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PODER DE COMPRA  "Portu-
gal ainda é um destino bara-
to, sendo os preços de itens 
sensíveis para o turismo re-
lativamente acessíveis em 
comparação com outros 
destinos europeus - hotéis 
e restaurantes, em particu-
lar". Quem o diz é Tiago Bor-
ges, especialista da consul-
tora Mercer. E a tendência é 
de encarecimento, sendo 
que a fatura também será 
suportada pelos portugue-
ses, cujo salário médio está 
45% abaixo do rendimento 
dos europeus. 

"Sim, o custo de vida é um 
elemento que afeta de urna 
forma transversal diversos 
tipos de "populações" (lo-
cais, turistas, expatriados), 
sendo que o aumento de 
preço em determinados 
itens tem mais impacto 
num tipo de população do 
que noutro", confirma Tia-
go Borges. 

DOIS SINAIS 

Casas 
O preço das casas em Por-
tugal cresceu, entre 2013 e 
2018, a um ritmo médio 
acumulado 32% acima do 
rendimento de uma famí-
lia média composta por 
dois adultos (com o salário 
médio) e dois filhos a car-
go. Pior só a Irlanda, onde a 
taxa foi de 60%. 

Combustíveis 
A gasolina em Portugal 
custa, em média, 1,490 eu-
ros por litro e é a sétima 
mais cara da UE-28. Um li-
tro de gasóleo custa 1,366 
euros, sendo o décimo 
mais caro (2 dezembro). 
Mais de metade do preço 
final deve-se ã carga fiscal. 

Exemplos 

Café expresso 

Portugal 
Porto 

1,02E 

Garrafa 330 ml cerveja 
marca local 

Sapatos clássicos de couro 
para homem 

71,03E 

Gasto elétrico de um frigorífico 
250 kWh/ano 

60,1E 

Golf 1.4 90 KW Trendline 

25 000E 

(TAXI) 

Bandeirada de táxi 

Telemóvel pré-pago 
1 min 

11 
Refeição num restaurante 
menu económico 

e 
2,05E 

3,25€ 

0,14€ 

8E 

PRIMEIRO PLANO 

"País tem outros 
atributos para além 
do preço: a segurança, 
oclima e as infraestru-

 

turas [aeroportos, 
hotéis, estradas]. Ser 
barato mas sem quali-

 

dade não resulta"  
Luís Pedro Martins 
Pres. Turismo Porto e Norte 

Portugal ainda tem 
preços acessíveis 

para os turistas 
Turismo está fazer subir custo de vida dos próprios portugueses. 
País é barato nas despesas de casa, na restauração e na hotelaria 

o 

111 III 111 

Diferenças de preços na Europa 
Comparações feitas em paridades de poder de compra 

Bebidas 
Alimentação alcoólicas Roupa 

Despesas 
de casa 
rendas, 

manutenção. 

Carros e outros 
transportes 
individuais 

exclui 
manutenção 

Transportes 
coletivos 

comboio, avião, 
marítimos e 

 

Hotelaria e 
PORTUGAL em casa e tabaco e calçado água, luz e gás e combustíveis rodoviários Comunicações restauração 

Face à média UE-28 -2% -8% 4% -25% 11% -10% 20% -22% 

Face a Espanha Q 2% 8% 13% -18% 25% 13% -15% -9% 

Face à Alemanha Z 2% 8% 13% -18% 25% 13% -15% -996 

Face ao R. Unido (5 5% -41% 13% -52% 11% -29% 9% -27% 

Face a Itália O -14% -3% 3% -17% 8% 17% 8% -25% 

Face a França O -16% -19% -5% -33% 5% -14% 23% -34% 

Espanha 
Madrid 

Entre os 
mais caros 

Copenhaga, 
4,83E 

Dinamarca 

Salários líquidos 
Valores anuais divididos por 14 meses 
Solteiro sem filhos com 100% da remuneração média 

UE 28 países 
1764€ 

Islândia 
3644€ 

1,95E 

 

Noruega 

 

  3220E 

  

Luxemburgo 

 

2996€ 

  

Dinamarca 
1--

 

2599€ 

 

2562€ 

2534€ 2,77E 

13€ Oslo, 
Noruega 

Holanda 

Estados Unidos 

  

Irlanda 

      

2492€ 

  

Reino Unido 

 

2432E 

    

2363€ 

 

128,72E 
Amesterdão, 
Holanda 

Suécia 

Áustria 

    

2262€ 
70,87E 

 

Japão 

 

2207E 

  

Finlândia . • 

 

- 2200E 

•k' 77,2E - Alemanha 
Alemanha 

 

2177E 

  

Bélgica 

 

2083€ 

    

2008€ 
53,9E 

 

França 

   

Itália 

 

1533E 

  

Espanha 

     

33  460€ 
Copenhaga, 
Dinamarca Chipre 

 

1514E 

    

— 1493E 
20 000E 

 

Malta 

 

1325€ 

  

Grécia 

      

1119€ 

 

8,92€ 
Oslo,

 
Noruega 

Estónia 

 

978€ 

961E 
2,5E 

 

Eslovenia 

 

926€ 

  

Rep. Checa 

 

805€ 

Polónia 

 

679E 

   

0,19€ Holanda Eslovàquia 

 

660E 

  

Croácia 

 

648€ 
0,18E 

 

Lituânia 

 

619€ 

 

Oslo, 
1843E. 

Noruega 

Hungria
,

 

Letónia 

Roménia 

 

616€ 

608E 

420€ 

 

11E 

 

Bulgária 

 

394€ 
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1 Casal de espanhóis 
Félix Lopez e 
Mercedes Curral, 
junto à Sé de Braga 

2 Douglas Henrique 
e Cecília Rocha, um 
casal brasileiro de 
Minas Gerais 

3  James Kenedy e Nigel 
Smilie, ingleses que 
apreciam o preço e a 
qualidade da cerveja 

4 

•  

k•4•; 

r. 

REPORTAGEM -----

 

"-Dantcs a comida cra 
boa c oarata. Qucrcm 
ganhar c i-rs wiro fácil" 

Turistas Restaurantes encareceram e é preciso 
procurar mais para comer sem gastar muito 

PRIMEIRO PLANO 

1 

O problema decorrente da 
subida de preços em vários 
produtos e serviços reside 
na estagnação dos rendi-
mentos dos portugueses. 
"Os ordenados não têm 
acompanhado o custo de 
vida. Para os funcionários 
públicos, os salários reais até 
são hoje inferiores aos aufe-
ridos em 2009. A capacida-
de aquisitiva é, portanto, in-
ferior. Estamos a falar de 
muita gente", refere João 
Loureiro, professor da Fa-
culdade de Economia do 
Porto (FEP). 
"Num contexto de taxas 

de juro zero, que não remu-
neram a poupança, houve 
um aumento do investi-
mento em imobiliário para 
turistas. É verdade que o 
custo das casas tem inflacio-
nado muito no Porto e Lis-
boa devido ao turismo. Na 
hotelaria já não somos as-
sim tão baratos. No caso da 
restauração, a oferta ajus-
tou-se mais à procura e a su-
bida de preços foi atenuada 
por via da concorrência", 
explica João Loureiro. 

