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Almeida Henriques investigado pela PJ

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0bdf5deb-b203-4ea8-824c-

42502ebfc8bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Câmara de Viseu está a ser investigado por suspeita de ter recebido mais de 120 mil
euros de um empresário para lhe facilitar o negócio. Segundo avança o Jornal de Notícias, a Polícia
Judiciária do Porto e o Ministério Público suspeitam que Almeida Henriques tenha facilitado o negócio
de José Simões Agostinho dono da empresa de tecnologia e mobilidade Tomi World que está acusado
no processo do Turismo e Norte de Portugal.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-12-11 11:06
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ALGARVE RENDIDO 
AO ALOJAMENTO 

LOCAL 
A região algarvia não ficou alheia à oferta do alojamento local. Só nesta 

região, as unidades geram 980 milhões por ano de volume de negócios e 
contribuem para a criação de postos de trabalho, mas nem tudo são boas 

notícias. Proprietários mostram algumas preocupações. 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto 
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Alojamento local. 
Só no Algarve 
há mais de 
32 mil unidades 
que geram 980 
milhões por ano 

A grande maioria das 
unidades foram alvo 
de um investimento 
de até 10 mil euros. 
A média do retorno 
ronda os cinco e os 
seis anos. Albufeira, 
Loulé e Portimão 
concentram 50% 
da oferta na região 
algarvia. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 
SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

O Algarve já está rendido à oferta do 
alojamento local, não ficando alheio à 
tendência que se verifica no resto do 
país. Só nesta região existem 32 405 uni-
dades registadas neste segmento, com 
Albufeira a ocupar o primeiro lugar da 
lista. Só esta zona conta com 7361 alo-
jamentos locais. Segue-se Loulé, com 
5033, e Portimão, com 4319. Feitas as 
contas, estes três concelhos agregam 
50% dos alojamentos locais na região 
algarvia. A conclusão é do primeiro estu-
do realizado sobre alojamento local no 
Algarve, promovido pela Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal (Ahresp). 

Só entre o segundo semestre do ano 
passado e os primeiros seis meses de 
2019 abriram, nesta região, 5752 aloja-
mentos locais. A atividade emprega, na 
região algarvia, mais de 20 mil pessoas, 
gerando um volume de negócios de 980 
milhões de euros por ano. O estudo 
"Qual o impacto do Alojamento Local 
na região do Algarve?" foi realizado pelo 
ISCTE entre julho do ano passado e 
junho deste ano e abrangeu 2947 uni-

  

dades de alojamento local e um total 
de 233 proprietários. 

A oferta, mostra o estudo, é também 
bastante abrangente e dividida por várias 
tipologias: a maior parte corresponde 
a apartamentos (77%), mas existem tam-
bém moradias (21,3%), estabelecimen-
tos de hospedagem (1,3%), hostels (0,3%) 
e também quartos (0,1%). 

O estudo apresentado pela Ahresp 
revela números positivos, uma vez que 
68,8% dos alojamentos têm taxas de 
ocupação médias anuais superiores a 
50%. A maioria das reservas, aponta o 
documento, é realizada através da pla-
taforma Booking. Em segundo lugar 
aparecem as reservas diretas, que ultra-
passam o Airbnb, que se fixa no tercei-
ro lugar. 

Já no que diz respeito à estrutura de 
gestão, a gestão do alojamento local 
algarvio encontra-se fragmentada: 57,3% 
dos proprietários gerem apenas uma 
unidade. Ainda assim, 0,8% dos proprie-
tários geram 101 ou mais unidades. A 
maior parte dos proprietários (66,1%) 
exercem a sua atividade como pessoa 
coletiva e gerem 88,1% dos alojamen-
tos. O estudo faz ainda um perfil dos 
proprietários dos estabelecimentos e 
revela que os individuais tendem a ser 
mais velhos e com um nível de habili-

  

[ações intermédio, sendo o turismo e, 
em particular, a gestão do alojamento 
local a principal atividade e foco dos 
proprietários. 

