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Open de Portugal em Golfe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=52d40bba-f9df-4911-9acb-

87af33f9a9d5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi hoje apresentada a edição 58 do Open de Portugal em Golfe e traz algumas novidades. A próxima
edição do único torneio de golfe português do European Challenge Tour já não vai ser jogada no Sul
do país. Declarações de Miguel Franco de Sousa, Presidente Federação de Golfe; Ricardo Melo
Gouveia, Golfista; Tomás Santos Silva, Golfista.
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A2 Open de Portugal muda-se para o Oeste
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2019

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7125270

 
O Royal Óbidos Spa & Golf Resort será o palco do torneio português do European Challenge Tour nos
próximos três anos
 
Foto
 
Kostantin Ranchinskiy, administrador do Royal Óbidos Spa & Golf Resort, Miguel Franco de Sousa,
Presidente da FPG e Alain de Soultrait o diretor-geral do Challenge Tour na altura da assinatura do
contrato © Filipe Guerra \ GolfTattoo
 
A Federação Portuguesa de Golfe assinou hoje (terça-feira) o contrato com o Royal Óbidos Spa & Golf
Resort para ser o palco da 58.ª edição do Open de Portugal at Royal Óbidos, sob a chancela do
European Challenge Tour, numa cerimónia realizada esta manhã, no Hotel Albatroz, em Cascais, na
presença de, entre outros, o atleta olímpico Ricardo Melo Gouveia e o bicampeão nacional Tomás
Santos Silva.
 
O único torneio de golfe português do European Challenge Tour muda de local, após três anos no
Morgado Golf Resort, no Algarve, e atrairá a elite deste circuito europeu, de 17 a 20 de setembro de
2020. O sempre popular Pro-Am decorrerá a 16 de setembro e contará, entre outros, com os dois
padrinhos da competição, o apresentador Jorge Gabriel e o jornalista e escritor José Rodrigues dos
Santos, duas "caras" bem conhecidas da RTP.
 
O Royal Óbidos Spa & Golf Resort foi desenhado por Severiano Ballesteros. Foi, aliás, como salientou
Kostantin Ranchinskiy, administrador do resort, "o último projeto concretizado por essa grande figura
do golfe mundial". O saudoso Seve, provavelmente o melhor golfista europeu de sempre, disputou
várias vezes o Open de Portugal, tentando conquistar um dos raros Opens nacionais do European Tour
que faltam ao seu palmarés. "É uma homenagem a ele", sublinhou Kostantin Ranchinskiy.
 
O contrato será por três anos, como patenteou Miguel Franco de Sousa, o presidente da Federação
Portuguesa de Golfe (FPG), "de 2020 a 2022", com prémios monetários no valor de "200 mil euros, o
mesmo deste ano" e um orçamento global "que ascende a 350 mil euros", suportados por apoios do
"Turismo de Portugal, IPDJ, câmara Municipal de Óbidos e patrocínios privados".
 
Para além de Miguel Franco de Sousa e de Konstantin Ranchinskiy, esteve também na cerimónia de
assinatura Alain de Soultrait, o diretor-geral do Challenge Tour que anunciou que o número de
participantes será reduzido para "144 jogadores em vez de 156", acrescentando que o número de
convites para portugueses competirem no Challenge Tour em 2020 irá manter-se na ordem dos "42,
41, cerca de 40".
 
Miguel Franco de Sousa frisou a relevância desses convites: "Fazermos esta competição é a única
forma de darmos oportunidades de jogo no Challenge Tour a jogadores que não tenham o cartão. O
Ricardo Melo Gouveia beneficia de um cartão'full' para 2020, não vai beneficiar destes 'wild cards' e é
uma grande honra para nós tê-lo no nosso torneio. Mas outros como o Tomás Santos Silva, o João
Carlota, o Tomás Bessa, o Tiago Cruz, enfim, tantos outros jogadores, beneficiam muito pelo facto de
organizarmos o Open de Portugal como uma prova do Challenge Tour".
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O presidente da FPG referiu, para além da dimensão desportiva do Open de Portugal, a dimensão
económica é igualmente determinante, explicando parte da decisão de sair do Algarve e de deslocar o
torneio para o Oeste: "Entre 2017 e 2019 estivemos no Morgado Golf Resort no Algarve, e agora
temos a oportunidade de ir para uma nova região, para um novo destino como Óbidos, porque para
nós também faz todo o sentido haver alguma descentralização nos grandes eventos. Há outras regiões
do país que devem beneficiar do turismo de golfe. O Algarve é o melhor destino de golfe do Mundo,
mas também temos a responsabilidade de estabelecer e de criar novos destinos que sejam atrativos
para os jogadores estrangeiros que nos visitam".
 
