Petição para remover 
o amianto das escolas
A associação ambientalista Zero, o MESA – Movimento Escolas Sem Amianto e a FENPROF lançaram 
uma petição pública a exigir a remoção total do amianto nos estabelecimentos de ensino portugueses

Dias do Desassossego’19 
arrancam no sábado 
Programa deste ano apresenta novidades 
como uma conferência sobre livros 
infantis e um passeio no Príncipe Real

ARTE&LAZER • 10

Aprovado salário mínimo 
de 635 euros para 2020 
O Conselho de Ministros deu ontem o  
OK para um aumento de 35 € no valor do 
salário mínimo nacional para o próximo ano

ATUALIDADE • 05

Avenida D. Carlos I no 
Porto cortada ao trânsito  
A emblemática e movimentada artéria,  
na Foz do Douro da Cidade Invicta, está 
cortada pelo menos até hoje, devido  
às previsões de agitação marítima 
forte, indicou a Câmara portuense

CIDADES • 02DESPORTO • 07
© MIGUEL A. LOPES/EPA

Abre amanhã a Harry 
Potter: The Exhibition 
Mais de 22 mil bilhetes já foram vendidos 
para a exposição dedicada ao universo  
do famoso feiticeiro, em Lisboa

ARTE&LAZER • 10
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Dormidas rendem cerca 
de 3 mil milhões em 2018 
Setor do turismo em Portugal atingiu  
os três mil milhões de euros em receitas 
relativas a dormidas no ano passado

VIAGENS • 11

Vitória tranquila a sobre Lituânia (6-0). Noite de gala de Ronaldo deixa Portugal a um passo do Euro/2020.  

O Inexplicável tenta 
perceber o impossível 
Nova série apresentada pelo icónico 
William Shatner estreia em exclusivo  
no canal História no próximo domingo  

FAMA&TV • 08

©
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Receitas do turismo a subir

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00085480-d5ee-4d22-a7a7-

152eef243669&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo em Portugal atingiu os 3 mil milhões de euros em receitas relativas a dormidas durante o
ano passado. Foi uma subida de 500 milhões de euros em relação a 2017.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-15 08:44
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-15 09:15
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-15 08:45
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-15 09:15
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Início B1A Turismo em Portugal ultrapassa os 66 milhões de dormidas em 2018
 
Turismo em Portugal ultrapassa os 66 milhões de dormidas em 2018
 
Novembro 15, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Portugal continua a bater recordes no setor do turismo e ultrapassou os 66 milhões de dormidas em
2018, um aumento de 9 milhões face ao ano anterior de acordo com a 14ª Edição do Atlas da
Hotelaria da Deloitte. Esta tendência positiva é acompanhada por um crescimento do número de
empreendimentos turísticos, que em 2018 superou, pela primeira vez, as 2 mil unidades e do total de
quartos, o qual atingiu as 144 mil unidades, representando um aumento de 12% face a 2017.
 
As receitas de dormidas subiram cerca de 500 milhões de euros e aproximaram-se dos 3 mil milhões
de euros, um valor potenciado pelos quase 25 milhões de hóspedes registados em 2018.
 
"O mercado português tem-se revelado bastante dinâmico no que respeita ao investimento em
hotelaria, registando um aumento de 256% no volume de transações face ao ano anterior. As
aquisições do InterContinental Porto Palácio das Cardosas, do Penha Longa Resort e, mais
recentemente, de três hotéis Tivoli (Avani Avenida da Liberdade, Tivoli Avenida da Liberdade e Tivoli
Oriente) são prova do dinamismo do setor", refere Jorge Marrão, Partner e Real Estate Leader da
Deloitte. "O aumento da performance operacional das unidades hoteleiras tem atraído a atenção dos
investidores internacionais que olham para Portugal como um mercado mais líquido e com menor
risco".
 
De acordo com o estudo que analisa os dados do setor hoteleiro em Portugal, a região que dispõe de
uma maior oferta hoteleira é o Algarve (45.116 quartos), seguida da Área Metropolitana de Lisboa
(31.108 quartos) e do Norte (22.138 quartos). A Área Metropolitana de Lisboa domina o valor da
receita por quarto (RevPAR), atingindo os 73,96EUR, à frente do Algarve (52,62EUR) e da Madeira
(47,43EUR).
 
Apesar do crescimento do número de dormidas, a taxa de ocupação média nacional diminuiu
ligeiramente face a 2017, decorrente do elevado crescimento da oferta (quartos). A capital do país
continua no topo das cidades europeias no que diz respeito à taxa de ocupação (79,8%),
ultrapassando Madrid (76,5%), Barcelona (77,3%) e Berlim (79,0%), mas ainda sem atingir os
valores de Amesterdão (84,1%), Londres (83,0%) e Paris (81,0%).
 
COMPARTILHE
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NÚMERO 

O setor do turismo em Portugal 
atingiu os três mil milhões de euros 
em receitas relativas a dormidas, em 
2018, com o número de hóspedes 
a chegar quase aos 25 milhões. 
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Alexander Limpert, 33 anos, CEO e co-fundador da GuestReady, começou por limpar e fazer camas enquanto anfitrião Airbnb. 

ALOJAMENTO LOCAL 

GuestReady gere 
alojamentos no valor de 
51 milhões em Portugal 
Empresa de gestão de alojamentos locais gere imóveis avaliados em mais 
de mil milhões de euros. É preciso pensar em grande", diz o fundador. 

SONIA BEXIGA 
sbexiga@jornaleconomico.pt 

A funcionar em Portugal há apenas 
um ano, o grupo GuestReady anun-
dou os primeiros resultados e o des-
taque recai sobre os cerca de 51 mi-
lhões de euros em propriedades geri-
das no nosso país, fruto do trabalho 
de uma equipa de 30 pessoas. 

Com Portugal no top dos merca-
dos com maior crescimento, a espe-
cialista na gestão de arrendamentos 
de curta-duração e fornecedora de 
serviços que vão da criação de anún-
cios até à comunicação com os hós-
pedes, limpeza, entrega de chaves e 
otimização de preços, está hoje no 
Reino Unido, França, Portugal, 
Emirados Árabes Unidos, Malásia e 
Hong Kong, graças ao plano ambi-
cioso traçado em 2016 por Alexan-
der Limpert. 