A grande maioria das unidades (72,9%) 
teve um investimento de até 10 mil euros, 
mas uma percentagem ainda significa-
tiva (6%) teve um investimento a supe-
rar os 500 mil euros. O retorno desse 
investimento é esperado numa média 
de cinco a seis anos, revela o estudo, 
que acrescenta ainda que a crescente 
procura turística externa, em conjun-
to com a melhoria da perceção sobre 
Portugal, é vista com otimismo e como 
uma oportunidade de mercado. 

O estudo aponta que um dos princi-
pais desafios futuros para este tipo de 
negócio é a sazonalidade e os enqua-
dramentos fiscal e regulamentar. Mas 
não só: as questões legais e de licencia-
mentos, a concorrência, a redução do 
poder de compra e o apoio à promoção 
são algumas das dificuldades apresen-
tadas para o futuro. Nesta altura, os pro-
prietários revelam sentir necessidade 
de serviços de apoio especializado no 
domínio fiscal-jurídico, de formação e 
preparação comercial e de marketing. 

O estudo revela ainda que a análise de 
clusters permitiu identificar três gran-
des grupos de alojamentos que se dis-
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tinguem pela tipologia de hóspedes que 
acolhem e a taxa de ocupação média: 
alojamentos familiares (49,9%), para 
casais (42,5%) e para grupos (7,7%). 

HÓSPEDES O documento avança que 
Inglaterra, Portugal e França têm ten-
dência a ser os destinos emissores mais 
relevantes no Algarve, mas há também 
turistas de nacionalidade alemã, espa-
nhola e brasileira. 

Albufeira é o concelho 
algarvio campeão 

do alojamento local, 
com mais de 7300 

unidades registadas 

Inglaterra, Portugal 
e França têm tendência 

a ser os destinos 
emissores mais 

relevantes no Algarve 

Já a atratividade do alojamento local 
no Algarve quando comparado com 
outros equipamentos hoteleiros, diz o 
estudo, baseia-se em vários fatores, sen-
do a localização, a acessibilidade e a 
competitividade da relação qualidade-
preço as mais aliciantes para quem esco-
lhe o destino. Ainda assim, o apoio do 
anfitrião, a decoração dos espaços e as 
regras flexíveis (animais/tabaco/festas) 
são fatores que pesam no que toca à 
escolha de alojamento. 

Quanto ao destino, o clima, a gastro-
nomia, a simpatia e a hospitalidade, a 
localização e a acessibilidade, atrações 
turísticas e segurança são algumas das 
principais escolhas dos turistas quan-
do escolhem o Algarve para férias. 

Nos últimos cinco anos, a taxa média 
de ocupação naquela região registou 
uma subida sustentada, "quase dobran-
do ao final de cinco anos para um valor 
de 65,1%". 

REALIDADE NA CAPITAL Os últimos dados 
da Ahresp em relação a Lisboa apon-
tam para uma redução de unidades 
registadas. O estudo feito apontava para 
pouco mais de 30 mil unidades, em que 
cerca de 40% dos imóveis estavam ins-
talados em edifícios desocupados e 27% 
eram habitação própria. E apesar de os  

AL estarem localizados em imóveis rela-
tivamente recentes, cerca de 25% estão 
instalados em edificios anteriores a 1950. 

Já em relação aos gestores de AL, cer-
ca de 69% são proprietários dos imó-
veis, enquanto os restantes 31% são 
inquilinos. A tipologia mais represen-
tada é a de apartamento (74%), segui-
do de moradia (12%) e hostel (9%). 

De acordo com o mesmo estudo, a 
esmagadora maioria dos proprietários 
(73%) utilizam as plataformas de reser-
va para promoção e comercialização. 
Mas cerca de 65% das unidades são geri-
das pelos proprietários, e 57% não pres-
cindem de fazer eles próprios o acolhi-
mento e receção dos hóspedes. 

A maioria (63%) pretende, em primei-
ro lugar, obter mais rendimentos e meta-
de espera recuperar o investimento em 
apenas um ano. No entanto, 61% vê a 
carga fiscal como a maior ameaça à sua 
atividade. 