DAS ENERGIAS MAIS CARAS 

Portugal é o quarto país 
mais caro da União Euro-
peia ao nível da eletricida-
de, se a medição for feita em 
paridades de poder de com-
pra, unidade que elimina as 
diferenças de preços entre 
os estados. Já quanto ao gás 
natural, o país surge no ter-
ceiro posto. No entanto, nos 
dados coligidos pelo Euros-
tat (ver infografia), aqueles 
itens de despesa aparecem 
num cabaz onde está tam-
bém a contada água, manu-
tenção do imóvel e rendas. 
O resultado é que Portugal 
surge naquela categoria 
como sendo 25% mais bara-
to face à média da UE e me-
nos 18% comparativamen-
te a Espanha. 

A poucos dias da apresen-
tação do Orçamento do Es-
tado para 2020, discute-se 
uma eventual baixa do rvA 
que incide sobre a eletrici-
dade e o gás natural. A con-
firmar-se, o pais ficaria nou-
tra posição no ranking euro-
peu. 

"Um aumento de preços 
na luz e água e outros servi-
ços terá um maior impacto 
em locais do que em turis-
tas. Ainda assim, a subida no 
custo de vida em itens mais 
sensíveis ao turismo acaba-
rá por se refletir no custo de 
vida da população local", 
alerta Tiago Borges. •  

Texto Sandra Freitas 
Fotos Pauto Jorge Magalhães 
Global Imagens 

sociedade'jn.pt 

À mesa de James Kenedy e 
Nigel Smilie não param de 
chegar copos de cerveja de 
meio litro. Estão na esplana-
da do Café Vianna, em ple-
no Centro Histórico de Bra-
ga, ainda a recordar o jogo da 
noite anterior entre os arse-
nalistas e o Wolverhamp-
ton, que os trouxe ao Mi-
nho pela primeira vez. 
Àquela mesa amarelada hão 
de chegar mais bebidas. "A 
cerveja é boa e barata", di-
zem estes amigos ingleses 
de Oxford. Mas a perspetiva 
sobre os preços das coisas 
em Portugal muda confor-
me a nacionalidade. Os tu-
ristas espanhóis, por exem-
plo, pedem o regresso da 
"comida boa e barata" que 
encontravam, antigamen-
te, nos restaurantes. 

114 

Nigel Smilie, com 60 anos, 
não se cansa de repetir que 
Portugal é bom. "A Inglater-
ra é muito cara comparada 
com isto", atira, para depois 
exemplificar. Cada copo de 
cerveja de meio litro que 
está a beber custaria, pelo 
menos, seis euros em 
Oxford, quando em Braga 
pagou metade desse valor. 
O apartamento onde ficou 
alojado, "tão bom e acolhe-
dor", ficou por 60 euros por 
noite. "Na Inglaterra é im-
possível ficar num aparta-
mento por esse preço", ati-
ra, sublinhando que um alo-
jamento com as mesmas 
condições ficaria entre 120 
e 130 euros. 

IGUALA ESPANHA? 

"A comida também é boa e 
muito barata", acrescenta 
James Kenedy, com 39 anos. 
Nigel anui. Douglas Henri-
que e Cecília Rocha, um ca-
sal brasileiro de Minas Ge-
rais, tem a mesma opinião. 
"Portugal tem restaurantes 
baratos com comida boa", 
referem. Mas, neste aspeto, 
os espanhóis dizem que Por-
tugal já viveu dias melhores. 
"Há 50 anos que vimos a 
Portugal e a maior mudança 
que notamos foi na comida. 
Dantes era boa e barata. Ago-
ra, é como em Espanha, te-
mos de escolher bem. O tu-
rismo acaba com tudo. Que-
rem ganhar dinheiro fácil", 
atira Félix Lopez, ao lado da 
mulher, Mercedes Curral, 
com a Sé de Braga como 
pano de fundo. 

O casal septuagenário está 
pela terceira vez na vida de 
visita a Braga. E os menus a 
cerca de 10 euros não o im-
pressiona. Também o preço 
dos hotéis e até das lojas de 
roupa e outro tipo de co-
mércio já não são apelativos 
para levar a mala cheia. "Há 
muitos anos, comprávamos 
muito. Camisolas, calças, 
até lâmpadas chegamos a 
comprar. Agora compramos 
coisas quando gostamos, 
não porque é mais barato", 
conta Mercedes, garantindo 
que a comida, hotéis, res-
taurantes e o comércio "es-
tão com os mesmo preços 
de Espanha". "Pagámos 60 
euros por cada noite num 
hotel de quatro estrelas, 
nesta época baixa. Em Espa-
nha, seria a mesma coisa", 
confidencia. Tendo em 
atenção o salário mínimo 
nacional, "acho que o custo 
de vida em Portugal está 
muito elevado", defende a 
espanhola, natural de Sala-
manca. 

Para quem chega do Brasil, 
a realidade é diferente. Dou-
glas e Cecília, ao fim de uma 
viagem de 20 dias pelo país, 
estão "impressionados" 
com o preço da roupa. 
"Comprei um casaco por 18 
euros. No Brasil, antes de vir 
de viagem, paguei cerca de 
60 euros por um com menos 
qualidade", exemplifica 
Douglas. A mulher fala das 
diferenças que encontrou 
rios talhos. "A carne é cara, 
mas mesmo assim é mais ba-
rata do que no Brasil. Lá, um 
quilo da carne está a cerca de 
15 euros. Aqui é a oito eu-
ros", descreve. 
"Em Portugal, o custo-be-

nefício é muito, muito 
bom, comparado com ou-
tros países em que já estive, 
como Turquia e Itália", con-
clui Nigel Smilie. • 
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Doping 

excluída 
de Jogos 
Olímpicos 
e mundiais 

Atletas limpos - -
podem competir 
sob bandeira 
neutra  P. 46 1 

Jornal de Notícias 

  

4.1 
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FAMÍLIAS 

DE RIBEIRA DE PENA 

JÁ NÃO FICAM 

EM CONTENTORES 
Indemnizações pelas 
barragens do Tâmega 
aumentam e serão arrendadas 
casas no centro da vila P. 20 

 

I•1 
4,1 4  , 
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Tribunal 
condenou 
a pessoa 
errada 
por tráfico 
de droga 

Imigrante foi 
vítima de roubo 
de identidade P.16 

jn.pt Diário. Ano 132. N.° 192. Preço:uor Terça-feira 10 de dezembro de 2019 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Mofinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

BrasL  Jesus 
emocionado 
com prémio 
de melhor 
treinador P.47 

(Partida dectsw 
do Benfic 
contra os russos 
na Luz P. 

ARA FIC 
A EUROPA ; - ir4;e§ 

. 

Turismo faz subir 
custo de vida 
dos portugueses 
País tem preços abaixo da média europeia, mas há bens e serviços 
a encarecer devido à procura crescente dos estrangeiros P. 4 e 5 

Parlamento 
bate recordes 
nos votos 
de pesar 
e protesto 

Foram entregues 103 
em apenas um mês 

DEPUTADOS  Ferro Rodri-
gues tem feito vários apelos 
à moderação, mas sem su-
cesso. Bancada o PSD é a 
mais profícua, com 33 pro-
postas, que também in-
cluem condenações e sau-
dações. 13. 12 

Finlandesa 
é a mais 
jovem chefe 
de Governo 
do Mundo P.20 

Termas 
Análise 
às águas 
minerais em 
80 locais P.8 

Porto 
Miragaia 
está de 
luto desde 
agosto P.23 

P11131..ICIDADE 

i
.
i 

erva OS ano 
O seu supennercado de eleição. 