Ricardo Melo Gouveia e Tomás Santos Silva serão duas das estrelas do golfe nacional que irão jogar o
Open de Portugal at Royal Óbidos, mas com objetivos muito diferentes em 2020.
 
Ricardo Melo Gouveia terá de ser considerado um dos candidatos ao título, ele que conta no seu
palmarés com três troféus neste circuito, mas o atleta olímpico português no Rio2016 tem objetivos
ainda mais ambiciosos, o que é natural, tendo em conta que, em 2015, foi o n.º1 do ranking do
Challenge Tour, um recorde nacional: "O meu objetivo principal é voltar ao European Tour. Ganhar o
cartão e, porque não, tentar vencer o Challenge Tour, outra vez, como fiz em 2015. Foi a minha
melhor época, senti que em qualquer torneio tinha hipótese de ganhar. Espero que para o ano voltem
essas memórias e energias. Neste momento, não penso muito na qualificação olímpica, mas com bons
resultados no início do ano, pode ser que entre no ranking olímpico. Jogar nos Jogos Olímpicos mais
uma vez é um dos meus objetivos".
 
Tomás Santos Silva, por seu lado, também sonha chegar ao European Tour, mas planeia uma
escalada mais diluída no tempo e o Open de Portugal será uma das muitas etapas que sente ter pela
frente.
 
"Em 2020, se houver oportunidade, irei querer jogar alguns torneios do Challenge Tour, mas vou estar
cem por cento focado no Alps Tour (uma das terceiras divisões europeias), porque penso que será por
aí que chegarei ao Challenge Tour em 2021 e, quem sabe, a partir daí, atingir os meus objetivos (de
European Tour)", disse. No fundo, o bicampeão nacional deseja traçar um percurso semelhante ao de
Pedro Figueiredo que jogou uma terceira divisão europeia em 2017 (Pro Golf Tour), a segunda divisão
em 2018 (Challenge Tour) e que desde 2019 que já está na primeira divisão, onde irá manter-se em
2020 (European Tour).
 
O Open de Portugal at Royal Óbidos, promovido pela FPG, será a primeira grande competição
internacional masculina a contar para rankings mundiais de profissionais na região do Oeste a norte de
Lisboa.
 
Contudo, no setor feminino, também com o apoio da FPG, mas sob uma organização privada, o
Portugal Ladies Open, do Ladies European Tour, já tinha passado pelo Golden Eagle, em Rio Maior, em
2009, e pelo Dolce CampoReal, em Torres Vedras, em 2010 e 2011.
 
Veja mais em www.golftattoo.com
 
GOLFTATTOO
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Royal de Óbidos recebe o Open de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a5a8023-7852-4834-a830-

5fb24e2125d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Royal de Óbidos irá ser a nova casa do Open de Portugal de 2020 a 2022. Será a primeira vez que o
campo da região Oeste irá receber o torneio do Challenger Tour.
Declarações de Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, de Konstantin
Ranchinskiy, administrador do Royal de Óbidos, de Alain Soultrait, diretor-geral do Challenger Tour, de
Tomás Silva, jogador, de Ricardo Melo Gouveia, jogador.
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Capital Europeia da Cultura 2027 em Faro é trabalho para o Algarve todo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2019

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6df08372

 
"Isto não é fácil, mas vale a pena o esforço", assegurou Carlos Martins, da Guimarães 2011.
 
O que é mais importante, à partida, é fazer com que o caminho também conte. Para isso, há que
envolver todos e não ir contra ninguém. Esta é a premissa por detrás dos vários acordos, oficializados
pela Universidade do Algarve, a Região de Turismo e AMAL, que juntam os 16 municípios do Algarve
como co-promotores da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027,
juntamente com a Câmara da capital algarvia.
 
Leia mais em Sul Informação
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Câmara de Faro une instituições para ser Capital Europeia da Cultura 2027
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2019

Meio: Folha do Domingo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b5187415

 
Câmara de Faro une instituições para ser Capital Europeia da Cultura 2027
 
Lusa
 
27 de Novembro de 2019
 
Cultura
Deixe um comentário
 
Foto © Samuel Mendonça/Folha do Domingo
 
A assinatura de protocolos a unir diversas instituições do Algarve em torno do objetivo de fazer Faro
ser Capital Europeia da Cultura 2027 marcou na segunda-feira a cerimónia de "arranque oficial" da
candidatura protagonizada pelo município, disse o seu presidente.
 
O Teatro das Figuras, em Faro, acolheu a sessão oficial de estabelecimento de acordos de colaboração
locais e regionais no âmbito da candidatura da cidade algarvia a Capital Europeia da Cultura 2027,
tendo o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, destacado a importância da iniciativa para
"oficializar o arranque da candidatura", que já tem trabalho feito.
 