Os primeiros passos foram dados 
apenas por Limpert e a namorada, 
em Londres, fazendo então de tudo 
um pouco: organizavam os anún-
cios, limpavam os apartamentos, fa-
Ziam as camas, lidavam com a manu-
tenção das propriedades, respon-
diam aos pedidos dos clientes e ainda 
asseguraram a receção no local. 

Certo de que nada disto seria pos-
sível "se não tivesse pensado em 
.grande", em entrevista ao JE, o CEO 
e cofundador da empresa, afirma 
que, à semelhança do que acontece 
com todos os empreendedores, "é 
fundamental que desde o início se 
conte com pessoas que acreditem na  

tua visão tanto quanto tu. Para cons-
truir uma empresa de sucesso, preci-
samos de ter uma equipa forte que 
compartilhe a mesma paixão pelos 
negócios. E foi mesmo isto que acon-
teceu, pois arrancámos logo com o 
lançamento dos nossos serviços, em 
simultâneo, em seis cidades. Os ges-
tores, em cada uma das cidades esco-
lhidas (Paris, Amesterdão, Singapu-
ra, Kuala Lumpur e Hong Kong) 
precisaram de configurar a Gues-
tReady do zero e angariar interessa-
dos. E isso exige muito trabalho e de-
dicação. Felizmente, consegui en-
contrar ótimos membros para a 
equipa, bem como investidores que 
acreditam na visão da GuestReady 
tanto quanto eu". 

Com o projeto a descolar, a Lim-
pert juntam-se Chris Mischler (con-
selho executivo) e Patrick Degen 
(CFO), empreendedores que conhe-
ceu, em 2008 na Universidade de St. 
Gallen, na Suíça. 

Questionado se possui caracterís-
ticas que o definam como um em-
preendedor de sucesso, Limpert frisa 
desde que logo que "construir uma 
empresa não é um 'sprint' mas sim 
uma maratona, num caminho com 
muitos altos e baixos". Recordando a 
fase inicial, afirma que muitas vezes 
pensou em desistir e que para não ce-
der é preciso uma convicção e perse-
verança "realmente fortes", capazes 
de dominar os constantes desafios. 
"Outra característica realmente im-
portante é correr riscos calculados. 
Fizemos várias aquisições que po-
dem ser bastante arriscadas nos está-

  

gios iniciais da construção de uma 
empresa. Graças a avaliações deta-
lhadas das empresas que adquirimos 
e um plano claro de integração, sa-
bíamos avaliar e mitigar esses riscos 
e conseguimos obter os benefícios", 
reforça ainda. 

Em matéria de financiamento, 
Limpert esdarece que tiveram desde 
logo "a vantagem de ser muito fácil 
para os investidores ver a clara ne-
cessidade que existia em fornecer os 
nossos serviços. Com o número de 
turistas a aumentar continuamente e 
principalmente com a crescente pre-
ferência das pessoas e famílias mais 
jovens por ficar em casas mais do que 
em hotéis, a procura por alugueres 
de curta duração é hoje a oferta que 
mais cresce. Mas muitos proprietá-
rios não têm tempo ou experiência 
em gerir alugueres de curta duração, 
e no mercado não existem muitas so-
luções como a nossa". 

De olhos postos no futuro, e de-
pois de no último ano ter triplicado o 
portefólio imobiliário para 2500 
propriedades e de assumir a lideran-
ça entre as empresas de gestão de 
aluguer de curta duração na Europa, 
a próxima meta é reforçar, ainda 
mais, a posição conquistada nos 
mercados onde já trabalham. "Ape-
sar da rápida expansão que vivemos 
até agora, acredito que ainda estamos 
no início de nossa caminhada. O 
nosso objetivo é ser líder global e isso 
significa que um dia estaremos em 
centenas de locais a gerir globalmen-
te dezenas de milhares de proprieda-
des", conclui. • Página 24
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Gestora de alojamento local atinge 51 milhões 
de euros em propriedades em Portugal 

Apenas um ano depois de ter 
aterrado em solo português, a 
GuestReady já atingiu os cerca de 
51 milhões de euros (57 milhões 
de dólares) em propriedades geri-
das no nosso país, onde tem uma 
equipa de 30 pessoas, colocando 
Portugal no top dos mercados 
com maior crescimento. O gru-

  

po GuestReady alcançou cerca de 
mil milhões de euros em gestão 
de propriedades nos vários países 
onde opera. 

A start-up PropTech usa o seu 
software desenvolvido para o imo-
biliário para permitir que proprie-
tários e investidores imobiliários 
tomem partido da tendência Air-

  

bnb, ao providenciar uma gestão 
e serviço de hospedagem end-to-
-end. "Foi a minha experiência na 
primeira pessoa, enquanto anfi-
trião do Airbnb, que me inspirou 
a criar um serviço que simplificas-
se o processo de aluguer. Comecei 
a estudar a forma como o software 
podia ajudar a reduzir o tempo  

gasto a listar as propriedades em 
vários sites, a gerir os check-ins e 
check-outs dos clientes, a limpar e 
a manter a propriedade, manten-
do ao mesmo tempo um serviço 
cinco estrelas para proprietários e 
clientes", sublinha o CEO e co-
fundador Alexander Limpert, de 
33 anos. 
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Detetada falha em zona contígua a baluarte do monumento.
 
Uma arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de Sagres apresenta sinais de instabilidade, pelo
que vai ter de ser realizada um intervenção de consolidação por parte da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA). A fortaleza é o monumento mais visitado de toda a região algarvia.
 
Segundo apurou o CM junto da APA, foi detetada uma "falha" e "um bloco instável" na arriba que
"pode pôr em causa, a médio prazo, a estabilidade do muro da fortaleza". A situação foi detetada pela
Direção Regional de Cultura do Algarve, entidade que gere o monumento, e foi depois confirmada por
técnicos da APA.
 
A intervenção de estabilização da arriba foi candidatada a fundos comunitários, através do POSEUR -
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. A operação obteve aprovação
no mês passado, representando um investimento de cerca de 166 mil euros, verba que vai ser
comparticipada a 75% pelos fundos europeus.
 