Idsert'À IIAMt)1 
EXPOSIÇÃO DE 
BACAÁLHAÁU 
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Z4, 

Edifício Douro Foz fica localizado na rua do Ouro, com vistas desafogadas para o rio Douro, junto à ponte da Arrábida 
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Justiça trava alojamento 
local em prédio de luxo 
MUDANÇA O  Supremo anula decisão da Relação que autorizava exploração de casas em condomínio 
privado para fins turísticos CRÍTICA O  Acórdão indica que a nova legislação mantém controvérsias 

ANA SILVA MONTEIRO 

O
alojamento local (AL) foi 
proibido pelo Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 

num condomínio privado de 
luxo, na rua do Ouro, junto ao 
rio Douro, no Porto. Depois de, 
em janeiro, °Tribunal da Rela-
ção ter permitido que as habita-
ções pudessem ser utilizadas 
para esse fim, o Supremo anu-
lou a decisão, em novembro, e 
criticou o legislador por ainda 
não ter resolvido o problema. 

O caso começou a ser discuti-

 

SUPREMO CONSIDERA QUE 
USO PARA FIM TURÍSTICO 
ALI "É UM ATO ILÍCITO" 
doem outubro de 2016, quando 
a assembleia de condóminos do 
edifício Douro Foz decidiu ve-
dar o acesso a estranhos para, 
dessa forma, pôr termo ao AL. 
Os donos dos apartamentos que 
disponibilizavam alojamento 
turístico contestaram e, em pri-
meira instância, a Justiça proi-
biu a prática. Já em janeiro des -
te ano, após recurso, a Relação 
revogou a sentença e permitiu o 
uso das casas para aquela finali -  

dadc. A assembleia de condo 
minos recorreu e, a 7 de no-
vembro, o Supremo decidiu que 
a instalação de AL no edifício "é 
um ato ilícito". 

No acórdão, o STJ refere que o 
título constitutivo cio edifício já 
impedia a prestação de serviços 
nas frações destinadas a habita-

  

ção. "Sendo a atividade de alo -
lamento local uma atividade de 
prestação de serviços, resulta 
com evidência que ao explorar 
(ou permitir que explorem) um 
estabelecimento de alojamento 
local numa fração autónoma, 
são realizadas prestações de 
serviços de alojamento tempo-

  

rário a turistas mediante remu - 
neração" , lê-se na decisão. 

O acórdão refere ainda que o 
legislador "teve oportunidade 
de pôr termo às dúvidas e con 
trovérsias", aquando da altera-
ção cio regime do AL, em 2018, 
mas "manifestamente não quis 
tomar posição expressa". 
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A5 Alojamento Local no Algarve gera 980 milhões de euros por ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1b0c5dfa

 
O Alojamento Local (AL) gera um volume de negócios de 980 milhões por ano, no Algarve, segundo
dados revelados por um estudo da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP),
apresentado na passada quinta-feira, 5 de Dezembro, no Auditório Municipal de Albufeira.
 
O estudo indica que no Algarve existem 32.405 unidades de alojamento local.
 
Entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro de 2019 abriram 5.752 alojamentos locais na região.
A atividade emprega cerca de 20 mil pessoas, gerando, então, um volume de negócios de 980 milhões
de euros por ano.
 
A sessão de abertura da apresentação do estudo da AHRESP, intitulado "Qual o Impacto do
Alojamento Local na Região do Algarve?" contou com as intervenções de José Carlos Rolo, presidente
da Câmara de Albufeira, Ana Blanco, diretora do Turismo de Portugal, João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve, e Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP.
 
José Carlos Rolo felicitou precisamente a AHRESP pela iniciativa de promover um estudo,  bastante
atualizado e essencial para perceber a dinâmica e o impacto do Alojamento Local (AL) na região ,
tendo sublinhado  que é fundamental que o estudo não seja apenas mais um trabalho académico, mas
que sirva para que os empresários e os decisores políticos possam daqui retirar ilações que os ajudem
a tomar as decisões mais acertadas no futuro .
 
O autarca aproveitou, também, para agradecer à associação ter escolhido Albufeira para apresentar o
trabalho,  uma vez que somos um dos concelhos do país com maior número de alojamentos locais
registados e o primeiro na região .
 
Dos 32.405 alojamentos locais listados no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), mais de 50%
estão concentrados só nos concelhos de Albufeira (7361), Loulé (5033) e Portimão (4319).
 
Refira-se que o estudo, realizado pelo ISCTE, entre Julho de 2018 e Junho, teve por objetivo fazer a
caracterização aprofundada da realidade do AL no Algarve em três vertentes: proprietários,
alojamentos e hóspedes. A amostra abrangeu 2947 unidades de AL e contou com um total de 233
proprietários que se disponibilizaram a responder aos inquéritos.
 
No que diz respeito à tipologia da oferta na região, 77% são apartamentos, 32,3% moradias, 1,3%
estabelecimentos de hospedagem, 0,3% hostels e 0,1% quartos.
 
A gestão encontra-se bastante fragmentada com 57,3% dos proprietários a gerir apenas uma unidade,
sendo que a maioria dos proprietários (66,1%) exercem a sua atividade como pessoa coletiva e gerem
88,1% dos alojamentos.
 
As taxas de ocupação média anuais são bastante positivas, com 68,8% dos alojamentos com taxas
superiores a 50%.
 
De acordo com os dados apresentados, o mercado de AL gerou um volume de negócios de 981,5
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milhões de euros por ano (gastos diretos dos turistas nas unidades de alojamento), o que equivale a
19% do PIB da região, tendo o Estado arrecadado cerca de 160 milhões de euros.
 
A este valor há que somar o impacto indireto do AL (despesas dos visitantes em alimentação, lazer,
deslocações, compras, entre outras) e os benefícios induzidos pela atividade (via efeito multiplicador
da economia nos setores a montante), o que gera um impacto total de 4.876 milhões de euros.
 
A atividade envolve cerca de 20 mil empregos diretos e 46 mil indiretos, num total de 66 mil
empregos, o que é bastante benéfico para a região.
 
Relativamente ao retorno do investimento - que no caso do Algarve tem um prazo médio de 6,5 anos
- 69,6% dos empresários referem que foram cumpridas as suas expectativas e 23,5% afirma que as
mesmas foram superadas, o que leva a que a quase totalidade queira continuar no setor.
 
Entre os vários desafios que se colocam foram referidos como mais importantes o problema da
sazonalidade (77,6%), carga fiscal (48%) e as questões legais e licenciamentos (43,3%).
 
Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo, foi convidado para comentar o estudo,
tendo sublinhado que perante os dados bastante positivos do setor tem alguma dificuldade em
entender a razão de tanta resistência ao Alojamento Local.
 
O presidente da Delegação do Algarve da AHRESP Cristóvão Lopes fez o encerramento dos trabalhos,
aproveitando para informar que o estudo irá estar disponível para consulta no portal da associação.
 