"Há mais de um ano que andamos a trabalhar neste projeto, vendo o que se fez noutros locais, indo a
várias cidades que já foram capitais europeias da cultura, trabalhando aqui com os parceiros. E, de
alguma forma, o que se está a fazer hoje [segunda-feira] é oficializar o arranque dessa mesma
candidatura", afirmou o autarca à agência Lusa.
 
Rogério Bacalhau sublinhou a importância de a candidatura de Faro, embora apresentada pela cidade,
poder contar, entre outros, com a colaboração e apoio dos restantes municípios da região, através da
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), da Universidade do Algarve (UAlg), da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, da Direção Regional de Cultura do
Algarve ou do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) de Faro.
 
"A nossa candidatura, embora seja feita por Faro - e é obrigatório que seja uma cidade, não pode ser
uma região -, queremos que abranja toda a região do Algarve e, nesse sentido convidei, através da
AMAL, todos os meus colegas e todos os municípios a associarem-se a essa candidatura, o que foi
aceite e já foi aprovado na AMAL", afirmou o autarca à Lusa antes da cerimónia, marcada para as
18:00.
 
O presidente da Câmara de Faro considerou ser importante "ter este conjunto de parceiros envolvidos"
na candidatura e que a cerimónia de hoje permita fazer a "assinatura de protocolos com estas
instituições todas, comprometendo-se a trabalhar para esta candidatura" ter sucesso.
 
"Hoje é importante para nós porque, além de ser o arranque oficial desta candidatura, fazemos
também uma coisa que dificilmente se consegue fazer, nem sei se alguma vez já foi feito, que é juntar
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estes parceiros todos à mesma mesa com um objetivo comum", enalteceu.
 
Rogério Bacalhau considerou ainda que esta cerimónia representa "um marco importante" para a
região "porque o Algarve não tem muitas iniciativas em que estejam todos de acordo".
 
A candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 foi, no entanto, um caso distinto, porque
houve, "desde a primeira vez que se falou nisto na AMAL, disponibilidade de todos para chegar aqui",
sublinhou ainda o autarca de Faro.
 
Além de Faro, as cidades portuguesas de Aveiro, Braga, Caldas da Rainhas, Cascais, Coimbra, Évora,
Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Viseu também manifestaram intenção de se candidatarem a
Capital Europeia da Cultura 2027, ano em que as cidades anfitriãs são partilhadas por Portugal e
Letónia.
 
O processo de seleção é feito por uma comissão de peritos europeia e as cidades escolhidas devem ser
anunciadas em 2023.
 
Partilhar
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
Lusa

Página 7



A8

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:43

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 83686750

 
26-11-2019 18:44

1 1 1

Faro 2027
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Oficialmente Faro já é candidata a Capital Europeia da Cultura 2027, a cerimónia de apresentação da
candidatura foi ontem na maior sala de espetáculos do Algarve.
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Requalificação da frente ribeirinha de Lisboa
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Os dinheiro da taxa turística vão pagar parte da requalificação da frente ribeirinha em Lisboa, entre o
Terreiro do Paço e o terminal de cruzeiros. Será requalificada a Estação Sul e Sueste e a Doca da
Marinha.
Declarações de Fernando Medina, presidente CM Lisboa.

Página 9



A10

Do Terreiro do Paço à Doca da Marinha. O que muda no novo cais em Lisboa?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Margarida Pinheiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=594ad0f

 
Investimento de 27 milhões de euros será financiado por verbas da taxa turística e ATL
 
Do Terreiro do Paço à Doca da Marinha. A frente ribeirinha de Lisboa está a sofrer um grande processo
de transformação para renascer no próximo ano como Novo Cais de Lisboa.
 
Sem esconder o entusiasmo, ou poupar nos agradecimentos pessoais que foram sublinhados a Mário
Centeno e à Marinha Portuguesa, mas não só, Fernando Medina assumiu que a obra que agora avança
"era um sonho antigo da cidade que esteve décadas a viver de costas para o rio" e com uma estação
que chegava a "envergonhar". Agora, acrescenta, o Cais será entregue à cidade e às pessoas.
 
"O Novo Cais de Lisboa devolve o rio aos lisboetas e disponibiliza-o em todo o seu esplendor aos
visitantes nacionais e estrangeiros", acentuou o presidente da Câmara de Lisboa.
 
"É uma obra de grande envergadura para transformar a frente ribeirinha central no novo cais de
Lisboa", acrescentou José Luís Arnaut, presidente adjunto da ATL.
 
A obra que envolve a reabilitação e construção "de 15 projetos diferentes", disse Vitor Costa, diretor-
geral da ATL (Associação de Turismo de Lisboa), entidade está a cargo desta obra.
 
