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«Queremos 
caminho 
das pedras 
semelhante 
ao do 
futebol» 

MIGUEL FRANCO DE SOUSA 
Miguel Franco de Sousa é presi-

 

dente da FP Golfe a tempo intei-

 

ro. Em ano olímpico e, de novo, com dois 
jogadores na elite europeia, falou a A BOLA 
sobre o estado da modalidade em Portu-
gal. Olha para o futebol como um bom exem-
plo. Apostou nas academias e na formação 
de treinadores para desenvolver talentos e 
captar jogadores. Quer atingir os 50 mil em 
2028. Aponta o campo do Jamor, que é o pri-
meiro em Portugal a ter toptracer, com exem-
plo de gestão de espaço público. 

Jogar pelo mundo 

sem sair do Jamor 

Entrevista de 

MIGUEL MORGADO 

E
STE ano e o próximo, Por-
tugal teve e terá dois joga-
dores na elite europeia. É 
histórico. O que pode o gol-
fe retirar a partir daqui? 

— Foi uma excelente notícia o 
Pedro Figueiredo ter conseguido o 
apuramento para o European Tour. 
Junta-se, para o ano, ao Ricardo 
Santos, que é um jogador extraor-

dinário, de créditos firmados que 
regressa ao sítio onde tem de estar, 
depois de um período com alguma 
falta de confiança. Ambos fizeram 
parte das seleções e são dois gran-
des embaixadores da modalidade. É 
muito importante termos estes ído-
los para que a modalidade tenha ain-

 

da mais projeção e desperte o 
interesse por parte 

dos jovens. 

No âmbito da modernização e aproveitamento das tecnolo-
gias, a FPG instalou um toptracer no Jamor, «o primeiro cam-
po do país a tê-lo», um software que «permite a um jogador 
melhorar o treino e rendimento através da análise dos dados 
que o tracer nos transmite, sobre a direção da pancada, mo-
vimento ou distância» explicou Miguel Franco de Sousa. «É 
também uma experiência única de socialização. Podemos jo-
gar em vários campos sem sair do Drive Range do Jamor», 
frisou, um «gaming jogado com bolas, tacos reais e alvos 
reais». O inédito projeto arranca com a inauguração de «12 
baias», um investimento de «75 mil euros», mais o aluguer 
mensal de «dois mil», valores que serão recuperados em 
«breve», garantiu. 

  

 

Presidente da 
Federação quer 

chegar aos 50 mil 
praticantes em 

2028 

  

FEDERAÇAO PORTUGUESA DE GOLFE 

— Podemos falar, finalmente, da 
produção de talento? Temos infraes-
truturas, mas parece que falta algo. 
Ou o golfe, em Portugal, é só turis-
mo? 

— Não faltam infraestruturas, fal-
tam sim projetos concretos, que per-
mitissem contribuir para o cresci-
mento da modalidade para o jogador 
nacional. A nível de indústria temos 
créditos firmados. Somos mais uma 
vez o Melhor Destino de Golfe do mun-
do, 400 mil turistas visitam-nos para 
jogar golfe, 140 milhões de euros de 
receitas diretas. É importante a ní-
vel económico e social, cria empre-
go, em especial no Algarve, onde 
deixou de ser sazonal. 

— Faltam, então, jogadores? 
— As infraestruturas estão en-

tregues aos campos de golfe. A nos-
sa preocupação diária é como va-
mos crescer em jogadores 
nacionais. Quando apresentámos a 
candidatura, em 2016, o objetivo era 
aumentar o número. Crescemos 
3% por ano, estamos com 16 mil fe-
derados. Crescemos mais nos juve-
nis, 8% ano. Muitos clubes estão a 
fazer um bom trabalho. Quisemos 
capacitá-los das ferramentas ne-
cessárias para poderem atrair, for-
mar e reter jogadores. 

— Disse que queria crescer para 
perto de 50 mil jogadores, até 2028. 
Mantém esse desígnio? 

— No prazo de seis anos de-
veremos ter 25 mil jogadores fe-
derados. O objetivo era, em 
2020, ter 20 mil praticantes, 
mas ficaremos ligeiramente 

abaixo. Houve projetos 
que demoraram um pou-
co mais que do tínhamos 
pensado, houve algumas 
resistências à mudança. 

— Por parte de quem? 
— Dos clubes e campos. 

Esta mudança que obriga a 
um grau de compromisso di-

ferente dos clubes pode causar mau 
estar. As ferramentas que damos são 
para facilitar e não complicar. 

— E como é que se cresce em nú-
mero de jogadores? 

— Com a certificação das Acade-
mias de Golfe. Antes cada uma ti-
nha a sua metodologia, treinadores 
formados, quando o eram, era um 
trabalho amador. Hoje há 23 aca-
demias registadas na plataforma. 
Queremos um caminho das pedras 
semelhante ao futebol. É necessá-
rio construir, formar treinadores e 
depois aparecem os Mourinhos, Ro-
naldos e Fernandos Santos. Não é 
fruto do acaso, são 30 anos de tra-
balho. Começámos tarde, os resul-
tados vão aparecer, mas não nos 
iludamos, não surgem do dia para 
a noite. Vai demorar tempo para 
termos profissionais qualificados e 
clubes e campos a implementar os 

doa"' 
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«Se o Ricardo Santos for já é bom...» 
4  A antevisão do presidente re-
lativamente à presença de por-
tugueses nos Jogos Olímpicos 

Os Jogos Olímpicos do próxi-
mo ano serão mais uma boa 
montra para o golfe em Portugal 
e a Federação está, naturalmen-
te, empenhada em aproveitá-
-los para a dinamização da mo-

 

dalidade em Portugal. Um ou dois 
portugueses em prova? Essa é a 
grande questão... 

«Se tivermos o Ricardo Santos, 
é bom. Estamos a falar de 60 joga-
dores apurados. Embora fosse pos-
sível ter o máximo de dois, é um 
lote muito restrito e a qualificação 
é muito complicada. Há um ranking 
olímpico, com base no ranking 

mundial. Vão os 10 primeiros do 
mundo sem olhar a nacionalida-
des e vão até ao 300.2, dois por 
país. Vários jogadores top 20 mim-
dial não vão. Este método bene-
ficia os países mais pequenos», 
desdramatiza desta 
forma os nú-

 

meros o li- g 
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Deixemo-nos de 
demagogias de taxar os 
ricos que jogam golfe; 
não taxamos nada! 
processos. Só assim teremos taxas 
de retenção de atletas. A formação 
de treinadores é outro ponto. O cur-
so só faz sentido com perspetiva de 
carreira. A academia não se desen-
volvia porque não havia treinado-
res e os treinadores não se forma-
vam porque não havia academia. 
Era um ciclo vicioso. O nosso tra-
balho só depende dos clubes. Se 
trabalharem bem, temos sucesso, se 
trabalharem mal, não temos. Por 
fim, distribuímos este ano 54 mil 
euros — fundo de desenvolvimen-
to do golfe — para que os clubes 
desenvolvessem as suas atividades. 
Parece pouco, mas é muito. 