Na candidatura apresentada pela APA é referido que "o agravamento da situação, identificado pela
Direção Regional de Cultura do Algarve, e o facto de se tratar de monumento com elevada visitação,
torna premente a intervenção". Os trabalhos de estabilização deverão ser realizados até ao final do
próximo ano, segundo consta da calendarização aprovada pelo POSEUR.
 
Ao que apurou o CM, a Fortaleza de Sagres registou no ano passado o número recorde de 443 571
visitantes.
 
...
 
José Carlos Eusébio
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Entre as várias preocupações e desafios que o sector do Turismo enfrenta, o presidente da APAVT
falou dos "prejuízos incalculáveis" que a inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira representa
 
"O sector das viagens continua absolutamente virado de pernas para o ar, no que à gestão da
segurança dos consumidores se refere" começou por dizer Pedro Costa Ferreira, dirigindo-se à nova
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que também esteve presente na sessão de abertura,
ontem, do 45.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) que acontece no Funchal até 17 de Novembro. Para Pedro Costa Ferreira, é urgente trazer o
Turismo para o epicentro da economia do país, mas envolvendo a sociedade portuguesa, distribuindo
benefícios por todos. E foi mesmo este apelo que fez a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo,
presente na plateia: "revela que estamos dispostos a trabalhar num movimento que tem de integrar
todos e que tem também de exigir de todos". Mas não foi o único. O presidente da APAVT aproveitou a
oportunidade para revelar à representante do Governo da República quais os pontos a desenvolver
para estimular o crescimento económico no sector. Aeroportos Para Pedro Costa Ferreira, os
problemas do aeroportos são "tanto de engenharia, como da política turística". O presidente da APAVT
falou dos problemas de e os de inoperacionalidade no Aeroporto da Madeira, ""que vem matando a
confiança dos players e afastando lenta, mas inexoravelmente os aviões da pista em que to dos
aterrámos nos últimos dias. Disse Pedro Costa Ferreira: "Nos últimos anos os ventos não se alteraram,
a tecnologia de gestão da aproximação das aeronaves melhorou e a tecnologia a bordo dos aviões
igualmente se aperfeiçoou. Só piorou o número de aproximações à pista autorizadas, o que, face ao
quadro descrito, é simplesmente inimaginável e portador de prejuízos incalculáveis. Os problemas
aeroportuários são tanto da engenharia, como da política turística. E não é um problema de Lisboa, é
de todo um país, país que certamente gostaria de ver, nesta legislatura, uma perfeita interacção entre
as tutelas do turismo e dos transportes, já que, uma vez mais, não podemos ter os dois temas
debaixo da mesma tutela", disse ainda. O responsável mencionou ainda os problemas de sazonalidade
não resolvidos no do Algarve e puxou o tema do Aeroporto do Montijo, que diz não saber se será a
melhor opção para responder ao problema de crescimento do 'hub' de Lisboa. Fundo para passageiros
Pedro Costa Ferreira falou da criação de um Fundo de Protecção aos Viajantes, mas direccionado à
falência das companhias aéreas, similar ao que já existe para agências de viagens e operadores
turísticos - que neste momento já chegou aos seis milhões e meio de euros e que permite gerir
imprevistos: "Ao invés, mantém-se teimosamente por regular todo o espaço relacionado com a
falência das companhias aéreas. E contudo, temos que temer muito mais a falência de uma
companhia do que qualquer outro incidentes nas viagens dos nossos turistas. Nos últimos dois anos
faliram 36 companhias aéreas". O responsável adiantou que este problema não vai parar por aqui,
quer pela agressividade das apostas comerciais, quer pelas estratégias de venda de rotas aéreas a
destinos fragilizados e incapazes de atraírem procura de outra forma". Pedro Costa Ferreira
acrescentou: "Senhora secretária de Estado, temos discutido este assunto com profundidade, tanto na
ECTAA, a confederação europeia das agências de viagens, como em Portugal, onde desenvolvemos um
trabalho conjunto com o anterior secretário de Estado das Comunidades e com a DECO, com o
objectivo de criação de um Fundo de Protecção dos Viajantes, que englobe a falência das companhias
aéreas. A segurança do mercado exige que este assunto veja a luz do dia durante esta legislatura",
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reforçou. Mobilidade Outro dos constrangimentos apontado pelo presidente da APAV tem a ver com a
mobilidade turística nas grandes cidades: "Sendo certo que temos de gerir a pressão turística, em
nome da qualidade do turismo e do bem-estar das populações, não é menos verdade que medidas
avulsas contra os operadores turísticos não resolverão o problema". Como exemplo, lembrou o limite
de acesso de autocarros turísticos ao centro da cidade de Lisboa. Impostos Manter o IVA a 23% para o
turismo em geral, incluindo o turismo de negócios (MI) que continua a ser "fustigado pela
desigualdade fiscal que persiste, relativamente ao nosso mais directo competidor, a vizinha Espanha;
e que persistindo mantém uma série de eventos de igual valor acrescentado, 23% mais baratos em
Espanha, do que em Portugal". Pedro Costa Ferreira releva que o MI tem uma importância extrema
para o país. Companhias aéreas Quanto à TAP, Pedro Costa Ferreira destaca que, "ao contrário da
SATA", esta "tem feito um percurso interessante e louvável de crescimento, de inovação técnica e de
meritória procura de novos mercados", mas que "uma e uma vez mais, não entrega resultados
financeiros. Se o ano passado se esperava que o prejuízo fosse não recorrente, este ano o primeiro
semestre deixa antever um agravamento do resultado final, mesmo em momento de crescimento da
operação". Pedro Costa Ferreira referiu também o novo modelo de distribuição que a TAP vai adoptar
e sobre o qual já fez saber as agências de viagens: "As linhas vermelhas que a APAVT, pela sua
própria natureza, não poderá deixar que sejam ultrapassadas", desde logo e "em primeiríssimo lugar,
a questão da equidade no mercado, da igualdade de oportunidades para todos os agentes, da
liberdade de escolha do consumidor. Se é verdade que já efectuámos imensos progressos, fruto do
diálogo intenso que temos mantido com a companhia aérea, também não é menos verdade que
mantemos dúvidas importantes e aspectos que nos parecem ter, ainda, que ser corrigidos.
Defenderemos sempre a igualdade de acesso ao mercado, bem como defenderemos sempre que esta
igualdade de acesso tem de acontecer no mesmo momento para todos", concluiu. Desafios da
República Melhorar as infraestruturas existentes, aumentar a estadia média dos turistas e capacitar as
empresas para que estas possam investir. A recente secretária de Estado do Turismo revelou os
desafios da próxima legislatura, ontem, durante a abertura do 45.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que acontece no Funchal até 17 de
Novembro. Para Rita Marques, as infraestruturas são a "porta de entrada de Portugal" e precisam de
"melhoria continua", independentemente de serem aeroportuárias, marítimas ou rodoviárias. A
secretária de Estado defende que tantos os agentes que gerem essas infraestruturas como os
operadores que as utilizam devem ser estimulados. Além disso, falou também sobre os operadores
aéreos que precisam de diversificar rotas e incentivar os turistas a viajarem para Portugal. Ou seja,
gerir bem os recursos humanos por um lado, e "trazer mais hóspedes para Portugal", por outro. Rita
Marques reconhece, porém, que este é um trabalho complexo e que envolve os vários players do
sector. O desafio seguinte da legislatura da nova secretária de Estado tem a ver com o aumento da
estadia média dos turistas - que actualmente está entre os dois e os sete dias. Para isso, é necessário
valorizar a oferta, já que o país tem muito para visitar. Alojamento e cultura foram as áreas
destacadas, também para descentralizar o turismo para fora das grandes cidades. Um sistema fiscal
mais adequado, que não sufoque as empresas, foi outro tema puxado. O objectivo é capacitar as
empresas para poderem investir mais. Para o fim, Rita Marques deixou para falar sobre as pessoas:
"Fala-se da qualidade dos recursos humanos, da capacitação dos mesmos, dos jovens, dos menos
jovens e da valorização das carreiras, mas a quantidade também é importante, temos de atrair jovens
para estas profissões, capacitando em paralelo os que já estão connosco e capacitando os empresários
que trabalham com os respectivos recursos diariamente". A governante revelou também que até
Agosto deste ano o país registou uma crescimento "assinalável" no número de hóspedes (18 milhões),
cerca de 7%. Portugal conta actualmente com "três grandes mercados emissores": os EUA, Espanha e
Brasil, que crescem a dois dígitos. Mas como nem todas as regiões do país registam estes aumentos,
Rita Marques diz: "Não podemos ficar contentes com estes resultados". A nova secretária de Estado do
Turismo afirmou ainda que a inovação é bem-vinda, mas no turismo "o calor humano fará sempre a
diferença", já que é um negócio das vivências e das emoções". Região Miguel Albuquerque sublinhou
que o crescimento económico consecutivo da Região há 74 meses não se deve ao Governo, mas ao
esforço de investimento de vários players. Dirigindo-se à recente secretária de Estado do Turismo,
Miguel Albuquerque disse estar disponível para cooperar com "os serviços que tutela". Sobre o turismo
na Região, lembrou a estratégia de diversificação de mercados emissores de turistas, como o dos
Estados Unidos e até das Canárias para atrair novos turistas, e falou sobre a aposta continua nos
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mercado tradicionais para contrariar a tendência de decréscimo do turismo na Madeira. Para tal, falou
das novas tendências do sector, entre elas "a questão ambiental". Daí que defenda que oferecer
serviços sustentáveis e promover actividades compatíveis com essa preservação - como canyonig,
outros desportos de natureza ou avistamento de cetáceos e mergulho - é um passo importante da
estratégia. Isto porque, reforçou Albuquerque, há "uma propensão das novas gerações para um
turismo mais activo, mais moderno".
 