Terá um custo global de 27 milhões de euros e será financiado em 16 milhões por verbas do Fundo
Turístico de Lisboa, isto é, o dinheiro resultante da taxa turística paga pelos visitantes que pernoitam
na cidade, que serão complementadas por 11 milhões de euros resultantes do orçamento da ATL.
 
O que vai mudar?
 
Estação Sul e Sueste e Centro Tejo
 
A estação vai recuperar o traço original de 1929, assinado por Cottinelli Carmo. Vão ser integrados na
estação uma nova cafetaria, um quiosque, restaurante e esplanadas, um posto de informação e uma
Lisboa Shop. Haverá também um terminal de apoio aos passeios no Tejo e serão instaladas oito
bilheteiras.
 
Dentro deste espaço nascerá o Centro Tejo, espaço dedicado à promoção de oferta cultural e turística
dos municípios ribeirinhos.
 
O projeto contempla ainda uma intervenção nos espaços públicos onde também vão surgir novos
percursos pedonais e cicláveis.
 
Pontões e cais de apoio à atividade náutica
 
Serão instalados três novos pontões com passadiços na Estação Sul e Sueste. As novas estruturas vão
acolher as embarcações dos diversos operadores turísticos através de um sistema de slots por toque
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que permita uma utilização partilhada.
 
O pontão da Doca da Marinha também será reabilitado.
 
Cais das Colunas
 
Será retirado o aterro entre o Cais das Colunas e a Praça da Estação.
 
Doca da Marinha
 
Entre a Estação e o Novo Terminal de Cruzeiros, a Doca da Marinha passará a ter um novo espaço de
lazer com um restaurante, quatro quiosques, esplanadas e casas de banho públicas. No "grande
espaço arborizado" a autarquia espera que "a cidade e o rui recuperem prioridade face ao automóvel".
 
Muro das Namoradeiras
 
A ideia é recuperar o muro original que servirá como complemento à Ribeira das Naus.
 
Bacalhau Story Centre
 
É "uma homenagem a um símbolo da gastronomia, da cultura e da história de um país que há muito
pensa global" e vai nascer na Ala Nascente do Terreiro do Paço.
 
Navio Creoula
 
Vai ter um espaço próprio de ancoragem na Doca da Marinha e será recuperado e modernizado.
Estará, por isso, disponível para "ser descoberto pelos lisboetas e visitantes".
 
O projeto de renovação da frente ribeirinha central já arrancou e deverá estar totalmente concluído
"no segundo semestre do próximo ano com excepção do Navio Crioula", disse Vítor Costa.
 
No início do próximo ano abrem os procedimentos concursais para o sistema de bilhético, as slots, os
4 quiosques e os dois restaurantes.
 
(Em atualização)
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Margarida Pinheiro
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Irlandeses elegem Lisboa como melhor destino City Break da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2019

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=487ba30a

 
Pela primeira vez, Lisboa foi eleita o Melhor destino City Break da Europa nos Irish Travel Trade
Awards 2019. O prémio foi entregue no passado dia 22 de novembro, em Dublin, e atribuído de
acordo com votação das agências de viagens do norte e sul da Irlanda.
 
"É sempre gratificante quando Lisboa é reconhecida como o melhor destino turístico a visitar e o facto
de já termos recebido mais de 180 mil visitas de irlandeses, só nos primeiros 8 meses deste ano, teve
forte contributo nesta eleição.", refere Paula Oliveira, diretora-executiva da Associação Turismo de
Lisboa.
 
A responsável pela promoção do destino acrescenta ainda que "estes prémios também refletem a
aposta contínua de Lisboa na requalificação do património, na disponibilização de novos equipamentos
e no enriquecimento da oferta cultural e gastronómica".
 
Os Irish Travel Trade Awards são atribuídos pela Irish Travel Trade News, a única publicação de
viagens que existe na Irlanda há mais de 50 anos e que publica regularmente relatórios independentes
sobre a indústria de viagens.
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Observatório Turismo do Interior: qualidade aumenta a par do desafio das estadias
ainda curtas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Sónia Bexiga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a87d355

 
Sobre a evolução do Turismo de Interior, particularmente no Alentejo, Jorge Rosa, presidente da
Câmara Municipal de Mértola, sublinha que tem sido um percurso de crescimento sistemático.
 
Sob o mote "Turismo do interior - novas visões, novos negócios", o Jornal Económico e o Crédito
Agrícola promovem esta quarta-feira, dia 27, no Cine Teatro de Mértola um novo Observatório, um
espaço único de debate e partilha que reúne os diversos players do setor.
 
Para esta região, a evolução é sinónimo de qualidade. Aferindo o estado atual do Turismo do interior e
sua mais recente evolução, Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal de Mértola, sublinha que tem
sido um percurso de crescimento sistemático, "fruto de um trabalho de parceria entre públicos e
privados, numa evolução principalmente quantitativa. Temos no interior das melhores mais-valias de
todo o território, mantemos tradições e a identidade de Portugal".
 