— Uma aposta nas academias e na 
formação. Foram beber ao futebol 

— Ao contrário de muitas federa-
ções que entendem que é um bicho 
de sete cabeças, o futebol é um ex-
celente exemplo como devemos tra-
balhar para fazer crescer uma mo-
dalidade. Se tivermos a humildade de 
aproveitar pontos em benefício da 
nossa modalidade, é ótimo.  

ções, formação, prática desportiva e 
desporto para todos, em que faz a 
diferença se são mais ou menos 100. 
Por vezes, só sabemos a meio do ano. 
O turismo financia o Open de Por-
tugal. Apoiou nos últimos três anos. 
Agora, não fazem contratações a 
mais de um ano. Se eu sou um pro-
motor de eventos é impossível cap-
tar parceiros privados se não há ga-
rantias de que o evento vá continuar. 
Uma multinacional faz o evento a 
três anos. Ano a ano, é impossível. 

— Sente que há falta de um apoio 
estratégico? 

— Fui criticado pelo presidente 
da Região Turismo do Algarve quan-
do disse que um Portugal Master tem 
de vir para Lisboa. Reitero, as mar-
cas não se associaram, estava dire-
cionado para estrangeiros e quando 
queremos dinamizar o nosso mer-
cado local, é mais difícil. Há uma 
notória falta de estratégia no que diz 
respeito aos eventos profissionais de 
golfe em Portugal e isso é uma res-
ponsabilidade que deve subtrair no 
Turismo de Portugal que tem de per-
ceber, primeiro, se o golfe é ou não 
prioritário para o País e, em segun-
do, definir uma estratégia de promo-
ção a longo prazo. Não podemos fa-
zer eventos avulso, estilo pipocas, 
ora sai um Portugal Masters, ora um 
Challenger Tour ou um Golfe Sixies, 
em Cascais, e de repente um torneio 
de senhoras interessante. Não há 
uma estratégia concertada que deve  

ser, fundamentalmente, apoiadapelo 
Turismo de Portugal. 

— Há uma reivindicação há mui-
to pedida pela FPG, clubes e acade-
mias: a redução da taxa do IVA para 
6% como forma de tornar mais sus-
tentável e competitiva esta modali-
dade. 

— O praticante nacional não paga 
IVA. Deixemo-nos de demagogias de 
taxar os ricos que jogam golfe, como 
disse a deputada Mariana Mortá-
gua. Não taxamos nada. São afir-
mações - durante o programa Gen-
te que não sabe estar - de alguém mal 
informado que quer penalizar uma 
atividade que emprega muitos dos 
seus eleitores. O IVA é a 23%. Ago-
ra, se reduzir o IVA aplicável a es-
trangeiros permitiria sermos um 
destino mais competitivo. Não acre-
dito que houvesse redução do pre-
ço, mas permitiria que os operado-
res virados para o turismo de golfe 
pudessem fazer um reinvestimen-
to nos recursos humanos e infraes - 
truturas. É fundamental essa redu-
ção, porque estamos num mercado 
muito competitivo. 

— «A democratização do golfe 
em Portugal tem de ser uma reali-
dade» , afirmou publicamente. O 
que quer dizer? É o tal estigma do eli-
tismo? 

— Há 87 campos em Portugal, 
sendo que cerca de 50% estão no 
Algarve. O Jamor é um bom exem-

  

plo de que não é modalidade elitis-
ta. Somos praticados por todos os se-
tores. Se for a um campo A de 5 es-
trelas, é caro. Agora um miúdo para 
ter 4 treinos por semana, no Jamor, 
paga 40 euros por mês. Não é caro. 
Há uma perspetiva de democratiza-
ção para dar hipóteses a todos de 
jogar golfe. É importante outros Ja-
mores espalhados pelo país. No Cen-
tro e Norte. O Algarve, o clube de Vi-
lamoura que mais jogadores deu às 
seleções nacionais e mais jogadores 
colocou no European Tour faz esse 
trabalho. E teve como estratégia de 
aposta de jogadores, gestores e trei-
nadores, na formação da sua área 
de influência. 

— Quer mais Jamores, mas o Ja-
mor é, no entanto, olhado de lado por 
outros campos? 

— O Jamor é uma referência de 
gestão de espaço público, embora, 
seja olhado cá dentro como concor-
rência de campos, desleal e que está 
a roubar jogadores. Estamos a for-
mar miúdos que vão para outros 
campos. Friso, um espaço destes, 
com bons gestores e treinadores, 
funciona. 

— O regresso do Open de Portu-
gal, após anos de interregno, foi uma 
aposta ganha? Vai passar do Cam-
po dos Morgados, em Portimão para 
Óbidos. É a descentralização que de-
fende? 

— Fizemos três edições muito 

400 mil turistas 
visitam-nos para jogar 
golfe, 140 milhões de 
euros de receitas diretas 
importantes. A Nau Hotels acreditou 
neste projeto. 70 wucicctrds distribuí-
dos por portugueses ao longo de três 
anos. Esta descentralização visa criar 
uma sinergia como uma região que 
tem um cluster de campos de golfe 
muito bom. Os promotores enten-
deram ser um bom investimento. 

— O Portugal Masters, prova de 
prestígio internacional, disputou-
-se no Algarve, com alguns nomes 
importantes do golfe mundial. A 
aposta em eventos destes é o cami-
nho? 

— É o grande evento e que mere-
ce ser olhado de forma diferente pelo 
Turismo de Portugal e pelas autori-
dades locais. O município de Loulé, 
que deve ser o que tem mais campos 
de golfe na Europa, um evento que 
tem o impacto que tem na sua ati-
vidade financeira, receita fiscal, ver 
um envolvimento reduzido ... Cas-
cais, olha de outra forma. Tem uma 
estratégia e apoia e muito os seus 
eventos. Está no bom caminho para 
poder receber um grande evento. 

— Sente que não há heróis hoje em 
dia para servirem de chamariz. 
Como se chega aos jovens? 

— Falta-nos um herói que jogue 
regularmente no European Tour, 
nos Grand Slam e nos Ryder Cup' s. 
Agora não podemos parar. Não há 
jogadores, não há estrelas, não há 
estrelas, não há jogadores. Temos de 
trabalhar a base. Temos um proje-
to nas escolas [Drive School], 300 
escolas, demos formação a profes-
sores de Educação Física, cerca de 
600. Levamos o golfe às escolas pró-
ximas dos campos que estejam ap-
tos a acolher esses jogadores. E daí 
estarmos a crescer mais no setor 
juvenil. Leva tempo. 

— A modalidade contribui para o 
crescimento do turismo nacional. 
Gera mais de €350 M de forma di-
reta e indireta. Como é a relação com 
as duas tutelas: desporto e turismo? 

