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MUSICA 
OP.. PAULO FONTE 

rk 

Algarve significa 
janeiro em grande 
A 4.a EDIÇÃO DO 365 ALGARVE DECORRE ATÉ MAIO. SÁ 
MAIS DE 400 INICIATIVAS EM TODA A REGIÃO. HÁ MÚSI A, 
TEATRO E ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÓNIO 
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elhorar a expe-

 

riência turística 
e a atratividade 
do destino mais 

a sul do País através de uma oferta re-
gular de uma programação cultural de 
qualidade e geograficamente abran-
gente são objetivos do programa cultu-
ral 365 Algarve, que para o primeiro 
mês do novo ano pretende dar a escu-
tar peças de piano raramente tocadas 
ou divulgar o trabalho dos artistas em 
residência no LAC — Laboratório de Ati-

 

vidades Criativas. Mas não só. 
Já no domingo, dia 5, em Sil-

ves, o Canto pela Algarviana 
alia música coral de diversas 

origens com passeios em 
troços específicos da Via 
Algarviana, por diferen-

  

A Orquestra Metro-
politana de Lisboa 
atua em duas oca-
siões, dias 18  e  25: 
interpreta  a  Quarta 
Sinfonia, de 
Brahms,  e  acompa-
nha o pianista 
António Rosado 

tes municípios. É um projeto que as-
socia o património musical e cultural 
ao património natural, valorizando 
tradições e a riqueza da biodiversida-
de do interior algarvio. Tudo abrilhan-
tado pela possibilidade de se deliciar 
com a gastronomia local. A caminha-
da tem início às 9h30 pelo Percurso 
Pedestre de S. Bartolomeu de Messi-
nes. O ponto de encontro é a escola 

365 ALGARVE 
PROMOVE 

TS DE 100 
-ERTOS 

1 

primária de São Bartolomeu de Mes-
sines. O concerto tem lugar às 15h00 
no Cineteatro João de Deus, S. Bar-
tolomeu de Messines, Silves 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
Nos dias 17 e 18, o LAC Open Days dá 
a conhecer, em Lagos, a dinâmica des-
ta associação cultural, incluindo as ati-
vidades desenvolvidas pelos artistas 
em residência permanente. A progra-
mação integra exposições, concertos, 
apresentações, performances, 
workshops e aulas abertas, sendo o pú-
blico convidado a visitar o atelier de 
trabalho de cada artista. 

Formado em 1995 por pessoas 
com atividade em diversos setores da 
cultura, o LAC — Laboratório de Ativi-
dades Criativas tem como objetivo 
dinamizar e promover a criação artís-
tica na região. 

O Festival Internacional de Piano 
do Algarve regressa no dia 18. Nesta 
4.a  edição do 365 Algarve tem por 
tema 'Ilustres Desconhecidos'. No 
TEMPO — Teatro Municipal de Porti-
mão vai ser possível escutar o Con-
certo para Piano e Orquestra de Joly 
Braga Santos. A obra vai ser executa-
da pelo solista Goran Philip, na pri-
meira parte do concerto. Na segunda 
parte, a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro 
Amaral, interpretará a Quarta Sinfo-
nia, de Brahms. 

No dia 25, ainda em Portimão, é altu-
ra para escutar a interpretação do Con-
certo n.° 2 para piano e orquestra de 
Saint-Sáens pelo pianista António Ro-
sado, acompanhado pela Orquestra 
Académica Metropolitana de Lisboa, 
sob a direção de Jean-Marc Burfin. 

Recuando uma semana, no fim de 
semana de 18 e 19, em Aljezur há teatro 
para toda a família com 'A Grande Via-
gem do Pequeno Mi; uma criação de 
Madalena Victorino a partir da obra de 
Sandro William Junqueira. Mi é uma 
abreviatura de micromovimento. Ou 
seja, aquilo que sustenta todo o espe-
táculo, conforme informa a sinopse. 
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O ano começou com circo em Monchique. E com lotações esgotadas. Como já é habitual nos
espetáculos programados por Madalena Victorino e Giacomo Scalisi, entre a serra e a costa vicentina.
 