Para o autarca, importa ressalvar que o Turismo de interior "não é um turismo de massas, o que
obriga a ser mais imaginativo nas ações e a ser mais inovador em tudo o que fazemos, e a reforçar a
aposta em parcerias e numa estratégia coletiva, visando crescer, paulatinamente, mas de forma
sustentável".
 
Com o tecido empresarial a assumir um peso relevante neste percurso de sucesso do Turismo na
região, Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, deu nota da relação próxima que o banco
desenvolve com os agentes económicos, assegurando resposta para os projetos que vão nascendo.
"Este Observatório é, por si só, um reflexo do que é a característica central do banco; descentralizar a
atividade e ações, num grupo que é constituído por 79 caixas mais a sede e que por todo o país está
sempre disponível para apoiar os empresarios, sobretudo em territórios de baixa densidade, numa
relação entre varias entidades do desenvolvimento local, com parcerias com agentes locais, públicos e
privados".
 
Particularmente sobre o Turismo do interior, em seu entender, o grande desafio que se coloca na
atualidade é conseguir aumentar o tempo de estadia. "Temos de criar um conjunto de ancoras para
que se aumente a estadia, muito além de um fim de semana, sobretudo com atividades mais ligadas
ao mundo rural porque os turistas gostam de lidar e conhecer bem as comunidades locais. Para
projetos viáveis, o banco disponibiliza apoios visando viabilizar estas ancoras que têm de ser criadas
para atrair e levar as pessoas a ficar mais tempo", reforçou.
 
Ler mais
 
Sónia Bexiga
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Observatório "Turismo do Interior": Trabalho apoiado no Alentejo como "o melhor
destino turístico do mundo"
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De 2014 a 2018, o Alentejo duplicou receitas e cresceu 60% nas dormidas. "Esta é uma aposta ganha
de todos os intervenientes, dos 58 municípios a privados e entidades públicas como o Turismo de
Portugal", frisa ERT.
 
Os fatores diferenciadores da oferta turística do Interior, nomeadamente no Alentejo, na perspetiva de
maximizar as mais-valias dos recursos naturais, bem como as formas que existem para serem
devidamente protegidos, foram trazidos ao Observatório "Turismo do Interior - Novas visões, novos
negócios" , promovido pelo JE e o Crédito Agrícola, em Mértola, por Teresa Leonardo, diretora do
Departamento de Politicas, Planeamento e Relações Externas do Instituto de Conservação da Natureza
(ICNF), Pedro Beato, técnico da Direção Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo.
 
A ERT tem feito nos últimos 10 anos um trabalho de base na construção da marca Alentejo (juntando-
se agora o Ribatejo), assente na valorização da identidade, assumindo esta área que representa 40%
do território nacional, "como o melhor do destino do mundo". "Temos de tudo um pouco, por isso a
aposta na estruturação da oferta e do produto turístico, com qualidade e hoje os agentes do Alentejo
estão muito atentos e têm uma oferta muito qualificada . De 2014 a 2018, duplicamos receitas e
crescemos 60% nas dormidas. Esta é uma aposta ganha de todos os intervenientes, dos 58 municípios
a privados e entidades públicas como o Turismo de Portugal", reforçou Pedro Beato.
 
Do ponto de vista do ICNF, responsável pela gestão das áreas protegidas, a nível nacional são cerca
de 25 e mais de metade são no Interior, e que assume como missão a proteção destes recursos,
existem de facto um conjunto de especificidades "muito genuínas" e que são "muito diferenciadoras".
Segundo Teresa Leonardo, "ainda que muitos dos valores naturais resultem de algumas atividades
económicas, como a agricultura, no caso do Turismo verificamos que no Interior, ao contrário do
litoral, acaba de ser um agente mobilizador porque os turistas vem e reconhecem as questões centrais
da nossa missão. Vemos assim reconhecidos alguns dos nossos trabalhos e intervenções e sentimos
até como uma recompensa, já que o turistas encontram locais com recursos salvaguardados e neste
território temos o exemplo do lince, num trabalho só possível com muita articulação entre várias
entidades".
 
Empresários acompanhados no investimento e concretização dos negócios
 
Paula Costa Mira, sócia Gerente da Sociedade Agropecuária Broco e Polina Agro Turismo Xistos, com o
seu negócio de atividade turística instalado em Mértola, afirma que "ter um projeto de turismo ligado
à natureza, num território de baixa densidade é de facto um privilégio". E no seu percurso de sucesso
salienta o papel que teve o apoio da banca, bem como das entidades públicas de turismo. "A inter
ajuda existe e senti-me sempre acompanhada pelas mais diversas entidades, os empresários neste
setor sao apadrinhados por diferentes entidades, o que é ótimo. Porque são sempre negócios
pequenos, e no meu caso, como noutros, são um complemento a uma exploração agropecuária, faz
mesmo a diferença ser acompanhado por estas entidades que apoiam sobretudo a inovação", reforçou
a empresária. "Que os empresários não tenham receio porque as entidades existem e ajudam
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efetivamente", concluiu.
 