— Temos trabalhado de uma for-
ma exemplar com a Secretaria de 
Estado do Desporto, com quem te-
mos uma excelente relação. Com o 
IPDJ, o rigor burocrático torna difí-
cil para as federações gerirem orça-
mentos quando não sabemos com 
quanto o Estado vai financiar ... e é 
importante dizer que não depende-
mos nem 20% do apoio do IPDJ, so-
mos das federações que depende 
menos, mas mesmo assim, são 360 
mil euros para apoio às competi-

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE 

Miguel Franco de Sousa acompanha de perto a atividade desportiva e quer seguir o modelo de desenvolvimento de modalidades de sucesso 

— O que lhe falta fazer no tem-
po que lhe resta até ao final do man-
dato, em 2020? 

— Queremos finalizar os projetos 
de certificação de academias e for-
mação de treinadores que está a 50%. 
O apoio aos clubes está em veloci-
dade de cruzeiro. Open de Portugal 
confirmado para três anos. A FP Gol-
fe está com um posicionamento di-
ferente nas instâncias internacio-
nais, o modelo de governação tem 
um impacto positivo - a full time -
uma equipa de 26 pessoas profissio-
nais. Falta trazer para dentro o teci-
do industrial do golfe. E estamos a fa-
zer o anuário do golfe, um raios X 
bianual do estado do golfe em Por-
tugal, seja do ponto vista desporti-
vo industrial ou sustentabilidade 
ambiental, socioeconómico, mas es-
tamos com dificuldade de recolher 
dados juntos dos campos e da in-
dústria. Este documento permite 
abordar, com dados concretos, gru-
pos parlamentares, governos, tute-
las. Isto é o golfe e os números. 

— Será candidato nas próximas 
eleições? 

— Apresentei um programa a 12 
anos e em fazer tudo o que estives-
se ao meu alcance para atingir os 50 
mil jogadores. Acredito que serei 
candidato, mas estamos a um ano. 
É um projeto que me alicia. Vivo in-
tensamente que até jogo [risos]. 
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A3 Turismo. "TAP não vai mais servir destinos que não sejam rentáveis"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ilídia Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38eb2bef

 
Diogo Lacerda Machado falava no 31º Conresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Viana do Castelo
 
A TAP "não vai mais a sítios para perder dinheiro". Quem o garante é Diogo Lacerda Machado,
administrador não executivo da companhia aérea nacional que, questionado no 31º Congresso
Nacional da Hotelaria e Turismo sobre as razões que levam a empresa a não ter o Algarve na sua lista
de prioridades, salientou que a TAP aumentou a sua oferta de assentos para Faro em 43% no espaço
de um ano, passando de 279 mil, em 2018, para 400 mil assentos atualmente. "A oferta cresceu
significativamente, tenho dúvidas que faça sentido crescer mais", frisou.
 
Diogo Lacerda Machado falava no último painel do primeiro dia de trabalhos do congresso, que reúne
mais de 400 especialistas do setor em Viana do Castelo, numa organização da Associação da Hotelaria
de Portugal (AHP), intitulado 'Game Changing: A transformação da indústria da aviação e as
implicações para Portugal', acompanhado por José Lopes, country manager para Portugal da Easyjet.
 
"A TAP está a aumentar a oferta em Faro, entre outras razões, porque não conseguimos esticar mais
em Lisboa. É muito difícil aumentar a oferta em Faro, no limite, só aumentando o tamanho do avião",
sublinhou Diogo Lacerca Machado, para logo assegurar que a empresa "não vai fazer mais aquilo que
outrora fez que foi servir destinos sem procurar ganhar dinheiro e sem conseguir que sejam
rentáveis".
 
O mote estava dado e José Lopes aproveitou-o."A Easyjet é uma empresa privada e o seu objetivo é
maximizar o lucro para o acionista. Não operamos para perder dinheiro, em todos os aeroportos que
operamos somos rentáveis", garantiu. E isso inclui as operações para Faro e para o Funchal, que a
companhia classifica de "extremamente interessantes".
 
Para este responsável, a aviação é um negócio que "pode ter margens elevadas", mas para isso
precisa de ser "bem gerida". E a Easyjet não parece ter razões de queixa. Apesar da desaceleração
dos mercados, a companhia aérea low cost esta a crescer a um ritmo que é "duas vezes superior à
média do mercado" e pretende assim continuar. "Acreditamos que o nosso modelo tem demonstrado
que funciona e estamos confiantes que iremos continuar a crescer", salientou José Lopes, frisando que
"ainda há muitos mercados para desenvolver" na Europa e não só. Em Portugal, onde já transporta
mais de 7 milhões de passageiros, a Easyjet está apostada em "duplicar" a sua quota de mercado.
 
Partilhe esta notícia
 
Ilídia Pinto
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TAP vai começar "a ganhar sustentadamente dinheiro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d4e5b79

 
Diogo Lacerda Machado elogiou todo o trabalho desenvolvido pelo acionista privado, o consórcio de
David Neeleman.
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado acredita que a companhia vai começar
"a ganhar sustentadamente dinheiro", acrescentando que "o dono do futuro da transportadora é o
Estado português".
 
"A TAP deverá, nos próximos tempos, começar a ganhar sustentadamente dinheiro e tem a
capacidade de ser, na minha opinião hoje, como é, uma companhia interessante", afirmou o
administrador não executivo e também presidente da Comissão de Estratégia da TAP, indicado pelo
acionista Estado.
 
Sobre os prejuízos da TAP, o responsável quis lembrar que "nos últimos 45 anos a TAP teve dois anos
de resultados positivos".
 
"Teve 43 anos de perdas e relativamente a prejuízos semestrais, daqueles que foram anunciados - e
que fizeram, aliás títulos de primeira página -, se tivesse havido alguma busca de informação para as
pessoas saberem mais, teriam percebido que houve cinco anos para trás que os resultados foram
piores do que estes", reforçou.
 
O responsável falava na quinta-feira no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado
pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e que conta com 450 participantes, sob o tema
"Portugal: Preparar o Amanhã".
 
Diogo Lacerda Machado elogiou todo o trabalho desenvolvido pelo acionista privado, o consórcio de
David Neeleman, e o facto de este, tendo 45% apenas da TAP em vez dos 100% anteriores, ter
aceitado reconfigurar um plano estratégico que 'dá frutos'. Afirmando, contudo que "o dono do futuro
da TAP é o Estado português".
 
A TAP registou prejuízos acumulados de 111 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano,
que atribui a "variações cambiais sem impacto na tesouraria", de acordo com um comunicado
divulgado em 18 de novembro.
 
"A TAP S.A. apurou um prejuízo acumulado, nos primeiros nove meses do ano, de 111 milhões
essencialmente devido a variações cambiais sem impacto na tesouraria. Excluindo esta variação
cambial, o lucro líquido consolidado do grupo TAP, no terceiro trimestre de 2019, foi de 61 milhões de
euros positivos, compensando em mais 50% o prejuízo gerado no primeiro semestre de 2019",
avançou a companhia.
 
A empresa registou quase 120 milhões de euros em prejuízos nos primeiros seis meses do ano.
 