O ano começou com circo em Monchique. E com lotações esgotadas. Como já é habitual nos
espetáculos programados por Madalena Victorino e Giacomo Scalisi, entre a serra e a costa vicentina.
Nunca se tinha visto uma agitação assim. São cerca de 900 as pessoas que, todos os dias, chegam a
Monchique para assistir aos dois espetáculos que Le P'tit Cirk e Le Collectif Malunés, duas companhias
de circo contemporâneo de França e da Bélgica, apresentam até domingo em duas tendas montadas
no heliporto. E este é, sem dúvida, o maior desafio logístico do programa Lavrar o Mar que, pelo
quarto ano, traz o circo para a passagem de ano em plena serra de Monchique. "Somos vítimas do
nosso sucesso", conclui, sorridente, Giacomo Scalisi, o programador que, ao lado de Madalena
Victorino, pensou esta programação. "No primeiro ano tivemos a ideia de fazer a passagem de ano
com circo no heliporto. Monchique tem um heliporto que durante o inverno quase não funciona e,
como nós não temos teatros e temos de inventar lugares para apresentar os espetáculos, achámos
que seria bom ter uma tenda de circo. Começámos com 350 lugares por cinco noites. Esgotámos. Mas
no primeiro ano ainda havia algumas dúvidas sobre o 31, as pessoas de Monchique não vieram,
desconfiaram um pouco. No segundo ano, tivemos 500 lugares, sempre com filas à porta. No ano
passado foram 700 lugares outra vez com filas. É muita gente mesmo. Neste ano fazemos uma
programação dupla, temos duas tendas com uma lotação total de 900 pessoas por cada dia, em oito
dias. É uma grande aposta. São 7200 pessoas que vêm a Monchique em dez dias, no meio da serra,
mas este milagre está a acontecer." O circo na passagem de ano tornou-se a "imagem de marca" do
Lavrar o Mar - As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, que desde o início teve como objetivo
trazer uma programação cultural para os concelhos de Monchique e Aljezur, durante a chamada época
baixa do turismo, ou seja, entre outubro e maio. "Não acontecia aqui nada nesta altura", explica
Giacomo Scalisi. Entretanto, começaram a acontecer várias coisas. "Este é o quarto ano de Lavrar o
Mar. Tínhamos imaginado um tema em cada ano, que servia como uma ligação entre os vários
espetáculos mas sem ser muito rígida. E, como estamos neste território que é um parque natural,
escolhemos os quatro elementos: o fogo, a água, o ar e, neste ano, a terra", explica Giacomo Scalisi.
"Cada programação é diferente mas existe um denominador comum que é este território magnífico,
que tem praia e serra, medronhos e piscinas, tem tudo o que uma cidade não tem. E não tem teatros.
Então, para fazer uma programação temos de inventar, a partir dos projetos e dos artistas, como é
que isto pode acontecer aqui." Para além de não ter teatros, a região de Aljezur e Monchique também
não costumava ter muita programação cultural e, por esse motivo, também não se podia dizer que
houvesse um público. Esse tem sido o grande trabalho desenvolvido ao longo destes quatro anos. "A
nossa ideia era implementar um projeto cultural que pudesse mesmo criar raízes profundas, criar
hábitos culturais, criar um público", explica Giacomo Scalisi. "E agora já podemos dizer que penso que
estamos mesmo a consegui-lo", conclui, satisfeito. "Temos quase sempre os espetáculos esgotados. E
temos um público que nos acompanha, muito interessado, que está à espera das propostas, que nos
pede, que pergunta, que no início da temporada quer comprar bilhetes para tudo o que acontece."
Madalena Victorino concorda mas sublinha que este é um trabalho que nunca está concluído: "É
verdade que o público está cada vez mais presente, mas nós estamos sempre a ir chamá-lo.
Trabalhamos muito para fazer chegar a nossa programação a toda a gente. Vamos ao encontro das
pessoas que já gostam de ver espetáculos, assim como vamos ao encontro daqueles que nunca viram
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nenhum espetáculo, e ficamos muitos contentes quando querem voltar." "O Lavrar o Mar tem muitos
públicos", explica Madalena Victorino. "O público local autóctone, os que residem aqui mas são
estrangeiros, os turistas e viajantes que estão de passagem, os portugueses das grandes cidades que
vêm aqui de propósito para ver um espetáculo particular." São públicos muito diversos e, por isso, a
programação também é muito diversa. Há sempre concertos e novo circo, espetáculos para os mais
novos, criações que envolvem a população, espetáculos em espaços fechados e outros que passeiam
pelo território. No mês de dezembro, por exemplo, o Lavrar o Mar teve duas propostas muito
diferentes: O Presente de César, com texto de Sandro William Junqueira, onde se contava a história
de um português que andou na pesca do bacalhau, um espetáculo que incluía um jantar e era
apresentado para 70 pessoas de cada vez; e no final do ano dois espetáculos de novo circo
apresentados em tendas no heliporto de Monchique, para um total de 900 pessoas por noite. "Desde o
início, queríamos trabalhar as diversidades culturais que existem nestes territórios. Temos
portugueses, mas também uma grande comunidade alemã, ingleses, franceses, holandeses. Temos
pescadores, gente que trabalha no campo, artistas, pessoas com outras atividades. Como pôr esta
gente toda em diálogo?", pergunta Giacomo Scalisi. Isso vai acontecer, por exemplo, nas "caminhadas
com arte", que terão lugar em março e que são passeios no meio da serra em que cada grupo de 15
pessoas será guiado por uma personalidade (da dança, do teatro, da música, da filosofia, da ciência...)
"para falar no meio da natureza". A caminhada termina com um almoço em que todos os grupos se
juntam. Na programação até maio, haverá ainda um novo episódio de Medronho, a "megassaga
monchiquense de Romeu e Julieta", que Giacomo Scalisi encena com textos de Afonso Cruz e Sandro
Wlliam Junqueira, e um concerto de música indiana. A programação termina com o espetáculo Quando
for para a Terra, que Madalena Victorino vai criar com um coletivo de artistas e elementos da
comunidade, explorando os vários significados da expressão "voltar à terra": seja o regresso a casa ou
a morte. Seja a terra que nos alimenta, seja a terra em que temos raízes ou ainda este planeta onde
vivemos e a que devíamos dar mais atenção. Integrado no programa 365 Algarve (do Turismo de
Portugal), com o apoio das duas câmaras municipais (Monchique e Aljezur) e com um apoio bianual da
Direção-Geral das Artes, findo este primeiro ciclo de quatro anos, o Lavrar o Mar promete continuar.
"Há coisas que nós já sabemos sobre este projeto e uma delas é que ele é necessário: às pessoas e a
este território", afirma Madalena Victorino. Para o futuro, uma das grandes apostas passa por criar
cada vez mais laboratórios, "lagoas de experimentação", onde, a par dos espetáculos, os artistas
portugueses e estrangeiros possam experimentar, criar, ensaiar, com as comunidades locais. "Já
estamos a fazer isso, mas queremos fazê-lo de uma forma mais intensa", explica a programadora.
"Medronho": uma saga sobre o fabrico desta bebida tradicional na região. © Direitos reservados
"Claro que queremos continuar a trazer espetáculos que estão prontos e que nós sabemos que são
bonitos e que as pessoas vão gostar, mas queremos cada vez focar a nossa atenção em objetos que
nascem desta viagem permanente entre artistas que chegam, intenções e matérias que estão aqui, e
que nesse diálogo de contrastes se façam espetáculos que possam marcar a vida das pessoas de uma
forma intensa", prevê Madalena Victorino. "Há cada vez mais companhias estrangeiras que estão
interessadas nisto - em sair das grandes cidades e dos grandes teatros e encontrar um público mais
verdadeiro, mais próximo, que os interpela naquilo que eles apresentam. Essa proximidade leva-os a
rever a sua forma de criação e a sua qualidade de interpretação. Quando olham as pessoas a 50
centímetros de distância é diferente de olhá-las de cima de um palco. É uma questão de perspetiva.
Não sei se isso é uma metáfora para falar da necessidade de as pessoas se aproximarem e em
conjunto enfrentar o mundo - é uma hipótese." A Grande Viagem do Pequeno Mi
 