Sul Informação
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Lisboa e Almada vão ser ligadas por táxi fluvial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: APP - Associação dos Portos de Portugal Online

URL: http://www.portosdeportugal.pt/detail.php?nID=26620

 
2019-12-08
 
Lisboa e Almada vão ser ligadas por táxi fluvial
 
No decorrer da apresentação das obras de requalificação da frente ribeirinha de Lisboa na zona do
Terreiro do Paço, foi anunciado que haverá uma ligação de táxi fluvial entre Lisboa e Porto Brandão,
no concelho de Almada.
 
O Novo Cais de Lisboa vai permitir construir um jardim frente à Estação Sul-Sueste e à saída do Metro
do Terreiro do Paço e limpar o rio Tejo junto ao Cais das Colunas. O investimento neste projeto será
de 27 milhões de euros, dos quais 16 milhões têm origem no fundo de desenvolvimento turístico e o
restante valor - 11 milhões de euros - serão viabilizados pela Associação de Turismo de Lisboa.
 
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, comentou que vai acontecer "a
devolução da Doca da Marinha às pessoas e à cidade", sendo que até à data, este "era um espaço
vedado com um muro alto e uma vedação por cima, que era uma área destinada às operações da
Marinha portuguesa no Tejo, em matéria de combate à poluição".
 
Nos trabalhos de requalificação desta zona da capital, a Doca da Marinha ficará preparada para
acolher embarcações tradicionais para passeios turísticos e serão criadas duas zonas verdes.
 
A Câmara Municipal e a Associação de Turismo de Lisboa querem também fazer um aproveitamento
dos pontões de Alcântara, Belém, Cais do Sodré, Algés e Parque do Trancão. Na margem sul do Tejo,
as infraestrutura deverão ser identificadas pela Administração do Porto de Lisboa. O documento
apresentado pela autarquia esclarece que "a Associação de Turismo de Lisboa deverá apresentar, até
ao final do primeiro trimestre de 2020, uma proposta de infraestruturas a integrar no projeto e o
respetivo faseamento". Mais se pormenoriza que "as obras de construção e/ou reabilitação da primeira
fase da rede de infraestruturas de acostagem deverão estar concluídas até ao final do primeiro
semestre de 2021". Lê-se ainda que "o tráfego fluvial atualmente existente permite o transporte de
passageiros e de mercadorias entre as duas margens do estuário [do Tejo], bem como ao longo de
uma parte significativa do rio, um potencial que não foi suficientemente explorado, seja para fins
turísticos e de lazer, seja para transporte de passageiros, seja para outras formas de transporte fluvial
como embarcações tradicionais, táxi boats ou Uber boats".
 
"Efetivamente, a ampliação através do Rio Tejo de novas opções de mobilidade, seja ao longo das
margens, seja entre margens, permite simultaneamente potenciar novas oportunidades de negócio de
iniciativa privada, dinamizar a economia real, permitindo alternativas de transporte mais flexíveis e
diversificadas, passíveis de aproximar as margens entre si e os centros urbanos em cada margem, e
promover o desenvolvimento económico e social e coesão territorial", explica o mesmo documento.
 
fonte
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Projecto Creatour Azores apresentado hoje 
em Ponta Delgada

A Secretaria Regional da Energia, 
Ambiente e Turismo, através do Obser-
vatório do Turismo dos Açores, promo-
ve, hoje, em Ponta Delgada, uma sessão 
de apresentação do projecto Creatour 
Azores, dirigida a todos os parceiros dos 
sectores do turismo e da cultura.

Esta sessão, que terá lugar pelas 
19h00, no Hotel Marina Atlântico, vai 
contar com a presença dos projectos-
piloto parceiros seleccionados no âmbito 
do projecto para desenvolverem activi-
dades de turismo criativo, para além de 
ser apresentado todo o conceito do pro-
jecto actual e do seu precedente, deno-
minado Creatour - “Desenvolver Desti-
nos de Turismo Criativo em Cidades de 
Pequena Dimensão e em Áreas Rurais”, 
coordenado pelo Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra e 
implementado nas regiões Norte, Cen-

tro, Alentejo e Algarve.
O Creatour Azores é um projecto 

de investigação aplicada sobre turismo 
criativo, cujo principal objectivo é apoiar 
organizações e empresas turísticas e cul-
turais, com sede na Região, a diversifica-
rem e inovarem a sua oferta turística.

O projecto apresenta sinergias com 
outras regiões de Portugal continental, 
onde este modelo de turismo criativo foi 
implementado através do projecto Cre-
atour.

Adicionalmente, pretende reforçar 
o conhecimento sobre os segmentos de 
mercado de turismo criativo específi-
cos que a Região pode atrair, bem como 
identificar os canais mais apropriados 
para comunicar com esses segmentos 
diferenciados, uma vez que, dada a loca-
lização única e as características intrín-
secas dos Açores, existe um potencial 

muito elevado para o desenvolvimento 
de ofertas de turismo criativo atractivas 
e únicas a nível internacional.

A abordagem do turismo criativo 
permite que tanto visitantes, como co-
munidades locais beneficiem com o tu-
rismo, ao promover a sustentabilidade 
cultural por via de actividades artísticas 
e criativas que desempenhem um papel 
determinante no desenvolvimento só-
cio-económico.

Através destas experiências, os tu-
ristas terão oportunidades de partici-
par activamente em actividades criati-
vas, proporcionando oportunidades de 
aprendizagem, autoexpressão criativa e 
interação com as comunidades locais.

O Creatour Azores é coordenado pelo 
Observatório do Turismo dos Açores e 
desenvolvido em parceria com a Uni-
versidade dos Açores/Fundação Gaspar 

Frutuoso e com o Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra 
(CES), sendo financiado pelo FEDER, 
através do Programa Operacional Aço-
res 2020, e por fundos regionais, através 
da Direcção Regional para a Ciência e 
Tecnologia.
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Lagoa promove as IV Jornadas de Enoturismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/lagoa-promove-as-iv-jornadas-de-enoturismo/

 
O Município de Lagoa, irá organizar nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, as IV jornadas de
Enoturismo.
Esta iniciativa é uma organização conjunta do Município de Lagoa, da Associação de Municípios
Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), e que conta
com o apoio do Turismo do Algarve (ERTA) da Comissão Vitivinicola do Algarve (CVA) e da Associação
Internacional para o Desenvolvimento e Promoção do Enoturismo a nível mundial (AENOTUR)
Os objetivos destas jornadas visam o reforçar da ligação do setor vinícola ao setor turístico, avaliar o
contributo do enoturismo enquanto complemento da oferta turística, apresentar boas práticas e casos
de sucesso a nível internacional, assim como debater as oportunidades para o setor envolvendo
diversos atores.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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Do ´pé descalço´ aos ´saltos altos´. Turismo cresce ao ritmo de 10% por ano em
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2259e999

 
O turismo em Portugal tem crescido mais de 10% ao ano desde 2014 e o seu peso na economia
nacional passou de 4% do PIB - Produto Interno Bruto antes da crise de 2008, para mais de 8% em
2018.
 