A empresa angariou receitas consolidadas no terceiro trimestre de 2019, que ascenderam a 1.052
milhões de euros, "equivalente a um aumento de 6,1% face a igual período do ano anterior, suportado
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pelo crescimento do mercado norte-americano e pela recuperação do Brasil", de acordo com a mesma
nota.
 
O resultado operacional consolidado do grupo foi de 129 milhões de euros no terceiro trimestre de
2019, "equivalente a 12,2% das receitas, em linha com outras empresas congéneres da Europa",
garante a empresa.
 
Segundo o comunicado, em 2019, "a TAP já amortizou mais de 170 milhões de euros de passivo
financeiro". Além disso, o prazo médio da dívida da TAP "duplicou em quatro anos, passando de
menos de 24 meses no momento da privatização em 2015 para aproximadamente quatro anos no
final do terceiro trimestre de 2019", revela a empresa.
 
A TAP indicou também que obteve um rating BB-, com outlook (perspetiva) estável, "pela agência de
notação financeira Standard & Poor's, aguardando-se a atribuição de rating por uma segunda entidade
internacional".
 
A companhia aérea planeia ainda "contratar mais de 800 novos colaboradores no próximo ano, dos
quais mais de 100 são pilotos e cerca de 600 serão assistentes de bordo, para fazer face ao
crescimento da TAP".
 
De acordo com o grupo, desde a privatização a TAP já contratou mais de três mil colaboradores em
Portugal.
 
No mesmo dia, a TAP anunciou o lançamento de uma nova oferta de obrigações sénior, com o valor
indicativo de 300 milhões de euros e maturidade até 2024, indicando que "as receitas resultantes da
oferta, se concluída", serão para a "antecipação do reembolso de determinados empréstimos no
âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade", bem como
para o "pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações".
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Executivo anuncia reforço 
de 250 milhões para 
apoiar o setor hoteleiro 

Ministro da Economia 
sublinha importância 
da presença digital 
das empresas 

FINANCIAMENTO  O minis-
tro da Economia e da Tran-
sição Digital, Pedro Siza 
Vieira, anunciou, ontem, o 
reforço, com mais 250 mi-
lhões de euros da Linha de 
Apoio à Qualificação da 
oferta hoteleira. O gover-
nante falava na abertura do 
31.° congresso nacional da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP), que decor-
re até hoje em Viana do Cas-
telo sob o tema "Portugal: 
preparar o amanhã. Desta-
cou a importância daqueles 
apoios para o setor e, em 
particular nesta nova fase, 
para o incremento da sua 
visibilidade online. 

"Esta linha foi importante 
nos últimos anos e permitiu 
apoiar investimentos de 
375 milhões de euros. Vai 
ser reforçada em mais de 
250 milhões de euros para  

apoiar estratégias de reforço 
da presença digital das em-
presas", declarou. 

Pedro Siza Vieira anunciou 
ainda uma medida que vai 
de encontro a uma reivindi-
cação da AHP. "Vai avançar, 
nos termos da diretiva euro-
peia sobre as plataformas 
online, com a proibição por 
via legislativa das cláusulas 
de paridade", disse. 

Raul Martins, presidente 
da associação organizadora 
do congresso tinha, no seu 
discurso de abertura, aludi-
do à necessidade de se "esta-
belecer legalmente a proibi-
ção das cláusulas de parida-
de". Considerou fundamen-
tal, face ao "desequilíbrio de 
posições relativas", que a tu-
tela do Turismo seja "mais 
ativa no acompanhamento 
dos dossiês da distribuição 
hoteleira pelas grandes pla-
taformas online, particular-
mente no caso da Boo-
king.com, intervindo sem-
pre que necessário, em de-
fesa dos hoteleiros nacio-
nais". •  ANA PEIXOTO FERNANDES 
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Congresso de hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ee59017-8404-459c-b374-

142fdb20ce38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo anunciou um reforço de dois programas de apoio ao turismo. Anúncio foi feito durante o
Congresso de hotelaria, que decorreu em Viana do Castelo.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia; Carlos Silva Neves, administrador do Grupo
Sana; Raul Martins, presidente da AHP.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2019-11-21 17:52
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Importa despertar a atenção 
dos empresários do setor e das 
autoridades nacionais que tute-
lam o turismo para a necessida-
de de se desenvolverem políticas 
empresariais de qualificação e de 
remuneração dos recursos huma-
nos mais adequadas à realidade 
e exigências do setor, defendeu 
José Pedro Ferreira, presidente da 
APROTURM, durante o Primei-
ro Congresso dos Profissionais de 
Turismo do Minho, recentemen-
te realizado no Auditório Muni-
cipal de Vieira do Minho, com 
a participação do ex-ministro 
do Turismo, Telmo Correia, que 
considerou o turismo um “desíg-
nio nacional”. 

José Pedro Ferreira destacou 
ainda “a importância do papel 
dos profissionais do turismo no 
sucesso das empresas do setor e 
do Destino Portugal a nível mun-
dial, sendo demonstrativo dessa 
realidade o elevado número (39) 
de distinções atribuídos ao nosso 
país no ano em curso”. Salien-
tou, no entanto, “as fragilidades 
que permanecem nos domínios 
das carreiras profissionais e das 
retribuições salariais praticadas 

pelos agentes de turismo no nos-
so país”.

“Os gestores no turismo têm 
que saber ler os interesses e ex-
pectativas dos clientes e adaptar 
a oferta às suas necessidades com 
charme e encanto. A chave do 
sucesso do turismo é acrescentar 
valor ao turismo, independente-
mente do setor em que se traba-
lha”, afirmou Miguel Campos, da 
Novumdux. 

Mais de 1200 camas 
turísticas

Atualmente, Vieira do Minho 
possui uma oferta de alojamento 
qualificado de 230 casas de tu-
rismo em espaço rural, pequenos 
hotéis e alojamento local que sig-
nificam já mais de 1200 camas tu-
rísticas, referiu António Cardoso 
Barbosa, presidente da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho.

Do encontro resultaram tam-
bém as seguintes conclusões: 
Portugal tem de saber qualificar 
o produto turístico, adaptar-se às 
novas tecnologias, sem esquecer 
as transformações digitais e de 
saber capacitar ainda mais os seus 

profissionais nestes novas ferra-
mentas que têm hoje uma impor-
tância vital. A qualificação dos 
profissionais é a chave do cresci-

mento do turismo do futuro. 
Foi salientada a necessidade de 

trabalhar em rede no domínio da 
formação e qualificação dos pro-

fissionais a partir de uma estru-
tura de rede de cooperação entre 
as escolas profissionais, institutos 
politécnicos e universidades. 

PRIMEIRO CONGRESSO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO DO MINHO

Qualificação dos profissionais 
é a chave do crescimento 
do turismo 

Desfile de Indumentária Profissional de Cozinha e da Sala pela empresa Novumdux.
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O turismo fez importantes avanços 
na igualdade de género, segundo um 
novo relatório da  Organização Mundial 
do Turismo, que destaca que 54% dos 
empregados no turismo mundial são 
mulheres (56%). As desigualdades sa-
lariais também são menores no turis-
mo, com as mulheres a ganharem me-
nos 14,7% do que os homens no setor, 
uma diferença menor do que no conjun-
to dos setores económicos (16,8%). 