Maria Catarina Nunes
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Problema aeroportuário vai além de Lisboa alertam agências de viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2019

Meio: OTurismo.PT Online Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=790172b5

 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo diz que os problemas aeroportuários vão
além do 'hub' de Lisboa, nomeadamente os ventos na M
 
No discurso de abertura do 45.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que hoje se inicia no Funchal, Madeira, o presidente da associação, Pedro Costa
Ferreira, disse "a questão aeroportuária e as questões relacionadas com as duas maiores companhias
aéreas portuguesas, TAP e SATA, devem merecer atenção".
 
"Não sei se o Montijo é a melhor resposta ao problema do crescimento do 'hub' de Lisboa, ou se será
Alverca, como alguém diz agora, ou Alcochete, como alguém decidiu no passado. Hoje, após anos e
anos de debate, os governantes deste país voltaram a decidir, e confessamos que seria para nós
frustrante, se a cerimónia de há cerca de um ano [lançamento da primeira pedra do Montijo], que
reuniu centenas e centenas de pessoas, na base aérea do Montijo, não tiver sido mais do que uma
brincadeira de mau gosto", afirmou Pedro Costa Ferreira no congresso, que reúne cerca de 750
participantes, e que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo.
 
Mas, "provavelmente mais importante", acrescentou, é para a APAVT "sublinhar que o problema
aeroportuário não é um problema apenas do 'hub' de Lisboa, e muito menos um assunto de mera
engenharia".
 
"O Algarve tem problemas de sazonalidade não resolvidos, e que não se resolverão com nenhuma
obra de engenharia. A Madeira tem um problema de inoperacionalidade que vem matando a confiança
dos 'players' e vem afastando lenta, mas inexoravelmente os aviões da pista em que todos aterrámos
nos últimos dias", reforçou.
 
Pedro Costa Ferreira classifica esta questão como "inexplicável", pois, em seu entender, "nos últimos
anos os ventos não se alteraram, a tecnologia de gestão da aproximação das aeronaves melhorou e a
tecnologia a bordo dos aviões igualmente se aperfeiçoou".
 
O que "piorou", acrescentou, foi "o número de aproximações à pista autorizadas, o que, face ao
quadro descrito, é simplesmente inimaginável e portador de prejuízos incalculáveis".
 