Os especialistas do setor evitam designar este segmento como 'turismo de luxo', preferindo
expressões mais ou menos eufemísticas como 'turismo de longa distância', 'turismo de compras' ou
'turismo de qualidade'.
 
Seja qual for a etiqueta que se lhe colocar, o certo é que este segmento está a ter um crescente
impacto na atividade turística e na economia em Portugal, levando os responsáveis políticos e
empresariais a mudar o paradigma de atuação.
 
É essa mudança em curso que vai ser, durante todo o dia de hoje, 10 de dezembro, avaliada e
discutida no '2nd Shopping Tourism & Economy Summit Lisboa", que irá decorrer no Pestana Palace
Hotel, em Lisboa.
 
Longe vão os tempos em que o turismo em Portugal gerava a polémica em torno dos que se dividiam
entre os turistas de 'pé descalço' e os outros, com mais poder de compra.
 
Agora, o centro da discussão passa para as realidades distintas proporcionadas pelos turistas de classe
média e os outros, com grande poder de compra, que vêm a Portugal oriundos de destinos distantes,
como os Estados Unidos, o Canadá, ou dos confins da Ásia.
 
A nível global, as previsões apontam para que, em 2020, mais de 280 milhões de turistas chineses,
indianos e sul coreanos irão gastar cerca de 430 mil milhões de dólares (quase 390 mil milhões de
euros ao câmbio atual).
 
Um 'avião' que Portugal não deve - e não está a - perder.
 
Turistas de fora da UE gastaram 500 milhões em Portugal em 2018
 
Em 2018, estima-se que o turismo de compras dos turistas residentes em países fora da União
Europeia tenha movimentado em Portugal entre 400 e 500 milhões de euros.
 
De acordo com dados da consultora Global Blue, em termos globais, os turistas angolanos ocupam o
primeiro lugar, com 33% das compras realizadas em Portugal, mas em termos individuais, os turistas
chineses são os que mais compram.
 
"De facto, os turistas chineses têm vindo a crescer, representado já 15% das compras feitas, o que
significa um impacto de 7,2% nos negócios nacionais, tendo já ultrapassado os brasileiros, cujo
impacto nos negócios [em Portugal] ronda os 6,1%", adianta um comunicado da organização do '2nd
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Shopping Tourism & Economy Summit Lisboa'.
 
Também segundo a Global Blue, nos primeiros oito meses deste ano, os gastos dos turistas
provenientes de fora da União Europeia aumentaram 36%, o que representa um incremento face aos
12% registados no ano inteiro de 2018.
 
Cada turista chinês gasta 727 euros, quase o triplo de um angolano
 
"Por outro lado, o valor médio por compra dos turistas não residentes na União Europeia foi de 315
euros, o que significa um crescimento de cerca de 13% relativamente ao período homólogo de 2018",
avança o referido comunicado, acrescentando que "os angolanos consolidam-se como os que mais
dinheiro gastam em compras em Portugal, apesar de o valor médio por compra ser de 254 euros,
praticamente idêntico ao valor do ano anterior, quase um terço do valor médio por compra gasto pelos
turistas chineses - 727 euros".
 
O mesmo comunicado sublinha que "os maiores aumentos no valor médio gasto por compra
verificaram-se nos turistas brasileiros e norte-americanos, com subidas de 23% e de 22%,
respetivamente, para os 275 euros e 646 euros".
 
Conforme referiu Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, numa entrevista ao Jornal
Económico, a 13 de setembro passado, as previsões são de que 2019 encerre ultrapassando-se a
barreira dos 24 milhões de turistas em Portugal.
 
Em 2018, de acordo com os dados do INE - Instituto Nacional de Estatística, o nosso país recebeu um
total de 22,8 milhões de turistas, o que colocou Portugal no 17º lugar no 'ranking' dos países com
maior número de turistas a nível mundial, de acordo com a OMT - Organização Mundial de Turismo.
 
"Apesar de o número de visitantes que o nosso país recebe anualmente ter vindo a crescer acima do
número de cidadãos do mundo que efetuam viagens internacionais, a quota de turistas de países de
longa distância, com classes médias emergentes, pode apoiar ainda mais esse crescimento", defende
o referido comunicado.
 
Esta nota adianta que, no primeiro semestre deste ano, o número de hóspedes que chegaram a
Portugal ascendeu a 12,1 milhões, o que representa um crescimento na ordem dos 7,6%, enquanto as
receitas totais ascenderam a 7.308 milhões de euros, significando um aumento de 6,8% face ao
período homólogo de 2018.
 
Turistas da Coreia do Sul cresceram 24% no primeiro semestre
 
"No período de janeiro a junho de 2019, segundo os dados provisórios do INE, registou-se novamente
um aumento forte de hóspedes não europeus a Portugal, particularmente dos EUA (+ 19,5%), da
China (12,2%) e da Coreia do Sul (+ 24%)", destaca o referido comunicado.
 
Na verdades, estes crescimentos de turistas de longa distância têm compensado o decréscimo a partir
de mercados emissores tradicionais para Portugal, como a Alemanha (quebra de 6,7% desde janeiro),
França (- 3,03%) ou a Holanda (- 7,4%).
 
Em 2018, o total de receitas do turismo em Portugal ascendeu a 16,7 mil milhões de euros, sendo a
maioria proveniente de turistas residentes em países europeus.
 
"Apesar da perda de quota do mercado europeu de 0,4% face a 2017, estes turistas representaram no
ano passado 80,6% das receitas, o que significa um aumento de 7,7% face ao ano anterior", destaca
o referido comunicado.
 
"Os países do continente americano contribuíram com 12,3% das receitas, significando um aumento
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de 16%, enquanto a contribuição dos países africanos foi de 4%, representando um decréscimo nas
receitas de 10,7%, e dos asiáticos, 3%", salienta o comunicado da organização do '2nd Shopping
Tourism & Economy Summit Lisboa'.
 
Setor está a crescer mais de 10% ao ano desde 2014
 
O turismo em Portugal tem crescido mais de 10% ao ano desde 2014 e o seu peso na economia
nacional passou de 4% do PIB - Produto Interno Bruto antes da crise de 2008, para mais de 8% em
2018, o que traduz um crescimento muito superior ao conjunto da economia nacional no período em
análise.
 
"Segundo o WTTC - World Travel & Tourism Council, Portugal é o país da Europa que tem registado o
maior crescimento no setor do turismo, prevendo-se que esta tendência de aumento se mantenha nos
próximos anos. Para 2019, o WTTC estima para Portugal um aumento turístico bastante acima da
média europeia, que é de 2,5%, realçando que o destino está a ter um forte crescimento de mercados
não tradicionais de fora da Europa", destaca o comunicado da organização deste evento.
 
É neste contexto que se realiza o '2nd Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa', que, de acordo
com o presidente do comité organizador, Miguel Júdice, tem como objetivo "colocar o turismo de
qualidade e de compras na agenda política e económica do país, ouvindo as contribuições do lado da
procura (embaixadores de países emissores e alguns grandes 'players' do setor) e da oferta
(institucionais e privados), e também partilhar as melhores práticas de outros países que estão há
mais tempo focados neste segmento e com grande sucesso".
 