Um setor amigo 
da igualdade  
de género

Mulheres são quem desafia os 
estereótipos de género no setor

© INES GOMES LOURENÇO

TURISMO
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PORTUGAL INTEIRO 

CARLOS PINTO DE SÁ 
Presidente da Câmara 
Municipal de Évora 

ANA COSTA FREITAS 
Reitora da Universidade 
de Évora 

JOAO ZIJOUETE DA SILVA 
Chief Corporate Officer 
da Altice Portugal 

JOSÉ VARELA RODRIGUES 
jrodrigues@jornaleconomico.pt 

Consequência direta do êxodo ru-
ral que ainda existe em Portugal, 
fruto de uma pressão social que 
valoriza as regiões do litoral em 
detrimento do interior, "o Alente-
jo está a perder oito pessoas por 
dia, dois terços do país". Solução? 
Descentralizar para fixar popula-
ção. Foi esta a conclusão principal, 
transversal à situação demografica 
e social de Portugal, que se póde 
depreender da conferência "Inova-
ção como Instrumento de Mudan-
ça no Mercado de Trabalho" -
quarta do ciclo "Portugal Inteiro" 
-, organizada em conjunto pelo 
Jornal Económico e Altice Portu-
gal, e que decorreu nesta segunda-
-feira, 18 de novembro, na Uni-
versidade de Évora. 

O alerta para a perda diária de 
oito pessoas partiu do presidente 
da Câmara de Évora, Carlos Pinto 
de Sá, cuja intervenção foi um ape-
lo ao repensar do ordenamento e 
ao estímulo de uma economia di-
versificada como resposta às mu-
danças no mercado labora!, que 
também condicionam a evolução 
de regiões interiores como o distri-
to de Évora. 

O autarca defendeu que moder-
nização "significa novas técnicas" e 
que para fixar a população no inte-
rior é necessária uma "economia 
diversificada - agropecuária, in-
dústria e serviços - e atividades li-
gadas à transferência do conheci-
mento". 

Carlos Pinto de Sá defendeu, por 
isso, a aposta "em poios urbanos 
com capacidade para fazer essa 
mediação entre o mundo rural e o 
mundo urbano". "[Deve-se ao] po-
der local o grande responsável de 
que haja infraestruturas no inte-
rior e por travar o êxodo rural", 
lembrou. 

Apesar de o "sistema tender a 
centralizar em grandes urbes as 
principais atividades económicas", 
o interior do país também acolhe  

"atividades fundamentais" para fi-
xar população". Exemplo disso é o 
setor da aeronáutica, cujo cluster 
está sediado em Évora, alavancado 
pela operação da Embraer Portu-
gal. Pinto de Sá defendeu que este 
cluster traz inovação e liga as em-
presas da região à universidade e 
permite criar outro tipo de condi-
ções para fixar população. Por isso, 
defendeu que o caso de Évora pode 
servir de exemplo para "formas de 
tampão ao êxodo rural". 

Nesse sentido, o autarca criti-
cou, ainda, o facto de "mais de 80% 
dos fundos europeu destinarem-se 
às áreas litorais do país, o que difi-
culta o papel das regiões do inte-
rior, como é o caso de Évora". Mas 
não só. "O Alentejo costuma ter 
quatro por cento como valor má-
ximo de investimento no Orça-
mento do Estado", lamentou. 

Por isso, no seu discurso sobre a 
importância do poder local, Carlos 
Pinto de Sá apelou à criação de uma 
"política nacional de desenvolvi-
mento regional, que coloque recur-
sos, defina objetivos e monitorize o 
que se está a fazer no interior". 

"É verdadeiramente 
importante descentralizar" 
O discurso do autarca eborense se-
guiu a linha de pensamento da rei-
tora da Universidade de Évora, 
Ana Costa Freitas, que explicou 
como a Academia "é verdadeira-
mente importante para descentra-
lizar" das grandes cidades aquele 
que é o papel do Ensino Superior. 
E esse processo é uma mais-valia 
da região de Évora na fixação de 
população. 

Ana Costa Freitas argumentou 
que a mudança da realidade está 
"aceleradíssima" e, por isso, há de-
safios que o país enfrenta e que o 
Ensino Superior deve propor-se a 
responder. "Os recursos humanos 
não são um problema. O nosso 
problema é avaliar a velocidade da 
progressão e preparar os jovens e 
estudantes para essa velocidade", 
argumentou. 

"A região de Évora é demografi-

  

camente débil, continua a perder 
população também pelo progres-
so. Por isso, é necessário repensar 
o ordenamento", prosseguiu. 

Para a reitora da Universidade 
de Évora, voltar a pensar o orde-
namento territorial do país seria 
"ajudar o país [e autarquias do in-
terior, como a de Évora] a fixar jo-
vens" nas regiões fora das grandes 
cidades e áreas metropolitanas. 

"De facto, a maior parte dos em-
pregos [de hoje] vão deixar de 
existir", constatou. A solução, se-
gundo a professora universitária, é 
"preparar os jovens e estudantes" 
para dar corpo às suas ideias e criar 
condições para o surgimento dos 
empregos de cada um. 

"Chegar a acordo para a defini-
ção de inovação", seria o primeiro 
passo para as universidades, que 
para Ana Freitas Costas têm "de 
assumir essa dianteira". "É isso que 
estamos a fazer", salientou. 

Altice quer participar 
na coesão nacional 
Após ouvir os dois altos responsá-
veis pela afirmação da região alente-
jana de Évora, o Chief Corporate 
Officer (CCO) da Altice Portugal, 
João Zúquete da Silva, afirmou que 
a operadora de telecomunicações 
quer contribuir para a coesão nacio-
nal, intervindo no interior do país. 

João Zúquete da Silva conside-
rou ser "singelo o papel da Altice" 
na "descentralização de algumas 
atividades" que podem ter influên-
cia em regiões do interior, como a 
região do Alentejo, concretamente 
em Évora. O exemplo a que o CCO 
da empresa recorreu foi o dos call 
centers que, a partir de Portugal, 
trabalham para a filial francesa 
SFR do grupo Altice. Em parceria 
com a Randstad, a Altice emprega 
nesses centros duas mil pessoas, 
"em todo o país". 

"Não temos nenhum no Alente-
jo, mas podemos vir a ter", ressal-
vou Zúquete da Silva. "Por um 
lado ajuda a nossa força de traba-
lho. Por outro, ajuda a fixar popu-
lações". • 
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01.  João Zúquete da Silva. CCO 
da Altice Portugal, Leonardo Ralha, 
subdiretor do Jornal Económico, 
Ana Costa Freitas, reitora da 
Universidade de Évora, e Carlos Pinto 
de Sá, presidente da Câmara de Évora, 
na sessão de abertura. 