Na motivação dos hóspedes para a 
escolha de um AL observou-se que as 
reviews de outros hóspedes e a locali-
zação são os principais influenciadores 
na escolha, tendo o preço um peso tam-
bém relevante (51,8%). 

De acordo com o feedback dado pelos 
hóspedes, a maioria (85%) indica a locali-
zação de um AL, seguido do apoio do anfi-

  

A sazonalidade 
e os enquadramentos fiscal 
e regulamentar são 
apontados pelo estudo 
como os principais desafios 
deste tipo de negócio 
DREAMSTIME 

Números 

980 
milhões de euros por ano 
é o volume de negócios do 
alojamento local no Algarve 

32 405 
é o número de alojamentos 
locais em toda a região 
do Algarve 

7361 
é o número de alojamentos 
locais em Albufeira, concelho 
com maior número de unidades 

57,3% 
dos proprietários de 
alojamentos locais do Algarve 
gerem apenas uma unidade 

trião (73%), como os principais aspetos 
que valorizaram na experiência obtida. 

TRAZER PARA A LEGALIDADE O presiden-
te da Associação do Alojamento Local 
em Portugal (ALEP) lembrou, em entre-
vista ao i, que "em alguns mercados como 
o Algarve e Lisboa começa a haver uma 
oferta estrangeira São estrangeiros que 
compraram para ter uma segunda casa 
e, quando não a utilizam, arrendam. É 
um mercado que existe e tem maior peso 
no Algarve. É o caso de franceses, bra-
sileiros que ficam cá um ou dois meses 
a gozar a tal reforma dourada". 

No entanto, Eduardo Miranda garan-
tiu que antes de começar o boom do alo-
jamento local, no Algarve era quase 
tudo ilegal. "Hoje diria que em Lisboa 
e Porto, a ilegalidade é marginal. No 
Algarve, ainda temos um desafio, por-
que ainda há muito o boca-a-boca. Tra-
zer a oferta para a legalidade foi uma 
das grandes conquistas e Portugal lide-
ra a nível mundial". 

De acordo com as contas do respon-
sável, cerca de 92% dos titulares têm 
um a três alojamentos locais, o que dá 
para um salário, com sorte. "Em Lis-
boa, que é o maior mercado, se calhar 
vão tirar 500 euros por um Ti", reve-
lou na mesma entrevista ao i. 
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Residência alternada 

O DIREITO A VIVER 
COM O PAI E A MÃE 

Parlamento debate hoje propostas dos partidos para mudar o paradigma da custódia 
dos filhos // 20% das crianças já vivem alternadamente com ambos os pais depois do 
divórcio, mas associação lamenta que ainda haja "estereótipo de género" // Portugal 
lidera as estatísticas europeias dos divórcios // Luís Couto conseguiu em setembro a 
guarda alternada: "Finalmente tenho a oportunidade de viver o que é ser pai" // PÁGS. 2-5 

COMO O ALOJAMENTO LOCAL 
CONQUISTOU O ALGARVE 

Unidades geram 980 milhões por ano. Albufeira, Loulé e Portimão concentram 50% da oferta // PÁGS. 16-19 

Médico de 
família escreve 
sobre uma visita 
domiciliária 
inspiradora 
// PÁGS. 20-21 

Caso Tancos. 
Carlos Alexandre 
não quer 
depoimento de 
Costa por escrito 
// PÁG. 10 

Ator José Lopes 
morreu sozinho 
numa tenda e só 
foi encontrado 
dias depois 
// PÁG. 32 

Conan Osíris. 
"A minha mãe ouvia 
tanto fado que ficou 
entranhado no meu 
estilo vocal" 
// PÁGS. 26-27 
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A7 Em atualização
       Grupo Pestana vai investir 250 milhões em novos hotéis até 2025
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2019

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78d545e2

 
A cadeia hoteleira nacional vai investir 250 milhões de euros na abertura de novos hotéis até 2025.
Para o próximo ano, o Grupo Pestana vai inaugurar dez unidades hoteleiras.
 