A nova secretária de Estado do Turismo, Rita Marques; Fernando Medina, presidente da CML - Câmara
Municipal de Lisboa; e Francisco Calheiros, presidente da CTP - Confederação do Turismo de Portugal
são alguns dos intervenientes previstos para a sessão inaugural deste evento.
 
Vitor Costa, diretor geral da Associação de Turismo de Lisboa; Bruno Bobone, presidente da Câmara
de Comércio e Indústria Portuguesa; Cristina Siza Vieira, CEO da Associação da Hotelaria de Portugal;
Gonçalo Reis, presidente da RTP; Celso Guedes de Carvalho, comissário geral de Portugal na Expo
Dubai 2020; e Paulo Pereira da Silva, presidente da Renova, são alguns dos oradores confirmados
deste congresso.
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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Albufeira aposta em diversidade para atrair na passagem de ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d4eba40

 
Albufeira aposta em diversidade para atrair na passagem de ano
 
Por Filipa Almeida
 
em 06:54, 10 Dez, 2019
 
O Verão não é o único ponto alto do calendário de Albufeira. Também a passagem de ano se tem
vindo a afirmar como um dos principais pilares turísticos desta cidade algarvia, que decidiu estender a
celebração aos dias que antecedem e sucedem a contagem decrescente das 12 badaladas. José Carlos
Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, explica que a organização de eventos como
Paderne Medieval ou Festival de Humor Solrir contribuem para a diversificação da oferta durante esta
época, aumentando também o número de pessoas interessadas em rumar a Sul.
 
Em entrevista à Marketeer adianta ainda as grandes novidades preparadas para este ano,
nomeadamente a aposta num espectáculo que apela aos cinco sentidos. Além de música (a cargo de
Amor Electro e The Black Mamba), a noite de passagem de ano ficará marcada por acrobacias aéreas
sincronizadas assinadas pela Flying Dragons e por dois aviões da Airborn Pyrotechnics acompanhados
de fogo-de-artificio lançado directamente do mar. Albufeira Carpe Nox é o mote escolhido para esta
festa, que acolhe, globalmente, cerca de 150 mil pessoas e que conta com produção da Tavolanostra.
 
A celebração da passagem de ano de Albufeira vai além dos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.
Porquê?
 
Albufeira tem uma grande tradição nesta época do ano. Desde que organizamos as celebrações de
rua, que complementam a vasta oferta privada existente, fomos sentindo a necessidade de
diversificarmos espaços e conceitos que se pudessem traduzir num conjunto de iniciativas que
valorizassem a estadia de quem nos escolhe nesta época do ano. Nesse sentido, apontamos para
eventos como o Paderne Medieval ou o Festival de Humor Solrir que preenchem esses requisitos.
 
Quais são as grandes novidades este ano?
 
Este ano, a grande aposta é mesmo o espectáculo da noite de fim de ano que habitualmente acontece
na Praia dos Pescadores. Quisemos inovar e criar um novo conceito de espectáculo total, aproveitando
tudo aquilo que está à nossa volta e envolvendo quem estiver connosco numa experiência
multissensorial que seja marcante e coincidente com o significado desta data.
 
Como foi criado o conceito Albufeira Carpe Nox?
 
Procurámos alguém que aceitasse o nosso desafio e encontrámos na Tavolanostra um parceiro que
compreendeu a necessidade de darmos um passo em frente em matéria de inovação, fugindo ao
conceito habitual que está presente na grande maioria deste tipo de eventos. O resto foi trabalho
criativo de uma grande equipa que abraçou este desafio e procurou integrar diversas componentes
neste evento.
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Qual tem sido a evolução em termos de público?
 
O fim de ano em Albufeira tem em conta o público presente na Praia dos Pescadores, mas não pode
ser dissociado das dezenas de ofertas que existem ao nível da hotelaria e restauração. Globalmente,
apontamos para as 150 mil pessoas que aqui estão nesta época do ano e uma grande fatia marca
presença na Praia dos Pescadores.
 
De que forma esta aposta na passagem de ano contribui para o destino Albufeira?
 
Albufeira é um destino com uma forte marca internacional associada à animação que complementa
uma imagem de destino turístico de referência em diversos mercados. A realização de grandes
eventos acrescenta notoriedade e, claro, permite um retorno económico importante para a economia
local fora da época balnear.
 
Qual é o retorno para a cidade/região?
 
Como referi, há um retorno mediático muito significativo. Mas há obviamente o retorno económico
nesta ápoca do ano, junto do comércio, da hotelaria, da restauração, enfim de toda a economia local
que acrescenta uma dinâmica importante na produção de riqueza e emprego em todo o concelho.
 
Que apoios têm a nível de marcas e patrocínios?
 
O Programa de Fim de Ano tem o apoio de um conjunto alargado de empresários locais que, através
da APAL- Agência de Promoção de Albufeira, assume um importante papel na criação de um conjunto
de apoios ao nível financeiro, mas também na logística e alojamento das equipas aqui presentes. Na
componente mediática, contamos este ano com a parceria da Rádio Comercial e da TVI, que irão
contribuir certamente para alavancar ainda mais tudo aquilo que aqui acontecerá.
 
Texto de Filipa Almeida
 
Ler Mais
 
[Additional Text]:
jose carlos rolo-presidente da camara de albufeira_red

Página 14



A15

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 9,36 x 2,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83881824 09-12-2019
Hostmaker chega a todo o país
A Hostmaker, empresa de gestão de alojamento local,
acaba de lançar o Hostmaker Essential, a primeira plata-
forma em Portugal que irá gerir casas de norte a sul do
país, incluindo ilhas. 
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Movimento associativo é claramente o alicerce que reforça o papel da sociedade civil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2019

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98dc828e

 
Artigo de opinião de Desidério Silva sobre a importância do movimento associativo
 
Desidério Jorge Silva;
 
Ex-presidente da Câmara de Albufeira
 
e da Região de Turismo do Algarve
 
Caros leitores
 
Nos dias de hoje muita coisa mudou, aliás muda todos os dias.
 
O mundo global onde estamos inseridos leva-nos a tomar decisões, e comportamentos que muitos de
nós nunca imaginámos que um dia pudesse vir a acontecer.
 
Somos todos os dias desafiados para várias prestações de índole colectivo e associativo, e nem
sempre respondemos de forma rápida e muito menos positiva.
 
Sim positiva, já que as propostas são quase sempre no âmbito do voluntariado, ou seja, servir a
colectividade e nem sempre respondemos com a nossa ajuda.
 
Entendo que o movimento associativo é claramente o alicerce que reforça o papel da sociedade civil, e
no Algarve esse movimento sempre teve e terá um papel extraordinário, na ligação entre as pessoas e
as instituições
 
Instituições essas que vão desde Associações Desportivas, Culturais, Ambientais, Económicas,
Turísticas, Bombeiros Voluntários, Educação, Movimentos católicos e outros.
 
Um cem número de atividades onde os objectivos de todas passam essencialmente pela defesa dos
valores que as mesmas representam, e que quando são sérias, competentes e credíveis, acabam por
conseguir resultados que de uma forma individual ou egoista os cidadãos não conseguiam lá chegar.
 