()2 Joana Almeida, diretora do Sheraton 
Porto, fez uma apresentação focada no 
balanço entre tradição e modernidade. 

3. Painel sobre imprensa regional 
juntou Luis Matias, da Diana FM, Luís 
Carapinha, diretor do Tribuna 
Alentejo.pt, Justino Engana, 
diretor de informação da Rádio Voz da 
Planície, e José Piçarra, administrador 
do "Diário do Sul" 

4. Miguel Romão, da Alentapp, António 
Fradique, da Fuel Save, Pedro Tereso, 
da Agrosustentável, e Luís Miguel Rato, 
da Universidade de Évora, falaram 
sobre "O Crescimento e Projeção da 
inovação no Alentejo" 

Descentralizar e fixar 
são receitas para evitar 
êxodo rural no Alentejo 
Criação de infraestruturas e diversificação de setores de atividade económica, bem como a ligação 
ao meio académico, são alguns caminhos apontados para travar saída diária de oito alentejanos. 
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Consumo turístico 
cresceu mais de 30% 
na região desde 2017 

Presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo diz 
que região é "a que mais cresce economicamente' 
em todos os indicadores turísticos. 

Apesar da revelação de que o 
Alentejo vê diariamente, em mé-
dia, oito dos seus residentes procu-
rarem outras paragens, a mesma 
tendência não se verifica em rela-
ção à atividade turística. O consu-
mo turístico na região do Alentejo 
cresceu mais de 30%, nos últimos 
dois anos. 

Esse dado foi referido pelo pre-
sidente do Turismo do Alentejo e 
do Ribatejo, António Ceia da Sil-
va, que na conferência 'Inovação 
como Instrumento de Mudança no 
Mercado de Trabalho', organizado 
pelo Jornal Económico e pela Alti-
ce Portugal, afirmou: "O Alentejo 
é a região que mais cresce no terri-
tório nacional e o turista que hoje 
nos visita consome mais 30% do 
que consumia há dois anos." 

Coube a António Ceia da Silva a 
intervenção que encerrou a confe-
rência realizada na Universidade 
de Évora, e foi no uso da palavra 
que o responsável do turismo 
alentejano e ribatejano alegou que 
"o. Alentejo é a região que mais 
cresce economicamente" em Por-
tugal, "acima de Lisboa, e "em to-
dos os indicadores micro e ma-
croeconómicos do turismo". 

Por isso mesmo, apontou, "é o 
setor que mais tem contribuído 
para as dinâmicas de desenvolvi-
mento económico de um territó-
rio de baixa densidade populacio-
nal como o Alentejo". 

O resultado salientado pelo pre-
sidente do Turismo do Alentejo e 
do Ribatejo deveu-se ao investi-
mento de "mais de 700 milhões de 
euros de investimento privado no 
Alentejo". Para Ceia da Silva, é 
também resultado "do trabalho 
proficuo entre autarquias, empre-
sários e entidades do turismo". 

"Quem manda é o turista e o seu 
perfil muda a uma velocidade ver-
tiginosa", frisou. O responsável 
pelo Turismo do Alentejo e Riba-
tejo alertou ainda que o turista que 
visita o interior do país é "exigen-
te" e não procura o mesmo que 
procura "em Nova Iorque, Lon-
dres ou na Austrália" e antes "o que 
é mais identitário da região". 

Para António Ceia da Silva, "nos 
últimos anos", o sucesso da região 
alentejana no mercado turístico 
deveu-se à conquista de rótulos de  

"identidade, autenticidade e aquilo 
que é genuíno". 

O responsável pela entidade re-
gional do turismo alentejano lem-
brou ainda que nào foi "ao acaso" 
que "cinco bens" do Alentejo estão 
classificados pela UNESCO, como 
é o caso do Cante Alentejano, o fa-
brico de chocalhos, a falcoaria, o 
figurado de Estremoz e a reserva 
da bioesfera de Castro Verde. 

"Estão as festas do Povo de Cam-
po Maior, em Paris, para decisão 
da UNESCO rio próximo ano no 
comité de salvaguarda para o pa-
trimónio cultural e imaterial. E te-
mos três candidaturas muito bem 
avançadas: Vila Viçosa, na sua par-
te renascentista, Mértola, na sua 
parte mais islâmica, e as fortifica-
ções de Marvão e Elvas em conju-
gação com Almeida e Caminha no 
norte do país", prosseguiu. 

Para Ceia da Silva, tais reconhe-4 
cimentos por parte da UNESCO 
representam um importante estí-
mulo ao turismo no Alentejo. "A 
primeira pergunta que um turista 
faz em qualquer site de recolha de 
opiniões é o que existe que seja pa- , 
trimónio mundial", comentou. 

O presidente do Turismo do 
Alentejo e Ribatejo disse ainda 
acreditar que "houve um cresci-
mento muito signifcativo da 
oferta", tanto em qualidade 
como em quantidade. "Mas isso 
não chega. E preciso que esteja 
fruível ao turista", alertou. •  JVR 

ANTÓNIO CEIA DA SILVA. 
Presidente do Turismo 
do Alentejo e Ribatejo 
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Chega duplica 
intenções de voto 
no mês seguinte 
às legislativas 
Sondagem da Aximage revela que partido de André Ventura já convence 1,7% daqueles 
que nãq votaram nele a 6 de outubro, conquistando eleitores a quase todas as forças 
políticas. PS e Bloco de Esquerda são os únicos que ganham apoio entre os restantes. 1S  P4 

ORÇAMENTO DO ESTADO 2020 

CCP quer desconto 
na TSU para quem 
aumentar salários 

A 

acima do valor 
da inflação .  P10 

4 

sK 

  

  

n. 

João Vieira Lopes 
Presidente CCP 

Proposta que será apresentada ao 
Governo na próxima semana visa 
incentivar atualizações salariais no 
setor privado sem custos tão eleva-
dos para os patrões. •  P10 

PSD 

Sentido de voto 
sobre o Orçamento 
vai depender 
do vencedor 
das diretas P8 

José Lopes, diretor da easyJet para Portugal diz que, dos 161 aeroportos nos quais a companhia opera, o de 
Lisboa é.,  o antepenúltimo em pontualidade. Obras planeadas para 2020 vão libertar capacidade de operação. P6 

CGD pediu estudo à Nova SBE 
sobre créditos a Vale do Lobo 
Estudo serve de suporte técnico a eventuais ações judiciais contra ex-gestores que participaram na decisão sobre 
financiamento de 194 milhões para o resort de luxo. Sinaliza ausência de `stress-tests' de esforço ao projeto. •  P3 

PUP 

PORTUGAL INTEIRO 

Conferência JE/Altice 
debate soluções para 
Alentejo não perder oito 
pessoas por dia 4,  P22 
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FUSOES E AQUISIÇÕES 

Banco Atlântico 
Europa vendido 
a grupo financeiro 
de Hong Kong P24 

Energias renováveis 
em Africa são forte 
aposta a que Portugal 
está atento P6 

Página 12



A13

Vistas: o novo estrela Michelin do Algarve que tem de conhecer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2019

Meio: NiT New in Town Online Autores: Adriano Guerreiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9335bba

 
A região perdeu dois restaurantes no Guia. Em compensação, o chef Rui Silvestre trouxe a distinção
até Vila Nova de Cacela.
 