"Os problemas aeroportuários são tanto da engenharia, como da política turística. E não é um
problema de Lisboa, é de todo um país, país que certamente gostaria de ver, nesta legislatura, uma
perfeita interação entre as tutelas do turismo e dos transportes, já que, uma vez mais, não podemos
ter os dois temas debaixo da mesma tutela", disse ainda.
 
Na mesma linha, o presidente da APAVT quis aproveitar a ocasião "para comentar o atual quadro de
referência, no que concerne às duas principais companhias aéreas nacionais", TAP e SATA.
 
"Quanto à SATA, de cujo percurso, dir-se-ia, pior seria impossível, apenas podemos esperar que um
conjunto alargado de esforços, de um espetro diversificado de 'players', consiga trazer para a
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companhia, uma solução societária, uma estratégia credível, uma esperança de recuperação
financeira, e, o mais importante, confiança na operação. Assim por junto, parece uma tarefa
inacessível a simples humanos, mas como a necessidade aguça o engenho... aguardemos", afirmou.
 
Já quanto à TAP, Pedro Costa Ferreira destaca que, "ao contrário da SATA", esta "tem feito um
percurso interessante e louvável de crescimento, de inovação técnica e de meritória procura de novos
mercados", mas que "uma e uma vez mais, não entrega resultados financeiros".
 
"Se o ano passado se esperava que o prejuízo fosse não recorrente, este ano o primeiro semestre
deixa antever um agravamento do resultado final, mesmo em momento de crescimento da operação".
 
Pedro Costa Ferreira abordou ainda o facto de a TAP ter anunciado às agências de viagens "um novo
modelo de distribuição" para referir que "as linhas vermelhas que a APAVT, pela sua própria natureza,
não poderá deixar que sejam ultrapassadas", desde logo e "em primeiríssimo lugar, a questão da
equidade no mercado, da igualdade de oportunidades para todos os agentes, da liberdade de escolha
do consumidor".
 
"Sobre este assunto, se é verdade que já efectuámos imensos progressos, fruto do diálogo intenso
que temos mantido com a companhia aérea, também não é menos verdade que mantemos dúvidas
importantes e aspetos que nos parecem ter, ainda, que ser corrigidos. Defenderemos sempre a
igualdade de acesso ao mercado, bem como defenderemos sempre que esta igualdade de acesso tem
de acontecer no mesmo momento para todos", concluiu.
(Lusa)
 
Zita Ferreira Braga
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Estátua de Cristiano Ronaldo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7bb27f7c-6cd2-41c1-b099-

ef1c688b2792&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma estátua de Cristiano Ronaldo recria um golo marcado à Juventus quando Ronaldo ainda estava no
Real Madrid.
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SCHIFFMANNNNNNNAutumn events for the Algarve

One of the highlights of the events calendar this autumn is the returnOne of the highlights of the events calendar this autumn is the returnOne of the highlights of the events calendar this autumn is the returnOne of the highlights of the events calendar this autumn is the returnOne of the highlights of the events calendar this autumn is the return
of the 357th São Martinho Fair (8 to 17 November, Portimão).of the 357th São Martinho Fair (8 to 17 November, Portimão).of the 357th São Martinho Fair (8 to 17 November, Portimão).of the 357th São Martinho Fair (8 to 17 November, Portimão).of the 357th São Martinho Fair (8 to 17 November, Portimão).

Music, sport, dance, exhibitions and autumn flavours warm the month of November in the Algarve.
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).
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.

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

Página 33



A34

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 15,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83479408 09-11-2019

Summer flights to Toronto from the Algarve The Algarve will have the first intercontinental flight during the highThe Algarve will have the first intercontinental flight during the highThe Algarve will have the first intercontinental flight during the highThe Algarve will have the first intercontinental flight during the highThe Algarve will have the first intercontinental flight during the high
season in 2020, with a flight between Faro and Toronto, Canada.season in 2020, with a flight between Faro and Toronto, Canada.season in 2020, with a flight between Faro and Toronto, Canada.season in 2020, with a flight between Faro and Toronto, Canada.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”.

Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7Canada is one of the growing markets in the Algarve, having registered in 2018 a 25.7
percent increase in the number of guests.percent increase in the number of guests.percent increase in the number of guests.percent increase in the number of guests.percent increase in the number of guests.
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Government working to bring MotoGP
to the Algarve

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

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.

WillWillWillWillWill
ValentinoValentinoValentinoValentinoValentino
Rossi beRossi beRossi beRossi beRossi be
returningreturningreturningreturningreturning
tototototo
PortugalPortugalPortugalPortugalPortugal
to race into race into race into race into race in
2020?2020?2020?2020?2020?

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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  Festival conta com instalações de luz de artistas de 12 países 

Após duas edições de sucesso, o LUZA Festival 
(Algarve International Festival of Light), chega 
à sua terceira edição com novidades. O festival 
de luz algarvio, desta vez será acolhido pela ca-
pital algarvia nos dias 14, 15 e 16 de novembro.
Este ano, as instalações de luz serão trazidas por 
17 artistas de 12 países. No programa constam 
ainda diversos workshops para todas as idades. 
De salientar a participação da organização in-
ternacional Women in Lighting com o projeto, 
“Guerrilla Lighting”, estando também confirmada 
a sua participação na 3ª edição da conferência 

“Working with light”, ao lado de Mark Killeen, 
James Klinge e Bruno Inácio da Câmara de Faro 
– Candidatura a capital europeia da cultura. 
O evento é uma produção da ByBeau Studio 
e da Eventors’ Lab, com o apoio da Câmara de 
Faro e do Programa cultural 365 Algarve. O 
LUZA tem como patrocinadores a Euroligistix 
e o Conrad Hotel, Hotel Oficial do evento, o 
Hotel Faro, e conta com o apoio do Clube Naval 
de Faro, Museu Municipal de Faro, Centro Ciên-
cia Viva do Algarve, Vodka Volcanic, empresa 
Gosto interiores, entre outros.

Festival LUZA 
enche de luz e cor 
a capital algarvia

foto d.r.