O empresário Luis Fiúza Lopes, sócio gerente da Bombeira, Guadiana Investimento Imobiliário e
Agroturismo, defendendo que o grande tema na reflexão sobre o futuro do setor do Turismo no
Interior é a água, trouxe ao debate a urgência em econtrar uma solução para um problema que se
tem agravado ao longo dos anos. "Tudo o que se discute em torno do turismo é ótimo mas sem água
nada é possível. Ainda se fala deste assunto de forma poética porque continuamos sem perceber
questões como ainda não existir uma barragem acima de Odeleite. E vai continuar a faltar água neste
Região até ao Algarve, Os produtores ganhavam muito tendo mais água na região já que podiam ter
sucesso nas mais variadas atividades", detalhou, acrescentando que "vivemos tempos em que as
chuvas escasseiam, e ainda as deixamos ir para o mar , não as retemos ou aproveitamos".
 
Atendendo a que é um empresário ligado à oferta do produto cinegético, deu ainda nota de algumas
preocupações referentes à forma como é gerida a caça no nosso país. "A área da caça, que já foi
muito importante mas que está hoje pouco otimizada, tem por base os coelhos e as perdizes. Com os
coelhos enfrentamos os problemas das epidemias, sem encontrar respostas que permitam que os
animais se desenvolvam, e já se venderam mais de 100 mil e agora não vamos além dos cinco ou seis
mil. Já com a perdiz, também temos problemas, sendo que as zonas de caça deviam ter a
possibilidade de caçar intensivamente, devidamente controladas, para então estar à altura da
concorrência de Espanha, onde se vendem 20 milhões de perdizes, por ano", sublinhou.
 
Ler mais
 
Sónia Bexiga
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Viajar, marcar direta ou indiretamente, a viagem ou a estadia vai ser mais barato esta sexta-feira, dia
29 de novembro. E a culpa é da Black Friday deste ano.
 
O setor do Turismo, particularmente no segmento das viagens e do alojamento não quiserem deixar
de participar no evento "Black Friday", e para tal elaboraram ofertas especiais que se traduzem em
preços reduzidos, conseguidos com descontos que fazem a diferença e se traduzem poupanças.
 
Com as malas preparadas, importa então marcar a viagem que há tanto anseia fazer. Para tal, veja o
que oferece a FlyKube, empresa que organiza viagens surpresa, e que oferece aos portugueses a
oportunidade de partir numa aventura pelo desconhecido ou surpreender a família com viagens por
menos de 100 euros. A partir de dia 25 de novembro até dia 2 de dezembro, a agência oferece
descontos de 5% aos 15% em viagens para toda a Europa.
 
Já as agências Abreu, durante o próximo fim de semana oferecem vários descontos que podem chegar
a 45% para destinos nacionais e 30% para destinos internacionais; enquanto a Edreams, site de
viagens, oferece, através de vários cupões que vai emitindo até à Cyber Monday, descontos de até
100 euros em numerosos destinos. Mas as ofertas estão limitadas aos lugares disponíveis.
 
Existem também descontos na Logitravel, entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, com os
descontos em atualização constante ao longo do evento.
 
Diretamente nas companhias aéreas, saiba que a TAP para além de ofertas atrativas em voos deverá,
à semelhança do que fez nos anos anteriores, oferecer o dobro das milhas em cada reserva que
fizerem no período da promoção. Já a Transavia, subsidiária low-cost do Grupo Air France-KLM,
propõe, de 27 a 29 de novembro, reduções até 20%. Esta oferta abrange 23 destinos a partir de Paris,
Nantes e Lyon - incluindo as ligações de Nantes ou Lyon para Lisboa ou o Porto. E a Iberia, tem
descontos relevantes oferecendo preços que podem chegar a 49 euros por um voo para um destino
europeu. No caso dos EUA, é possível encontrar voos por cerca de 255 euros e para viagens à Ásia
podem encontrar-se voos por menos de 200 euros.
 