O Grupo Pestana vai investir 250 milhões de euros na abertura de novos hotéis até 2025, estando já
previstos dez para o próximo ano. Em 2020, Lisboa vai receber dois novos hotéis e uma pousada e o
Porto duas novas unidades hoteleiras, num investimento total de 50 milhões de euros. Para os
próximos anos, o grupo mostra-se preocupado com a expansão do aeroporto de Lisboa e com as
novas limitações ao alojamento local.
 
(Notícia em atualização)
 
Rita Neto
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Passagem de Ano em Albufeira promete diversão máxima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8286fa9f

 
O novo ano vai chegar a Albufeira com muito humor, música,
espetáculos de luz e cor e um vislumbre do passado medieval. De 28 de dezembro
até 1 de janeiro haverá o Paderne Medieval, que se propõe recriar o ambiente do
século XIV numa feira diferente das demais e que transportará para o passado
miúdos e graúdos. Para a noite de Passagem de Ano, sob o conceito  Albufeira
Carpe Nox , o Município de Albufeira tem preparado um espetáculo
multissensorial que inclui concertos dos Amor Electro e The Black Mamba,
elementos de pirotecnia, aerobática sincronizada e iluminação no mar.
 
Para entrar no novo ano de forma hilariante, guardou-se o
regresso do festival mais acarinhado do Algarve: o SOLRIR. De 1 a 4 de janeiro,
o melhor festival de humor de Portugal volta a encher o Palácio de Congressos
do Algarve com espetáculos de Nilton, Eduardo Madeira, Carlos Pacheco, Marco
Horácio, Manuel Marques ou Fernando Rocha, que comemora 20 anos de carreira. Eduardo
Madeira e Manuel Marques com a sua  Neverending Tour  vão abrir a primeira
noite do festival, a 1 de janeiro, juntamente com Carlos Pacheco e a revista à
portuguesa do Boa Esperança, que prometem surpreender com  A Culpa é do
Cu...meta! . Na segunda noite do festival, a 2 de janeiro, é a vez do espetáculo  Pi
100 Pé  de Fernando Rocha, Adriano Moura, João Seabra e Miguel 7 Estacas subir
ao palco. As honras da noite de 3 de janeiro cabem a Nilton, o embaixador do
festival e único humorista a ter participado em todas as edições, que este ano
faz dupla com Aldo Lima. Já para o último dia do festival, a 4 de janeiro, fica
o espetáculo de Marco Horácio e o seu Rouxinol Faduncho e de Serafim.
 
O programa de passagem de ano do município de Albufeira foi
apresentado, no dia 9 de dezembro, numa conferência no Palácio do Governador,
em Lisboa. O SOLRIR 2020, já na sua 14.ª edição em 2020, torna a ser promovida
pelo Município de Albufeira, Press Happiness e Palácio de Congressos do
Algarve, conta com o apoio do Nau Hotels & Resorts, Turismo Regional do
Algarve e Adega do Cantor, sendo que a RFM é a rádio oficial do festival.
 
Daniel Pina
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Quinta dos Vales

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eab64dac-920d-4fbc-822e-

058e468a26f6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos no Sul do país para descobrir os vinhos da Quinta dos Vales. Numa região já conhecida pela
qualidade dos seus frutos, o néctar dos deuses tem vindo a crescer tanto em produção como em
qualidade. Para isso contribuiu Michael Stock que acompanhou o seu pai ao Algarve para este desafio.
Declarações de Michael Stock, Marta Rosa.

 
Repetições: Porto Canal - Imperdíveis , 2019-12-10 05:47
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Passeio 
Público 

Aveiro 

fr 

Par< José A. Rio Femandes 
Geógrafo/Prof. da Universidade do Porto 

Aveiro passa despercebida a mui-
tos. Afinal, a norte está o Porto, 
grande, sobretudo no modo como 
se vê a si próprio, e a sul fica a or-
gulhosa Coimbra que, mesmo em 
perda, continua a ser a principal 
referência no Centro de Portugal. 