Tinha 29 anos quando ganhou a primeira estrela Michelin em Portugal. Rui Silvestre foi o chef mais
jovem a conseguir tal feito. A distinção na edição 2016 do Guia foi para o Bon Bon, no Carvoeiro.
Entretanto, deixou o projeto, passou por Lisboa e regressou ao Algarve para liderar uma nova cozinha.
O objetivo era conseguir a estrela para o Vistas, o restaurante do Monte Rei Golf & Country Club, em
Vila Nova de Cacela. Um ano depois chegou o reconhecimento.
 
Ao contrário da maioria dos chefs nacionais, que fez a viagem de avião, Rui Silvestre foi de carro até
Sevilha, em Espanha, onde foram conhecidos os vencedores da nova edição do Guia. "Foi fantástico. É
um projeto novo, foi um começar do zero. É fantástico para mim, para a equipa e para os
responsáveis pelo resort", explica à NiT Rui Silvestre.
 
Há um ano, por altura da sua contratação, já tinha ideia de que os responsáveis pelo espaço o
queriam no patamar dos grandes da gastronomia nacional, mas nunca houve uma pressão para que
isso acontecesse no imediato. "A pressão que tinha era comigo mesmo, tentei não passá-la para a
minha equipa." Os donos do espaço deram-lhe todas as condições possíveis, mas se não ganhasse
este ano, isso não seria um problema.
 
"Sabemos que trabalhámos com esse intuito e temos consciência de que fizemos um trabalho bem
feito, que fizemos tudo como deve ser. Se não fosse agora, era uma questão de tempo." Já tinha
ganho uma estrela, mas é sempre diferente receber uma nova distinção. "É como os filhos, não há
dois iguais. A do Bon Bon foi muito importante na altura, foi aí que comecei a criar nome."
 
Sobre a conquista do Vistas: "É um projeto que tem muito para crescer. É algo sólido que tem ainda
muita margem de repercussão."
 
O restaurante de Vila Nova de Cacela vai estar encerrado até março, altura em que irá reabrir com
muitas novidades. Ainda assim, o Monte Rei Golf & Country Club continua a funcionar normalmente. É
composto por várias vilas e um campo de golfe com 18 buracos, alguns deles com vista para o mar.
 
O mais jovem chef a ganhar uma estrela em Portugal
 
Era um nome desconhecido na gastronomia nacional até 2015, ano em que recebeu uma estrela
Michelin. É natural de Valongo, mas foi no Algarve, no Carvoeiro, que conseguiu a distinção. Tinha 29
anos e foi o mais jovem chef em Portugal a consegui-lo. Depois de ter liderado a cozinha daquele
espaço, mudou-se para Lisboa onde abriu em fevereiro de 2018 o Quorum, na Rua do Alecrim.
 
O chef tem 33 anos.
 
Este espaço continua aberto, mas agora está nas mãos do chef Tiago Emanuel Santos. No final desse
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ano foi convidado para liderar a cozinha do Vistas, no Vila Nova de Cacela. Assumiu o projeto para
receber uma estrela Michelin logo no ano seguinte.
 
Só em 2020 é que voltam a sair pratos do Vistas
 
Ainda antes do anúncio das estrelas Michelin, já havia uma certeza: o restaurante Vistas só vai reabrir
em 2020. Desde 2 de novembro que o espaço está em "obras profundas", explicou o chef à NiT. A
cozinha vai ser toda renovada e a sala também poderá sofrer algumas alterações. As mudanças vão
ser feitas ao longo dos próximos três meses, mas a abertura está prevista apenas para março de
2020.
 
No que ao menu diz respeito, também haverá alterações no próximo ano. Contudo, o foco vão
continuar a ser os produtos da região.
 
"Não é possível quilómetro zero, mas quase. Queremos uma cozinha o mais sustentável possível."
 
Por isso mesmo, há três semanas começou a ser criada uma horta. "Temos muito terreno e vamos
começar a produzir os nossos próprios legumes e hortícolas." Até ao verão o objetivo é que sejam
auto-suficientes em 80 por cento nos legumes.
 
Os pratos vão ser alterados em março.
 
A ementa também irá sofrer algumas alterações, mas há dois pratos que não vão sair, certamente.
"São dois clássicos, que já faço desde o início e que vão ficar no menu." Falamos do salmonete servido
com ravioli de lulas do Algarve e do lavagante com compota de tomate e sapateira. Tudo para provar
a partir de março de 2020.
 
O resort que tem golfe com vista para o mar
 
Num dia em que o céu não esteja nublado, é possível ver o mar enquanto joga golfe no Monte Rei Golf
& Country Club. O campo tem os habituais 18 buracos, alguns deles com vistas incríveis para a região.
Em 2017, foi considerado o Melhor Clube de Golfe do País pela Golfer's Choice. Teve uma pontuação
de 9,15 em 10 possíveis.
 
O resort é composto por várias vilas.
 
O resort está dividido por várias vilas e vivendas onde não se importaria de viver e com tudo a que
tem direito. Sala de estar, cozinhas modernas e equipadas, várias quartos, jardim e parque de
estacionamento. É ideal para uma família. Fica a 12 minutos de carro das praias e a 17 quilómetros de
Tavira. Espanha está à distância de 20 minutos.
 
Para os próximos anos está prevista a inauguração de mais vilas e de um complexo que terá
funcionalidades idênticas a um hotel.
 
O campo de golfe é uma das mais valias do hotel.
 
tags:
 
algarve, estrelas michelin, guia michelin, Monte Rei Golf & Country Club, rui silvestre, vistas
 
Adriano Guerreiro
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Algarve tem sete restaurantes com Estrelas Michelin
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1b5d7541

 
Conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020,
o Turismo do Algarve já felicitou todos os restaurantes da região que
mantiveram as ambicionadas estrelas, com uma menção especial ao chef Rui
Silvestre, que, ao leme da equipa do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf
& Country Club, em Vila Nova de Cacela, conseguiu obter a primeira estrela
para o sotavento algarvio e colocar assim mais uma referência do Algarve no
mapa dos grandes aficionados da  alta cozinha . "O Algarve conta, neste
momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio máximo da
gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco detentores de uma
estrela), pelo que podemos dizer que o destino está bem representado neste
guia", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estas distinções
são relevantes para o turismo do Algarve, na medida em que constituem um ponto
de interesse e uma motivação adicional de visita a` região, sobretudo junto dos
turistas estrangeiros. Os restaurantes que ostentam a estrela Michelin, para além
de oferecerem uma experiência diferenciadora, acabam por se tornar numa montra
privilegiada para dar a conhecer os melhores produtos da região, como o marisco
e o peixe, através de propostas surpreendentes que preservam a autenticidade
dos sabores da gastronomia local", defende.
 