Página 37



A38

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 83475002 07-11-2019

By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

It’s the kind of news that 
proves that the bond 
between the Algarve and the 
British is too strong to be 
broken by the UK’s imminent 
departure from the EU.

Algarve tourism boss João 
Fernandes spoke to the Resi-
dent about the “historical 
and privileged relationship” 
that the UK and Portugal 
share and the particularly 
special link between Brits 
and the Algarve which has 
helped minimise and, in 
many cases, overcome the 
possible effects of Brexit.

“This is partly one of the 
reasons that explain the 
growth of the British market 
in the Algarve, which con-
tradicted some of the earlier 
forecasts,” Fernandes told us.

“The UK continues to be 
the main tourist market 
for the Algarve but that’s 
because the region didn’t 
simply stand by and watch 
events unfold.

“We were aware of the 
possible risks that Brexit 
could have on the Algarve 
and we have been imple-
menting a series of measures 
that aim to minimise the 
impact of a possible reduc-
tion in the number of British 
tourists, which, so far, has 
not happened,” he said.

Fernandes highlights 
the creation of a “product 
and market plan” that aims 
to keep the Algarve at the 
“top of the mind” of British 
holidaymakers when they 
are deciding where to go 
on holiday.

Algarve tourism authori-
ties have also “invested in 
the creation of joint cam-
paigns with tour opera-
tors and airlines in a bid to 
create new opportunities 
to visit the region all year 
round”, and Fernandes says 
that the results have been 
positive so far.

The regional tourism chief 
also told us about the 
Algarve’s contribution to 
the national ‘Brexit Contin-
gency Plan’ which was pre-
sented by the government 
and which ensures that Brits 
maintain the same travelling 
rights they currently have, 
as well as the region’s par-
ticipation in the ‘#Brelcome 
– Portugal will never leave 
you’ campaign which aims to 
show British travellers that 
they “will always be wel-
come in our country”.

Fernandes also stressed 
the “fundamental contribu-
tion of the British resident 
community in the Algarve”, 
which accounts for around 
15,000 of the Algarve’s 
430,000 resident population.

“Brits who chose the 
Algarve to live have become 
true ambassadors of the 
quality that the Algarve des-
tination represents,” said 

UK market grows in Algarve  

Not even the constant uncertainty surrounding 
Brexit is keeping Brits away from the Algarve. 
After a short slowdown following the 2016 
referendum, the British market has slowly but 
steadily recovered. The number of overnight 
stays by British holidaymakers in the region 
between January and August has grown 2.1% 
compared to the same period in 2018, while a 
new study has shown that Brits are the main 
buyers of houses in Algarve resorts.

“Brits who chose 
the Algarve 
to live have 
become true 
ambassadors 
of the quality 
that the Algarve 
destination 
represents.” 

João Fernandes 

President, Associação de 

Turismo do Algarve 

BREXIT SCHMEXIT 
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despite Brexit uncertainty

the president of the Algarve 
Tourism Association (ATA), 
explaining that they encour-
age family and friends to 
visit the region as well.

On a closing note, João Fer-
nandes told us that all these 
efforts seem to have paid off.

Latest data shows that the 
Algarve has seen the number 
of overnight stays by British 
holidaymakers reach the 4.1 
million mark between Janu-
ary and August this year, a 
2.1% year-on-year increase.

As we went to press, the 
Algarve hoteliers’ associa-
tion (AHETA) revealed that 
the number of Brits staying 
at Algarve hotels increased 
7.2% in October compared 
to the same month last year, 
another sign that the British 
market continues to grow in 
the region.

The Resident also con-
tacted Michael Reeve, CEO 
of foreign residents’ associa-

that “from all sources that 
we have, it seems that apart 

from a short slowdown 
immediately after the refer-
endum in 2016, British citi-
zens are still looking to move 
abroad and are still choosing 
Portugal as a place to live.

“It does seem that people 

than the Algarve in recent 
years,” he said, based on the 
response at the PUKCC ‘Mov-
ing to Portugal’ event in Lon-
don earlier this year, where 
“over 700 people in one day 
came to hear about Portugal”.

“When asked, almost all of 
those in the seminars were 
at some stage of a plan to 
leave the UK, and whilst the 
Algarve still was the desti-
nation with most interest, 

attending were looking at 
the Silver Coast, Cascais 
and even more rural areas 
of Portugal. It’s also worth 
noting that these were not 
all people looking to retire. 
There were many younger 
people with families look-
ing at starting a new life in 

Portugal and bringing fami-
lies,” added Reeve.

Further ‘Moving to Portu-
gal’ events are taking place 
this month in the UK – on 
November 12 in London and on 
November 14 in Manchester.

The afpop CEO also 
praised the Portuguese 
government for “calming 
the waters” after the wide-
spread concern that followed 
the referendum.

“The concern and confu-
sion lasted for quite a while, 
not helped at all by scare-
mongering in the British 
media or the political squab-
bling that followed.

“However, the Portuguese 
government has gone a long 
way towards calming the 
waters and should take a lot 
of credit for actually getting 
to grips with the situation 
and taking steps to ensure 
that those British citizens 
who are here will be able to 
stay and those who want to 
move here will be able to do 
so,” Reeve added.B
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|| Brits main buyers 
of homes at 
Algarve resorts

A study carried out by real 

estate databank Confi-

dencial Imobiliário and the 

Portuguese Association 

of Resorts has found that 

British citizens remain the 

main buyers of houses at 

Algarve resorts. Based on 

numbers for the first half 

of 2019, the study shows 

that 56% of British inves-

tors purchase their prop-

erty between Albufeira 

and Loulé, an area where 

the highest property price 

in Algarve resorts can be 

found - over €7.6 million.

Brits spend, on average, 

around €5,621 per square 

metre of property, an 

increase compared to the 

previous semester when the 

investment ranged between 

€5,000 and €5,500. 
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WIN tickets to 
Lyra concert
Vale do Lobo is hosting the 

Lyra Project, which performs 

music for soprano and harp, on 

Saturday, November 16.  

TO WIN TICKETS, TURN TO PAGE 26!