Fora do roteiro do Património da 
Humanidade e sem vinho de re-
nome, universidade prestigiada, 
ou clube de futebol capaz de lhe 
dar notoriedade, porque haveria 
Aveiro de ser conhecida? Mas, a 
pergunta a fazer é: para que have-
ria de ser conhecida? Porque Avei-
ro de facto lembra-nos que há coi-
sas mais importantes para uma ci-
dade que ser grande ou conhecida, 
ao ser considerada, em vários anos 
e em vários rankings, como a me-
lhor do país para se viver! 

Para isso contribui ter uma boa 
universidade, que não é das maio-
res, mas é das melhores: moderna, 
dinâmica, bem articulada com as 
empresas e a sociedade em geral e 
muito bem integrada na cidade. 
Mas há um outro dado muito rele-
vante: planeamento. E um ho-
mem por detrás: Nuno Portas. Foi 
ele o autor do plano do campus 
universitário e quem ajudaria, 
muito depois, o presidente Alber-
to Souto, líder da grande transfor-
mação que Aveiro viveu na transi-
ção para o século XXI, com a ex-
pansão a leste (vencendo a barrei-
rada linha férrea), a valorização 
do centro (com instalação de um 
revolucionário centro comercial 
aberto) e o reencontro como teci-
do antigo e os canais. Além disso, 
o que não é pouco, Aveiro tem 
comboio e avião a menos de uma 
hora, além de porto de mar e a 
praia logo ao lado. 

Há mais, na cidade e na região. 
Turismo também, em crescimen-
to. Mas aridade saberá, melhor 
que Porto e Coimbra, que o essen-
cial é o bem-estar. Por isso, devem 
estar para breve ações que impe-
çam as filas de turistas, a multipli-
cação de moliceiros a motor e a 
subida contínua do preço da habi-
tação. 
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Turismo de Compras tem que entrar na agenda política  e económica
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Início B2A Turismo de Compras tem que entrar na agenda política e económica
 
Turismo de Compras tem que entrar na agenda política e económica
 
Dezembro 11, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa 2019, que ontem encerrou, revelou que nos primeiros
seis meses de 2019, o sector do turismo registou um crescimento em Portugal, com base sobretudo
no turismo de longa distância, apesar da conjuntura de abrandamento da economia a nível mundial, e
em particular europeu.
 
Foi neste contexto que se realizou no Pestana Palace Hotel, em Lisboa, mais um fórum que reuniu
entidades públicas e privadas para discutir o futuro do sector. A aposta no Turismo, que representa
hoje 8,2% do PIB nacional, é assumidamente uma prioridade para o governo, como salientou Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo, na abertura do evento.
 
Embora Portugal já tenha entrado no "grand tour", como referiu Cristina Siza Vieira, presidente da
Associação de Hotelaria de Portugal e as condições de base estejam criadas, é necessário ainda uma
estratégia de crescimento que evite os excessos e erros cometidos por outras cidades europeias, como
Madrid e Barcelona, cujos autarcas presentes alertaram para o risco.
 
Não há segredos, a chave do sucesso está em nunca perder a autenticidade, o carácter único dos
destinos. E muito importante, não deixar que os habitantes da cidade se sintam estrangeiros na sua
própria terra e que sofram um sentimento de perda.
 
As previsões do Turismo de Portugal são de que 2019 encerre ultrapassando a barreira dos 24 milhões
de turistas - em 2018, segundo as contas do INE, recebeu um total de 22,8 milhões de turistas, o que
colocou o país no 17º lugar no ranking dos países com maior número de turistas a nível mundial, de
acordo com a OMT - Organização Mundial de Turismo.
 
O turismo em Portugal tem crescido mais de 10% ao ano desde 2014 e o seu peso na economia
nacional passou de cerca de 4% do PIB antes da crise para mais de 8% em 2018, o que representa
um crescimento a um ritmo muito superior ao do conjunto da economia. Em 2021, deverá chegar aos
9,3%, tendo em conta a previsão do Banco de Portugal, podendo ultrapassar a fasquia dos 20 mil
milhões de euros. Caso se confirme, significa que os gastos de turistas estrangeiros irão triplicar entre
2009 e 2021.
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RTP Madeira

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 83921644

 
10-12-2019 21:06

1 1 1

Cruzeiros em alta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=719647d6-bcbf-424d-a455-

bb4bf01b6e8d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Até novembro o Porto do Funchal registou aumento das escalas e também de passageiros, 244 visitas
de paquetes de turismo que representa um crescimento homólogo de 3%.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2019-12-10 23:32
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2019-12-10 04:37
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2019-12-10 04:37
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NACIONAL
| Redacção/Lusa | 

O Turismo do Porto e Norte de Portugal
(TPNP) é o destino nacional convidado
na 32.ª Bolsa de Turismo de Lisboa
(BTL), evento que decorre em Março de
2020, avançou ontem fonte oficial.