Os restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin
ibérico 2020 são, com duas estrelas, o Ocean (Armação de Pêra) e o Vila Joya
(Albufeira) e, com uma estrela, o Bon Bon (Carvoeiro), Gusto (Almancil), São
Gabriel (Almancil), Vista (Portimão) e Vistas (Vila Nova de Cacela).
 
Daniel Pina
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Turismo do Algarve felicita Restaurantes da Região distinguidos no reconhecido ´Guia
Michelin´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2b405aa

 
Conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020, o Turismo do Algarve felicita todos os
restaurantes da região que mantiveram as ambicionadas estrelas, com uma menção especial ao chef
Rui Silvestre que, ao leme da equipa do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club em Vila
Nova de Cacela, conseguiu obter a primeira estrela para o sotavento algarvio e colocar, assim, mais
uma referência do Algarve no mapa dos grandes aficionados da "alta cozinha".
 
"O Algarve conta, neste momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio máximo da
gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco detentores de uma estrela), pelo que podemos
dizer que o destino está bem representado neste guia", afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve. "Estas distinções são relevantes para o turismo do Algarve, na medida em que constituem
um ponto de interesse e uma motivação adicional de visita a` região, sobretudo junto dos turistas
estrangeiros. Os restaurantes que ostentam a estrela Michelin, para além de oferecerem uma
experiência diferenciadora, acabam por se tornar numa montra privilegiada para dar a conhecer os
melhores produtos da região, como o marisco e o peixe, através de propostas surpreendentes que
preservam a autenticidade dos sabores da gastronomia local", defende.
 
Os restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin ibérico 2020:
 
2 ESTRELAS
 
Ocean (Armação de Pêra)
 
Vila Joya (Albufeira)
 
1 ESTRELA
 
Bon Bon (Carvoeiro)
 
Gusto (Almancil)
 
São Gabriel (Almancil)
 
Vista (Portimão)
 
Vistas (Vila Nova de Cacela)
 
Fonte: ATA
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Turismo do Algarve felicita os 7 restaurantes distinguidos no Guia Michelin
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=497f1eb3

 
7 restaurantes algarvios galardoados.
 
Conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020, o Turismo do Algarve felicita todos os
restaurantes da região que mantiveram as estrelas, com uma menção "especial" ao chef Rui Silvestre
do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club em Vila Nova de Cacela, que conseguiu obter
a primeira estrela para o sotavento e colocar, assim, mais uma referência do Algarve no mapa dos
grandes aficionados da "alta cozinha".
 
O Algarve conta, neste momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio máximo da
gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco detentores de uma estrela), pelo que podemos
dizer que o destino está bem representado neste guia , afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.  Estas distinções são relevantes para o turismo do Algarve, na medida em que constituem
um ponto de interesse e uma motivação adicional de visita a` região, sobretudo junto dos turistas
estrangeiros. Os restaurantes que ostentam a estrela Michelin, para além de oferecerem uma
experiência diferenciadora, acabam por se tornar numa montra privilegiada para dar a conhecer os
melhores produtos da região, como o marisco e o peixe, através de propostas surpreendentes que
preservam a autenticidade dos sabores da gastronomia local", defende.
 
Os restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin ibérico 2020:
 
2 Estrelas:Ocean (Armação de Pêra), Vila Joya (Albufeira)
 
1 Estrela:Bon Bon (Carvoeiro), Gusto (Almancil), São Gabriel (Almancil), Vista (Portimão), Vistas (Vila
Nova de Cacela).
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Turismo do Algarve felicita restaurantes distinguidos no Guia Michelin
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1de0e1ba

 
Conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020, o Turismo do Algarve felicita todos os
restaurantes da região que mantiveram as ambicionadas estrelas, com uma menção especial ao chef
Rui Silvestre.
 
Ao leme da equipa do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club em Vila Nova de Cacela,
conseguiu obter a primeira estrela para o sotavento algarvio e colocar, assim, mais uma referência do
Algarve no mapa dos grandes aficionados da alta cozinha.
 
O Algarve conta, neste momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio máximo da
gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco detentores de uma estrela), pelo que podemos
dizer que o destino está bem representado neste guia , afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.
 
Estas distinções são relevantes para o turismo do Algarve, na medida em que constituem um ponto de
interesse e uma motivação adicional de visita a` região, sobretudo junto dos turistas estrangeiros ,
considera o responsável.
 
Os restaurantes que ostentam a estrela Michelin, para além de oferecerem uma experiência
diferenciadora, acabam por se tornar numa montra privilegiada para dar a conhecer os melhores
produtos da região, como o marisco e o peixe, através de propostas surpreendentes que preservam a
autenticidade dos sabores da gastronomia local , conclui João Fernandes.
 
Restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin ibérico 2020
 
2 ESTRELAS
Ocean (Armação de Pêra)
Vila Joya (Albufeira)
 
1 ESTRELA
Bon Bon (Carvoeiro)
Gusto (Almancil)
São Gabriel (Almancil)
Vista (Portimão)
Vistas (Vila Nova de Cacela)
 
[Additional Text]:
Chef-Rui-Silvestre-at-MR
Turismo do Algarve felicita restaurantes distinguidos no Guia Michelin
Print Icon
 
barlavento
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Guia Michelin 2020 | "  com satisfação que contamos com uma nova estrela na região
para promover os sabores algarvios"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2019

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7a5ab2f6

 
Algarve
 
Turismo do Algarve felicita restaurantes da região distinguidos no reconhecido Guia Michelin
 
Conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020, o Turismo do Algarve felicita todos os
restaurantes da região que mantiveram as ambicionadas estrelas, com uma menção especial ao chef
Rui Silvestre que, ao leme da equipa do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club em Vila
Nova de Cacela, conseguiu obter a primeira estrela para o sotavento algarvio e colocar, assim, mais
uma referência do Algarve no mapa dos grandes aficionados da "alta cozinha".
 
"O Algarve conta, neste momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio máximo da
gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco detentores de uma estrela), pelo que podemos
dizer que o destino está bem representado neste guia", afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve. "Estas distinções são relevantes para o turismo do Algarve, na medida em que constituem
um ponto de interesse e uma motivação adicional de visita a` região, sobretudo junto dos turistas
estrangeiros. Os restaurantes que ostentam a estrela Michelin, para além de oferecerem uma
experiência diferenciadora, acabam por se tornar numa montra privilegiada para dar a conhecer os
melhores produtos da região, como o marisco e o peixe, através de propostas surpreendentes que
preservam a autenticidade dos sabores da gastronomia local", defende.
 
Os restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin ibérico 2020:
 
2 ESTRELAS
 
Ocean (Armação de Pêra)
 
Vila Joya (Albufeira)
 
1 ESTRELA
 
Bon Bon (Carvoeiro)
 
Gusto (Almancil)
 
São Gabriel (Almancil)
 
Vista (Portimão)
 
Vistas (Vila Nova de Cacela)
 
Jorge Matos Dias
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