The Algarve’s favourite weekly read since 1989

Expat Centre 
launched 
Expat Centre Portugal has been 
launched to help foreigners 
who live and work in the 
Algarve build connections 
through social meetups. P28

||  P4-5

SPECIAL EDITION

P26

BRITS LOVE ALGARVE 
DESPITE BREXIT

Pensioner found 
by drone
A 90-year-old man who went 
missing for 12 hours in Aljezur 
was found alive but debilitated 
thanks to a drone with a thermal 
camera, revealed the GNR. P24

Praia da Rocha 
demolition
Residents of Portimão are 
outraged over the demolition 
of Vivenda Compostela, one of 
the oldest houses in the coastal 
hotspot of Praia da Rocha. P20

Is desalination 
the answer? 
Seawater desalination, albeit 
costly, has been mooted as one of 
the ways to tackle the Algarve’s 
steadily worsening relationship 
with drought. P16

Faro-Toronto  
air link boost
The Air Transat air link between 
Faro and Toronto, the Algarve’s 

being extended in 2020, revealed 
tourist authorities. P24
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Ryanair doa 250 mil euros para 
«Renaturalizar Monchique» 
Ryanair, a companhia aérea n." 

1 na Europa, fez no dia passado dia 
22 de outubro um donativo de 250 
mil euros para a renaturalização da 
serra de Monchique como parte da 
sua iniciativa para compensar as 
emissões de carbono. Esta verba, 
obtida através dos donativos dos 
passageiros, irá financiar a planta-
ção de milhares de árvores destruí-
das pelo incêndio de 2018. 

O CEO da Ryanair, Michael 
O'Leary, confiou um cheque de 250 
mil euros aos parceiros do projeto 
— Região de Turismo do Algarve, 
Grupo de Estudos de Ordenamento 
do Território e Ambiente (GEO-
TA), Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) e 
Câmara Municipal de Monchique 
—, demonstrando o compromisso da 
Ryanair com a região do Algarve e 
o meio ambiente. 

Rui André, presidente da Câma-
ra Municipal de Monchique, abriu 
a sessão, que decorreu no Alto da 
Foia e admitiu que «a floresta, a 
sua gestão e planeamento, bem 
como a forma como as pessoas se 
relacionam com o seu território 
rural e florestal serão, sem dúvida, 
ogrande desafio para o nosso futuro 
coletivo. As alterações climáticas 
que nos fazem olhar para o futuro 
com grande apreensão exigem al-
terações profundas no quotidiano 
de todos, buscando um equilíbrio 
de carbono, para o qual o papel 
essencial de nossa floresta será 
fundamental. O desafio é global, 
mas a necessária relação entre legis-
ladores e sociedade civil, aliada à 
responsabilidade social das e mpre-

  

sas, ao conhecimento científico e às 
populações locais, fazem de proje-
tos como este uma contribuição de 
valor inestimável para a mudança 
necessária. O incêndio de 2018 é 
uma oportunidade desafiadora para 
desenharmos uma nova paisagem, 
produtiva e ambiental, mas também 
para permitir ao homem viver em 
harmonia e segurança, num am-
biente mais resiliente que continua 
a fazer de Monchique um verda-
deiro jardim, mas acima de tudo o 
pulmão da região do Algarve.» 

Já para Michael O'Leary, sub-
linhou que «a Raynair, a nos-
sa equipa e os nossos passageiros  

estão orgulhosos de colaborar nesta 
iniciativa de reflorestação na zona 
de Monchique, no Algarve. Milha-
res de hectares de floresta foram 
destruídos pelo incêndio em 2018. 
Estamos muito felizes de doar esta 
verba para ajudar á restaurar as 
florestas da região e a beleza natural 
única da serra de Monchique.» 

Seguiu-se Marlene Marques, 
presidente da GEOTA, que declarou 
«fique] o compromisso do setor 
privado oferece à sociedade civil a 
oportunidade de apoiar o restauro 
de habitats florestais importantes 
e únicos nas áreas devastadas pelo 
incêndio de Monchique. Renatura-

  

lizar Monchique ajudará a restaurar 
as paisagens culturais desta área, 
um importante destino turístico 
nacional e internacional. Assim, 
congratulamo-nos com o apoio da 
Ryanair e dos seus clientes nesta 
iniciativa, ao devolvermos os ha-
bitats vitais a esta área, não apenas 
para as espécies que florescem 
nesses habitats, mas também na 
recuperação das matas, das florestas 
e da vegetação que cresce à beira 
dos rios, que elevam a importância 
cultural deste local. Ao fazer isso, 
a Ryanair está também a contribuir 
para que a autarquia local atinja os 
seus objetivos de desenvolvimento  

sustentável das Nações Unidas, 
ao prevenir a maior degradação 
do solo e ao apoiar os esforços de 
mitigação das alterações climáticas 
pela captura de dióxido de carbono 
através da plantação de árvores.» 

«Sendo uma região internacio-
nalmente mais conhecida pela exce-
lência das suas praias e campos de 
golfe», João Fernandes, presidente 
da Região de Turismo do Algarve, 
garantiu que «o compromisso com 
a natureza assume a cada ano que 
passa maior importância na valo-
rização turística do Algarve». Por 
isso, aplaudiu «o compromisso 
da Ryanair e dos seus passageiros 
Com a renaturalização da Serra de 
Monchique, cujos habitats florestais 
foram devastados pelo fogo em 
2018. Sem a vontade de todas as 
partes envolvidas — GEOTA, ICNF, 
Município de Monchique e Turismo 
do Algarve, além da Ryanair — não 
seria possível promover o restauro 
ecológico da terra e das florestas 
de Monchique em harmonia com o 
restante território do Algarve, que 
no seu todo continua a ser o princi-
pal destino de férias em Portugal.» 

Por último, Castelão Rodri-
gues, diretor regional da Conser-
vação da Natureza e Florestas do 
Algarve (ICNF), também parceiro 
no projeto, esclareceu que «a flo-
resta representa 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) português» e 
congratulou-se pelo «Renaturali-
zar Monchique» lembrando que 
«os turistas que vêm passear para 
o Algarve também querem ver a 
biodiversidade da região».C1 
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Novembro traz desporto, 
gastronomia e espetáculos 
à atividade cultural do Algarve 
Música, desporto, dança, ex-

posições e os sabores do outono 
aquecem o mês de novembro no 
Algarve. Mesmo com os dias mais 
frescos, a região não para e tem 
ao dispor dos turistas e residentes 
centenas de eventos que podem já 
ser consultados no «Guia Algarve». 