“O convite da BTL ao Porto e Norte pa-
ra ser destino nacional, em destaque na
sua edição de 2020, é o culminar de um
excelente ano para esta região em termos
de crescimento nos indicadores que me-
dem o crescimento do turismo e mais um
factor de motivação para todos os ‘stake-
holders’ públicos e privados, que têm sido
responsáveis pelos bons resultados alcan-
çados em 2019”, disse à Lusa o presiden-
te do TPNP, Luís Pedro Martins.

O Vale do Douro, classificado Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO desde
2001, com exemplares de arte rupestre no
Vale do Côa, e a região berço do Vinho do
Porto”, bem como o Minho, com os seus
santuários marianos, pontes medievais,
instâncias termais, praias atlânticas, a Re-
gião Demarcada dos Vinhos Verdes e Ca-
minhos de Santiago, são dois dos subdes-
tinos que vão estar em destaque na BTL
2020, num ‘stand’ com 1.296 metros qua-
drados.

Os outros dois subdestinos em destaque
na BTL vão ser o Porto, com o seu centro
classificado Património da Humanidade,

a festa do São João, as pontes, os merca-
dos, as caves do Vinho do Porto e a gas-
tronomia assente na dieta mediterrânea, e
Trás-os-Montes, com o seu território
“único pela grandeza”, onde se destacam
as montarias de caça, passeios a cavalo e
o queijo “terrincho” da ovelha Churra (ra-
ça autóctone).

À Lusa, o presidente da TPNP, Luís Pe-
dro Martins, considerou que esta “nova
aposta visa reforçar a diferenciação e ex-
celência dos quatro subdestinos como re-
ferencial turístico associado à marca Por-
to e Norte, em diferentes acções de pro-
moção e comunicação da oferta integrada
deste destino”.

A TPNP vai estar instalada num espaço
montado no Pavilhão 1 da BTL, que é o
principal acesso àquela feira anual, o que
permitirá “usufruir de uma implementa-
ção privilegiada numa perspectiva de ino-
vação em termos de posicionamento da
marca”, que congregas a oferta turística
de 86 municípios.

O presidente da TPNP recorda que a re-
gião do Porto e Norte de Portugal foi a
que registou em 2019, até ao momento,
“o maior crescimento da actividade turís-
tica em Portugal”.

Em comunicado da organização, a ges-
tora da BTL, Dália Palma, manifestou sa-
tisfação por poder contar com TPNP co-
mo destino nacional convidado, algo que
tinha acontecido em 2011.

Turismo Porto e Norte
é destino nacional em
destaque na BTL 2020
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A TUI Cruises manifestou ontem à 
Administração dos Portos da Ma-
deira (APRAM) o seu interesse em 
realizar o `turnaround' do navio de 
cruzeiro 'Mein Schiff Herz'. que se 
encontra agendado para o próxi-
mo dia 26 de dezembro, no porto 
do Funchal. 

Urge esclarecer que o ̀ turnarou-
nd' total consiste no desembarque 
de todos os passageiros no porto, 
regressando a casa de avião, ou ao 
contrário, chegando de avião e em-
barcando no navio de cruzeiro. 

Esta operação, que envolve li-
gações aéreas e marítimas, estava 
prevista para o início deste mês (dia 
4) mas foi inviabilizada pelas más 
condições meteorológicas que afe-
taram o aeroporto da Madeira, que 
redundaram no cancelamento do 
`turnaround' e na antecipação da 
partida do navio Mein Schiff Herz, 
uma vez que a funcionalidade aero-
portuária assume uma importância 
fundamental para uma eficaz ope-
ração de `turnaround' total. 