Se a opção não for viajar por ar mas sim pelo mar, aproveite a oferta exclusiva da MSC Cruzeiros para
a "Semana Black Friday", que estará disponível entre os dias 21 e 25 de novembro. A promoção
abrange 25 partidas em partidas selecionadas entre janeiro e fevereiro de 2020, a bordo do recém
inaugurado MSC Grandiosa que estará a navegar pelo Mediterrâneo Ocidental, e com preços a partir
de 299 euros por pessoa. Esta promoção é válida para novas reservas a partir de 21 de Novembro de
2019, em partidas seleccionadas, limitada à disponibilidade e não acumulável com outras ofertas e/ou
promoções, excepto MSC Voyagers Club. O preço apresentado é por pessoa, com base em camarote
duplo Interior Fantástica, não inclui taxas portuárias, quota de serviço a bordo ou seguro. E esta
promoção não está disponível para grupos.
 
Marcar e ficar... também com descontos
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Desde Logo, quando for marcar, saiba que a Booking pode poupar até 40% em viagens durante as
ofertas da Black Friday mas se prefere marcar diretamente também tem preços mais atrativos.
 
Aproveitar a Black Friday para planear as próximas férias, uma escapadinha, ou mesmo para oferecer
um presente de Natal original, é a proposta da Solverde Casinos & Hotéis, que brinda os seus clientes
com 20% de desconto sobre todas as reservas para 2020 feitas no site www.solverde.pt. A campanha
está ativa entre os dias 25 de novembro e 8 de dezembro e abrange todas as unidades hoteleiras do
Grupo: Hotel Casino Chaves, Hotel Solverde Spa & Wellness Center, Hotel Apartamento Solverde e
Hotel Algarve Casino.
 
De 29 de novembro a 3 de dezembro, tem ainda descontos para estadias em todos os hotéis Vila Galé
em Portugal, sendo que as reservas feitas neste período nas 22 unidades de quatro estrelas estarão
com um preço por noite desde 50 euros, em quarto standard single ou duplo, com pequeno-almoço.
Já uma noite em quarto standard single ou duplo nos hotéis de cinco estrelas - o Vila Galé Sintra e o
Vila Galé Collection Palácio dos Arcos - e no agroturismo Vila Galé Douro Vineyards custará desde 80
euros. As promoções desta campanha são para estadias entre 30 de novembro e 31 de março (exceto
de 28 de dezembro de 2019 a 1 de janeiro de 2020, inclusive). E as reservas terão de ser feitas
obrigatoriamente através da central de reservas da Vila Galé ou online, com o código promocional
Blackfriday.
 
Também duas unidades da rede hoteleira My Story Hotels aderem ao conceito "Black Friday". São o
My Story Charming Hotel Augusta e o My Story Hotel Figueira, que apresentam descontos de 25% nos
dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. Esta promoção está ao dispor para reservas online no site
do Grupo, realizadas para estes três dias, sendo o desconto de 25% aplicável em estadias até 30 de
março de 2020.
 
Se a opção for Alojamento Local (AL), a Homing, empresa de gestão de AL lança uma campanha Black
Friday até 30% de desconto em reservas na plataforma.
 
Ler mais
 
Sónia Bexiga
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Início B4 AL: Turismo e dormidas não acompanham oferta
 
AL: Turismo e dormidas não acompanham oferta
 
Novembro 27, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O mercado do Alojamento Local (AL) caiu para um valor mínimo dos últimos 33 meses, ou seja, de
705 novos registos em janeiro de 2017, para 781 novos registos em outubro de 2019, tendo o seu
pico máximo atingido os 3.842 registos em outubro de 2018, revela a consultora imobiliária imovendo,
na sua análise mensal de novembro relativa ao mês de outubro.
 
A consultora alerta que, após 2 anos em que o AL absorveu parte significativa do 'stock' imobiliário
disponível no mercado - uma média de 2.000 novos imóveis, por mês -, o ano de 2019 tem sido
sinónimo de uma certa descompressão em termos de investimento.
 
Os motivos que justificam este ajustamento em baixa de novas unidades no mercado, são
basicamente três: o ritmo de crescimento de turistas e dormidas não tem acompanhado o aumento de
oferta e de camas que se tem registado; o 'stock' de apartamentos e moradias em oferta tem
registado preços máximos que colocam em causa a viabilidade comercial de alguns projectos de
turismo residencial; e em alguns pontos do país, sobretudo Lisboa, mas não de forma exclusiva, tem
vindo a ser criada legislação autárquica de maior controlo da expansão destas unidades como forma
de proteção do mercado imobiliário 'tradicional'.
 
Segundo a imovendo, os distritos em que a quebra de investimento para colocação no AL é mais
sentida são precisamente os que são mais 'turísticos', por um lado, e, por outro, os que têm sido alvo
de um enquadramento legal mais apertado.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Início B4 Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa acontece no próximo dia 10
 
Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa acontece no próximo dia 10
 
Novembro 27, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A 2ª edição da Summit Shopping Tourism & EconomyLisboa vai realizar-se no dia 10 de dezembro, no
Hotel Pestana Palace, em Lisboa. Miguel Júdice é o presidente do comité organizador deste evento.
 