Ora, se estes movimentos associativos de uma forma geral têm tido comportamentos e posturas
muito positivas, isso deve-se, sem dúvida, aos homens e mulheres que todos os dias deixam para trás
as famílias para se entregarem as diversas causas e associações.
 
Elas são o grande suporte da sociedade civil.
 
Elas são o garante da ocupação dos nossos jovens e das nossas crianças, que fazem com que eles não
entrem por caminhos desviantes e que os podem levar as drogas e a violência.
 
Milhares e milhares de voluntários, que fazem esse papel, e às vezes para não dizer muitas vezes,
caluniado e enxovalhado por alguns que não fazendo nada em prol dos outros, ocupam o seu tempo
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desta forma egoísta.
 
Os últimos anos temos assistido a um crescimento muito grande de um cem número de associações, e
com isso o envolvimento de milhares e milhares de jovens, e não só, e isso é também fruto do grande
investimento que as autárquicas tem realizado nos seus municípios.
 
Os Municípios entenderam e bem, quanto é importante criar infra-estruturas que ficam para além do
momento actual, e vão servindo gerações futuras.
 
Investimento com retorno permanente.
 
Esse é o papel das autarquias, já que o estado de uma forma geral não está alinhado nem
sensibilizado para este papel.
 
Falo obviamente de uma área que conheço muito bem, e embora não especifique uma área em
especial, sei, vi e acompanhei autênticos milagres dentro destas associações.
 
O estarem no terreno, acompanharem e desenvolverem projectos e todo o tipo de iniciativas que
levem as pessoas a sair de casa, e a se envolverem, a conviverem, e a serem mais solidárias faz toda,
mas toda a diferença.
 
A abordagem de hoje tem com objectivo alertar e sensibilizar para a prática do voluntariado, e a
entrega a essas causas, e também de uma forma geral valorizar e reconhecer o papel de todos
aqueles que se entregam de alma e coração aos outros.
 
Se forem convidados a entrar e participar em Associações, sejam elas de que área forem, aceitem, e
deixem de pensar e andar sempre a dizer que os dirigentes são sempre os mesmos.
 
Muitas vezes são sempre os mesmo, porque poucos se chegam à frente, e isso não pode nem deve
acontecer.
 
O movimento associativo, é importante demais para não ser sentido e vivido por muita gente.
 
Todos os que passam por esse processo ficam com algo mais para as suas vidas.
 
Falo com conhecimento de causa.
 
Envolvam-se e ajudem quem já lá está.
 
Vão ver que vale a pena!
 
Pensem nisso!
 
O Algarve Agradece!
 
Há 18 minutos
 
Redacao
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Há um site que conta a história do Algarve desde 1810 através de jornais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2019

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60e487d

 
Jornais algarvios antigos podem ser visualizados online. "Temos finalmente disponível a plataforma
que reúne, num único ponto de acesso, todas as publicações do Algarve [naquele período]", afirma a
Hemeroteca Digital do Algarve.
 
Foto
 
DR
 
A Hemeroteca Digital do Algarve, que disponibiliza milhares de páginas de revistas e jornais algarvios
publicados entre 1810 e 1974, foi este domingo apresentada ao público em Querença, no concelho de
Loulé. "Temos finalmente disponível a plataforma que reúne, num único ponto de acesso, todas as
publicações do Algarve [naquele período]", afirmou à Lusa Patrícia de Jesus Palma, coordenadora do
projecto.
 
O carregamento das 300 mil imagens de 400 títulos "ainda está a decorrer", com algumas a serem
transferidas da Biblioteca Nacional para os serviços de informática, mas já é possível consultar
publicações no site do projecto.
 
O registo digital é feito em ficheiro PDF, permitindo não só uma reprodução mais fiável e com melhor
qualidade dos exemplares, mas também uma pesquisa por palavra, o que torna mais prática a procura
por "assunto, acontecimento ou personalidades".
 
Os direitos de autor limitaram agora a disponibilização na Internet das publicações até ao ano de
1949, mas será possível consultar todo o conteúdo, num circuito próprio, na Biblioteca da
Universidade do Algarve. O restante espólio já digitalizado "será libertado" ano após ano na Internet,
permitindo a sua consulta em qualquer parte do mundo. "Em 2020 passará a ser disponível todo o ano
de 1950", destacou a investigadora.
Um arquivo em construção
Os constrangimentos financeiros limitaram a digitalização de mais publicações, mas, sendo um
projecto comunitário e colaborativo, "não está fechado" e em qualquer altura quem tiver em sua posse
um exemplar ainda não registado na plataforma pode contactar a equipa da Universidade do Algarve.
Este registo é considerado de vital importância para o estudo da história da região, já que reúne num
só local publicações que estavam dispersas "um pouco por todo o país", afirmou à Lusa Salomé Horta,
coordenadora executiva do projecto.
 
"Estes jornais contam a história da região e, muitas vezes, os acontecimentos só se conseguem
recuperar e reconstituir a partir das leituras da imprensa da altura, porque não há bibliografia que
permita aos investigadores chegarem a essa informação", afirmou a também coordenadora técnica da
biblioteca da academia.
 
Muitos destes jornais estão em "grande estado de degradação", o que dificultava o seu acesso e
manuseamento, mas a hemeroteca permite preservar um património que "rapidamente se podia
perder", realçou. O financiamento para este projecto foi obtido ao abrigo do Orçamento Participativo
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de Portugal de 2017, numa ideia original Fundação Manuel Viegas Guerreiro, mas ainda assim "não
permitiu digitalizar" todas as publicações até 2019.
 
Foto
 
Arquivo recolhe jornais publicados entre 1810 e 1974
DR
 
Foto
 
Arquivo conta com mais de 400 títulos de publicações periódicas, entre elas jornais, revistas, boletins
e almanaques
HEMEROTECA UALG
 
Na proposta, a fundação justificava a importância do projecto com o facto de a região possuir
centenas de títulos de publicações periódicas de âmbito público, desportivo, turístico, religioso, de
associações de classe e de feição comercial que "registam cerca de 180 anos da história do Algarve". A
apresentação da Hemeroteca Digital do Algarve contou com a presença da secretária de Estado da
Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, e da secretária de Estado
Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.
 
Lusa
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Algarve urges motorhomers  
to park up at official sites
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

CAMPAIGN  ||  Just a few days 
after GNR police handed out 77 

the Costa Vicentina natural park, 

-

to “use the areas and infrastruc-

so that they can enjoy the 

There are around 30 sites in 
-

-
quent users of these facilities as 

-

-

popular destination in Por-

-

continue to witness unaccep-
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Monchique 
crowdfunding

victims has joined forces to launch 
a crowdfunding campaign to help 
build much-needed water tanks in 
their properties. P16

Motorhomers 
told to stay legal
The Algarve’s tourism board 
launched a new campaign to 
encourage motorhomers to stay 

camp and caravan sites. P13

Petition to  
save kennels 

a reprieve from demolition for 
an ambitious animal rescue and 
rehoming project in Loulé is up 
and attracting signatures. P12

Vale do Lobo Christmas Market 
celebrates 10th anniversary

Surgeon boycott  
in Faro A&E  ||  P2-3

Portugal is the 
best ... again!
Portugal is World’s Leading 
Destination for the third year. 
“Excellence” and “quality” were 
words used to describe the country 
at the World Travel Awards. P4