Este cancelamento levou a pre-
sidente do Conselho de Administra-
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ção dos Portos da Madeira, Paula 
Cabaço, a lamentar, junto da TUI 
Cruises, a "situação incontornável" 
decorrente das condições atmosfé-
ricas desfavoráveis. manifestando  

total disponibilidade no sentido de 
dar continuidade ao projeto. 

Por seu turno, a TUI Cruises la-
mentou o desfecho provocado pelo 
mau tempo mas não esmoreceu. 

"Mantemos o apreço à vossa 
equipa e a todos os colegas envol-
vidos que assistiram ao "Mein Schiff 
Herz", apesar do cancelamento da 
operação, continuando empenha-

  

dos em ultrapassar os obstáculos," 
refere a missiva enviada pela TUI 
à APRAM. 

Assim, o mau tempo não fez 
com que a TUI Cruises e a APRAM 
recuassem nos seus intentos. Pelo 
contrário. 

Está agendada para o próximo 
dia 26 de dezembro a primeira ope-
ração de `turnaround' médio total 
alguma vez realizada nestes moldes 
pela APRAM, dado que a mesma en-
volverá 1.000 a 1.500 passageiros 
do navio de cruzeiro Mein Schiff 
Herz, e a Administração dos Por-
tos, apesar de já ter experiência na 
realização de ̀ turnarounds' parciais 
e totais, só os efetuou até ao limite 
máximo de 500 passageiros. 

A APRAM lembra que à constru-
ção da Gare Marítima da Madei-
ra esteve subjacente o objetivo de 
desenvolver o `turnaround' e vin-
ca a intenção de, caso a operação 
de estreia corra conforme previs-
to, manter a aposta neste conceito. 

Isto porque, entende a APRAM, 
o 'turnaround' permite que os pas-
sageiros permaneçam mais tempo 
no local do embarque ou desem-
barque, o que acarreta mais valias 
para o destino, do ponto de vista 
turístico. 

A presidente da APRAM, Paula 
Cabaço, considera que o crescimen-
to do `turnaround' é "estratégico 
para a Região". 

Refira-se que esta primeira ope-
ração envolve uma preparação me-
ticulosa, uma vez que nenhum de-
talhe pode ser descurado. 

Por este motivo, a APRAM esteve 
dois anos a preparar este primeiro 
'turnaround', na expectativa de que 
o mesmo seja levado a cabo com 
sucesso e traga proventos econó-
micos à Região. 

Resta agora aguardar pelo dia 26 
de dezembro. 

TURISMO 

Porto do Funchal vai receber 
operação inédita 
No próximo dia 26 de dezembro, realiza-se pela primeira vez o ̀ turnaround' médio total do navio Mein Schiff 
Herz, com 1.000 a 1.500 passageiros. A APRAM só realizou esta operação até ao limite de 500 passageiros. 

Por Miguel Amaro 
miguel.amaro@jm-madeira.pt 
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A operação devia ter sido realizada no início do mês, mas esbarrou nas más condições meteorológicas. 
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195€ 
Assinatura anual O JORNAL 

TODAS AS NOTÍCIAS. UMA ASSINATURA. 

jm-madeira.pt 

.J 
O jornal da Madeira 

TUI segura ligação 
que envolve navios e aviões 

O gigante do turismo informou a APRAM que mantém a operação 'turnaround', que permite 
entradas e saídas de turistas na ilha através de um combinado com ligações aéreas e marítimas. 