A edição deste ano vai debater as chaves para um Turismo Sustentável em Portugal e o ecossistema
do turismo de qualidade e de compras orientado para as pessoas.
 
Num fórum organizado em diversos painéis de debate, vai ser analisado o surgimento de grupos de
turistas de regiões do mundo com economias robustas, demografia jovem, interesse pela cultura,
gastronomia, compras e novas experiências, permitindo combater a sazonalidade do turismo.
 
Um turismo de longa distância proveniente de países como os EUA, o Brasil, a China e outros países
da Ásia, entre outros, cujo valor médio gasto nas suas viagens a Portugal é muito superior ao do
turismo tradicional.
 
As previsões apontam para que, em 2020, mais de 200 milhões de turistas chineses, 50 milhões de
indianos e 29 milhões de sul coreanos viajarão para o estrangeiro, gastando um valor próximo dos
430 mil milhões de dólares.
 
Em debate estará a estratégia que Portugal deverá seguir para captar uma percentagem destes
importantes turistas.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Albufeira, Loulé, Silves e Universidade do Algarve preparam candidatura a geoparque
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Albufeira, Loulé, Silves e Universidade do Algarve preparam candidatura a geoparque mundial
 
Samuel Mendonça
 
27 de Novembro de 2019
 
Cultura
Deixe um comentário
 
Preservar um território que mostra a evolução geológica da terra durante 360 milhões de anos é o
objetivo de uma candidatura a geoparque mundial que está a ser preparada por três municípios
algarvios e a universidade, foi ontem anunciado.
 
A candidatura, que reúne os municípios de Loulé, Silves e Albufeira e a Universidade do Algarve
(UAlg), será submetida à Organização das Nações Unidas para a Ciência Educação e Cultura
(UNESCO), que decidirá se o projeto do "Geoparque Algarvensis" terá o estatuto de geoparque
mundial, adiantou a Câmara de Loulé em comunicado.
 
Através desta candidatura, os promotores pretendem, através das rochas que se encontram no seu
território, contar "uma história que começa há quase 360 milhões de anos", contribuindo para
"promover o desenvolvimento sustentável" do território, "assim como da riqueza geológica".
 
A classificação daquele território como geoparque mundial permitirá ainda fazer da área daqueles três
concelhos "um destino sustentável e potencialmente turístico de interesse mundial, por via do seu
património geológico", lê-se no comunicado.
 
Os geoparques são compostos por um conjunto de geossítios ou geomonumentos que testemunham a
evolução do planeta Terra, sendo que, no caso desta candidatura, são apontados como locais de
interesse geológico a Rocha da Pena, em Loulé, a Grés de Silves ou o vale em torno do Castelo de
Paderne, em Albufeira.
 
A mesma fonte apontou ainda a necessidade de haver uma "maior consciencialização da importância
do património geológico da região na história e na sociedade", considerando que um geoparque
mundial da UNESCO permite que os habitantes desse território tenham "um sentimento de orgulho na
sua região" e haja um fortalecimento "da sua identificação com o território".
 
A UNESCO também considera que a "criação de iniciativas inovadoras locais, de novos postos de
trabalho e de cursos de formação de alta qualidade é estimulada, enquanto novas fontes de receita
são geradas através do geoturismo e os recursos geológicos são protegidos", argumentou o município.
 
O primeiro passo para a elaboração do processo de candidatura do "Geoparque Algarvensis Loulé-
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Silves-Albufeira" é dado na próxima segunda-feira, data para a qual está marcada a assinatura de um
protocolo de colaboração entre as várias entidades envolvidas.
 
A assinatura do protocolo está prevista para as 16:30, na Câmara de Loulé, com a presença dos
presidentes das três autarquias e do reitor da Universidade do Algarve, que participa no projeto
através do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA).
 
A 07 de dezembro, às 15:00, a Escola Secundária de Loulé recebe uma conferência que contará com
especialistas nesta área, como Octávio Mateus, investigador que liderou equipa internacional que
escavou a jazida da Penina, em Loulé, onde se descobriu o fóssil de uma nova espécie de anfíbio pré-
histórico batizado de "Metoposaurus Algarvensis".
 
Após a conferência, está prevista a abertura da exposição itinerante chamada "Vamos ser Geoparque
Algarvensis: O que é isso? - Um território aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO".
 
Partilhar
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
Samuel Mendonça
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Começa esta quinta-feira a 3ª edição do Algarviana Ultra Trail, uma prova de 300 quilómetros entre
Alcoutim e Sagres. Germano Magalhães, da organização, e Rui Pinho, que está de regresso ao evento,
explicaram aquilo que atrai os participantes deste desafio.
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