Fatal crash kills 
three on A22
A seven-year-old boy, a 56-year-old 
woman and a British pensioner, 83, 
were killed in a car crash on the 
A22 motorway on Tuesday. Eight 
other people were injured. P14

Gift ideas, carol singing, family entertainment, gourmet food and wine are all expected at 
this Saturday’s Vale do Lobo Christmas Market, which is celebrating its 10th anniversary. P25

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 THURSDAY, DECEMBER 5, 2019 Publisher: Bruce HawkerWeekly newspaper

www.portugalresident.com

VOL. 30 #49 | €1.50

P22-26

Christmas 
Special

Your guide to Christmas 
events and festive 
dining in the Algarve

Seasonal fun  
in Silves
Going ice skating, doing some 
Christmas shopping and 
visiting Santa’s grotto are 
some of the festive activities at 
Silves’ Christmas Village. P26
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THE Portuguese expres-
sion “lavrar o mar”, mean-
ing to plough the sea, is used 

it means transforming the 
dynamics in inland Algarve 
and the Alentejo coastline, 
to awaken a new cultural 
life,” explains Madalena Vic-
torino, one of the project’s 
mentors, along with Italian 
cultural programmer Giac-

Madalena is perhaps Por-
tugal’s most famous choreog-
rapher who has an abundance 
of experience with involving 
local communities in contem-
porary creations, both for-

people occupying these areas 
and others who have always 

that is craving for something 

It’s as if the land is thirsty,” 

local heritage, nature, the 
landscape and all the human 
culture, both ancient and cur-

Since 2016, a combination 
of natural cycles and the ele-

have been at the heart of the 
programme for the last three 

editions of Lavrar o Mar — 
Arts in the Highlands and 
the Costa Vicentina, which 
usually takes place between 

season is inspired by the 

more challenging and dar-

-
lighted culinary theatre, and 

César’ (Cesar’s Gift), a play 
which was originally com-
missioned by the Viriatro 

took place from November 
28 to December 1 during the 

-

“It’s a very powerful show; 

Salazar’s dictatorship used 

hard life, with a lot of family 
-

ager, Joaquim Madaíl, is from 
Ílhavo, and his father was a 

strong thing, and so Portu-
guese, that it really deserved 

A board dinner was served, 
with the evening’s spe-
cial menu consisting of 

sweet potatoes, fried cod-
-

mon, honey and Monchique 

that since 2016 has contin-
ued to bring more and more 
people to Monchique near 

“never seen before in the 

time, Giacomo and Madalena 
will bring two new circus 
tents to the heliport, between 
December 27 and January 5 

th and 2nd), 
with the highlight on none 

there will also be a concert by 
the newly-premiered Vicen-

help us face the cold of the 
mountains with their warm 
rhythms, along with the 
food and drinks that are part 

party’s simple atmosphere, 
guests can certainly expect 

As for the performances, 

“It’s the work of a group of 
young people who recently 
graduated in performing arts 
and who have a very special 

stage and they do everything 
with them, from music to 

“It’s a very surprising 

less traditional ways of doing 

though Giacomo assures 
there is much more than just 

-
ple come early, have dinner 
in Monchique and stay to see 

-
pily’, from Belgium’s Collectif 

“It’s a story inspired by the 
world of fairytales, red rid-
ing hoods and sleeping beau-
ties, which take a different 

It’s quite political and chal-

wolves always bad and are 
princesses always good?” 

New for 2020 comes a pro-
ject centred around walks 

be “10 trails in Aljezur and 
just as many in Monchique, 
in the middle of nature, for 
groups of up to 15 people, 
accompanied by choreogra-
phers, actors, directors, sci-
entists and philosophers, on 

-
ple are looking at the world 
and have their own thought; 
they venture into quiet paths 
and where dialogue is possi-

also have time to enjoy a con-

-
junction with the Rota Vicen-

As in the previous edi-
tion of Lavrar o Mar, on 
Easter Sunday there will be 
“a great music concert in a 

course, Madalena Victorino 
is already preparing her 

-

to Earth’, will be showcased 

Lavrar o Mar is spon-
sored by the city councils 
of Aljezur and Monchique, 

programme, CRESC Algarve 
development project and 
the Directorate-General for 

The full programme can be found 
on the initiative’s website,  
www.lavraromar.pt

Bruno Filipe Pires

CULTURE

LAVRAR O MAR  ||  After bringing 
theatre to unconventional locations, 
this cultural project continues to 
develop fantastic ideas

‘Forever, happily’ by Belgium’s Collectif Malunés

‘Les Dodos’ by the French troupe L P’tit Cirk
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Giacomo Scalisi and Madalena Victorino

L
A

U
R

E
N

T 
C

A
H

U

N
U

N
O

 D
E 

S
A

N
T

O
S

 L
O

U
R

E
IR

O

Página 22



A23

Operadores turísticos vão ser investigados por mortes em vulcão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2019

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1dd182c

 
A polícia da Nova Zelândia vai abrir uma investigação criminal para determinar se houve
responsabilidades dos operadores turísticos, e outras instituições, na morte de pelo menos cinco
pessoas na sequência da erupção do vulcão Whakaari.
 
Pelo menos cinco pessoas morreram e oito continuam desaparecidas, embora com poucas hipóteses
de estarem vivas, disse o vice-comissário de polícia da Nova Zelândia, John Tims em conferência de
imprensa.
 
As autoridades indicaram que 31 pessoas estão hospitalizadas, devido às feridas e queimaduras
causadas na sequência da erupção, que lançou rochas e uma grande quantidade de cinzas - 21 estão
em estado grave. Três dos feridos já tiveram alta.
 
"É possível que nem todos os pacientes sobrevivam", disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Pete
Watson, na mesma conferência de imprensa, onde observou que 27 dos internados sofrem
queimaduras em mais de 30% do corpo.
 
O comando da polícia não esclareceu até que ponto a investigação irá, mas afirmou que os operadores
turísticos vão ser investigados. "Será analisado se existe um criminoso responsável pelas mortes.
Ainda é muito cedo para anunciar", disse John Tims.
 
As autoridades estão esta terça-feira a concentrar todos os esforços, em conjunto com especialistas
em geologia, a estudar como entrar novamente a ilha para recuperar os corpos das oito pessoas que
continuam desaparecidas.
 
"Não podemos dizer a 100% que todos estão mortos, mas há fortes indícios de que não resta ninguém
vivo na ilha", disse John Tims.
 
A erupção, ocorrida às 14.11 horas de segunda-feira (1.11 em Portugal continental), libertou uma
espessa nuvem de fumo branco, a uma altura de 3,6 quilómetros.
 
Imagens captadas por uma câmara no local mostraram um grupo de meia dúzia de pessoas a andar
pela cratera, alguns segundos antes da erupção.
 
Acredita-se que pelo menos três dos mortos sejam australianos, de acordo com o primeiro-ministro
australiano Scott Morrison, que disse também haver australianos entre os desaparecidos.
 
No dia 3 de dezembro, o grupo de controlo de atividades geológicas da GeoNet alertou que o vulcão
Whakaari "entrou num período de atividade eruptiva", embora tenha apontado que a situação não
representava "um perigo direto para os visitantes".
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