A estreia estava prevista para a semana passada, mas foi cancelada devido ao vento 
no aeroporto. A nova ligação acontece a 26 de dezembro. Pág .21 
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Costa lançou clima 
de medo na Madeira 

p10.,  / A denúncia é assumida ao ryl por Miguel Pinto Luz. O candidato a líder nacional do PSD inicia hoje uma 
''‘'',-,- -?oi visita de dois dias à Região e antecipa a mensagem que traz aos militantes. Ataca António Costa, crítica 

Rui Rio e compreende a disponibilidade do PSD-M em viabilizar o Orçamento de Estado. Págs. 6 e 7 

Diário • Ano 111 • N.' 1558 • 0.80€ • QUARTA-FEIRA 11 de dezembro de 2019 Diretor Agostinho Silva Subdiretores Miguel Silva e Edinar Fernandes 

EDUCAÇÃO 

PS quer manuais, 
transportes 
e alimentação 
gratuitos Pág. 5 

CULTURA 

Coros encantam 
na Avenida 
Arriaga Pág. 30 

INCENTIVO 

Novo estatuto 
beneficia 400 
bombeiros 
Os voluntários vão pagar 
apenas a tarifa social na conta 
da eletricidade. Pág. 4 
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ALOJAMENTO LOCAL 

Funchal e Calheta 
com grande oferta 
na plataforma 
h Airbnb' Pág.18 
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Comida Esquecida levou comensais à horta do Senhor Álvaro para colher e cozinhar
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Na manhã de domingo, armados de cestos e alcofas, e reforçados pelas rosquinhas de azeite, os
participantes do Colher e Cozinhar foram para a horta do senhor Álvaro Coelho, ali perto da Tôr, sem
saber o que iam colher, cozinhar e muito menos comer...mas com muita confiança.
 
As rosquinhas (ou charingos) da D. Lurdes já tinham dado as boas vindas aos participantes do Colher
e Cozinhar: fritas em azeite, com um toque de limão e polvilhadas de açúcar e canela, deram a
energia certa para a colheita na horta do senhor Álvaro.
 
Por lá, apanhou-se pimentos, bolotas, laranjas, melões e romãs. O domingo estava soalheiro, o que
motivou muitas conversas, porque, sem chuva, não há hortas.
 
Na cozinha da Quinta da Tôr, o talento culinário da Jesus Dias já estava de posse das couves da horta
e a ser aplicado num tradicional cozido de repolho e feijão com batata doce, acompanhado de carne
de porco.
 
Os fãs da comida esquecida aplicaram-se nos pimentos assados, bolotas cozidas com erva doce,
salada de cenoura, tempero de azeitona e sumo de laranja. Terminaram com pudim de pão e
amêndoa, pudim de abóbora e coco e bolo de maçã.
 
Pelo meio, e já com a presença da secretária de Estado do Património Cultural, que por ali passou
para conhecer esta iniciativa integrada na programação do 365Algarve, a D. Lurdes presenteou todos
com umas quadras dedicadas ao Festival da Comida Esquecida:
 
As papas de farinha de milho
era um prato esquecido
só que atualmente
ele é muito preferido
 
Há muitos anos atrás
era a comida de pobre
o rico não as comia
achava que era nobre
 
Por esta altura do ano
muita coisa se comia
com a carninha de porco,
que bem que aquilo sabia
 
E os milhos pelo Entrudo
era o prato principal de todos nós,
com bastante carne de porco
e uns baguinhos de arroz
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Também era um prato esquecido
a cozinha de batata-doce,
isso não podia faltar
todos enchiam a barriguinha
até se regalar
 
As favas de panela
também é um prato esquecido,
quando já estavam duras e tinham olho preto
era só pôr na panela,
aquilo era dito e feito!
 
Comida Esquecida ou Inesquecível? O próximo episódio do Colher e Cozinhar será em Giões, no
concelho de Alcoutim, a 25 de Janeiro. Os bilhetes já estão disponíveis clicando aqui.
 
No início, antes de rumar à horta do senhor Álvaro
 
As rosquinhas da D. Lurdes
 
As couves da horta do senhor Álvaro
 
Jesus Dias, na cozinha
 
A preparar alguns dos pitéus, com os produtos da horta
 
A secretária de Estado Ângela Ferreira, de visita à cozinha
 
Pão acabado de cozer
 
Petiscos: pele de batata-doce frita e tomates secos
 
Os doces e os cestos do TASA
 
Bolotas cozidas com erva doce
 
A mesa já está posta
 
D. Lurdes fez as rosquinhas...
 
...e presenteou todos com um poema sobre a comida esquecida
 
Sul Informação
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