O desporto dá o pontapé de 
saída para a animação e já nos dias 
1, 2 e 3 acontece o Walk & Art Fest, 
na aldeia de Barão de São João, 
em Lagos. Durante três dias são 
diversas as atividades de educação 
ambiental para crianças e famílias, 
workshops técnicos, palestras, con-
versas e caminhadas diárias. 

Para os adeptos de desporto 
motorizado, nos dois primeiros 
dias de novembro acontece o Rallye 
Casinos do Algarve, uma prova que 
encerra o campeonato português de 
ralis e que vai percorrer as estradas 
algarvias 4os concelhos Lagoa, La-
gos, Monchique e Portimão. 

Em destaque está também o 
Festival de Batata-doce de A ljezur, 
um dos maiores festivais gastro-
nómicos de outono do sul do país, 
que arranca a 29 de novembro e se 
prolonga até ao primeiro dia de de-
zembro. Mas porque este é o mês da 
castanha, são diversos os eventos a 
ela dedicados, como o Mercadito da 
Castanha (2 de novembro, Altura) e 
a 357.a Feira de São Martinho (8 a 
17 de novembro, Portimão). 

Nas artes, a não perder são a 
exposição 50 anos em Lagos, Re-
tratos de Amigos e Artistas de Peter 
Jones, que inaugura no dia 8 e se 
prolonga até 28 (Centro Cultural  

de Lagos), e o espetáculo Depois 
do Medo, de Bruno Nogueira, que 
acontece no Cineteatro Louletano, 
dia 14, às 21h30. 

Na música, Tiago Bettencourt 
marca presença no Auditório Mu-
nicipal de Olhão (16 de novembro, 
às 21h30) e o Auditório Municipal 
Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe 
na noite de dia 29, o concerto Aqui 
Está-se Sossegado, que traz a dupla 
Camané e Mário Laginha. 

A natureza, um dos tesouros do 
Algarve, é um dos focos na agenda 
de eventos. Por isso, nos dias 10 e  

11 de novembro acontece a Ope-
ração Montanha Verde, promovida 
pelo Zoomarine, que procura o 
envolvimento de todos na proteção 
coletiva dos valores naturais da 
região algarvia. 

A dança vai ficar marcada pela 
presença de David Pérez y Su 
Cuadro Flamenco, o reconhecido e 
premiado bailarino sevilhano, que 
atua no dia 22, às 21h30, no Audi-
tório Municipal de Olhão. 

A continuar a mostrar os segre-
dos do Algarve está o 365 Algarve, 
que regressou para a sua quarta edi-

  

ção em outubro e que em novembro 
conta com dois grandes momentos: 
o Luza 2019 — Algarve Internatio-
nal Festival of Light (14 a 16 de 
novembro, em Faro) e as sessões 
do Festival de Comida Esquecida 
(a experiência Momentum - da 
floresta ao prato, urna experiência 
sensorial, que decorre dia 8, em 
Lagoa, dia 9 em São Brás de Alpor-
tel e dia 10 em Vila do Bispo, e os 
Percursos pára Colher e Cozinhar, 
com sessão marcada para dia 30, 
em Alcoutim).0 
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Festival Internacional premeia filme 
promocional dedicado a Monchique 
O filme promocional «Algarve 

Bonito por Natureza» dedicado a 
Monchique, da campanha de sen-
sibilização com o mesmo nome de-
senvolvida pela agência Comunica. 
me para a Região de Turismo do Al-
garve (RTA), foi premiado na 12.s 
edição do Festival Internacional de 
Cinema de Turismo ART&TUR, 
que decorreu em Torres Vedras, de 
22 a 25 de outubro. 

Realizado por Eduardo Sousa, 
«Algarve Bonito por Natureza — 
Monchique» concorreu na compe-
tição nacional da secção TourFilm, 
dedicada a produções audiovisuais 
de promoção turística, e foi distin-
guido pelo júri do festival com o 2.° 
prémio na categoria de Ecoturismo. 

Segundo o canal de YouTube  

da RTA, a partir do qual o filme 
promocional pode ser partilhado 
nas redes sociais, «a serra de Mon-
chique é um dos tesouros do Al-
garve. A sua vegetação exuberante 
convida a passeios inesquecíveis. A 
sua água é ótima e do pico da Foia 
vemos quase todo o Algarve». 

Durante aproximadamente um 
minuto e quarenta e cinco segun-
dos, Francisco e Adelaide elogiam 
o Algarve menos conhecido dos 
turistas tendo por cenário a paisa-
gem deslumbrante do alto da Foia, 
a perder de vista, e a natureza exu-
berante das Caldas de Monchique, 
onde nascem águas medicinais de 
características únicas. incentivando 
sempre a adoção de boas práticas 
ambientais no maior destino de  

"4?  

férias do país. 
Aproveitar, Respeitar e Proteger 

são estes os três pilares da campa-
nha de sensibilização ambiental 
«Algarve Bonito por Natureza», 
da qual o filme premiado faz parte 
e que foi lançada em 2018 para 
despertar turistas e residentes para a 
prevenção e a correta fruição do pa-
trimónio natural da região algarvia. 

Esta não é a primeira vez que 
filmes algarvios são premiados 
no Festival ART&TUR. Em 2015, 
o vídeo promocional da Algarve 
Nature Week foi eleito o melhor 
filme português do festival na 

categoria de «Turismo Rural e de 
Natureza». Já em 2016, além de 
diversos prémios arrecadados na 
competição nacional, o Algarve  

venceu a competição internacional 
na categoria de «Turismo de Saúde 
e Bem-estar» com o spot promocio-
nal «Algarve — Partilha o Segredo». 

Segundo a organização do fes-

tival, este ano foram submetidos a 

concurso 331 filmes de 52 países: 
219 filmes na competição interna-
cional e 112 na prova nacional.C1 

Veja o filme premiado através 
do código abaixo: 

El O 

El , 
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