Criação de Madalena Victorino
 
Cocriação e interpretação de Beatriz Dias
 
A partir do livro de Sandro William Junqueira (texto) e Rachel Caiano (ilustrações)
 
Aljezur, 18 e 19 de janeiro
 
Monchique, 23, 24 e 25 de janeiro A Cantora Deitada
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Criação de Madalena Victorino
 
Cocriação e interpretação de Ana Root e Tiago Rouxinol
 
A partir do livro de Sandro William Junqueira (texto) e Maria João Lima (ilustrações)
 
Aljezur, 8 e 9 de fevereiro
 
Monchique, 13, 14 e 15 de fevereiro Medronho: Fermentação e Destila
 
Direção artística de Giacomo Scalisi
 
Texto de Afonso Cruz
 
Monchique, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro Deux Pierres
 
Turak Théâtre (França)
 
Criação e interpretação de Michel Labou
 
Aljezur, 21, 22 e 23 de fevereiro
 
Monchique, 28 e 29 de fevereiro e 1 de março Caminhadas com Arte
 
Convidados por anunciar
 
Aljezur, 21 de março
 
Monchique, 28 de março Amrat Hussain Brothers Trio
 
Concerto de música da Índia e Paquistão
 
Aljezur, 12 de abril Avó
 
Une Loup Pour L'Homme (França)
 
Novo circo
 
Aljezur ou Monchique (por anunciar), 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 de abril Rare Birds
 
Une Loup Pour L'Homme (França)
 
Novo circo
 
Aljezur ou Monchique (por anunciar), 1, 2 e 3 de maio Quando for para a terra...
 
Coletivo artístico: Madalena Victorino, João Tuna, Remi Gallet, Joana Guerra, Celine Tschachtli, Rita
Rodrigues, Inês Faria, entre outros
 
Aljezur ou Monchique (por anunciar), 28, 29, 30 e 31 de maio
 
Maria João Caetano
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Joaquim Miranda Sarmento, Luís Menezes Leitão e Nogueira Leite participaram no workshop do projeto Exportadoras Outstanding. 

Fatores de redução do 
défice estão a "esgotar-se" 
Joaquim Miranda Sarmento, professor de Finanças do ISEG, manifestou-se "preocupado 
com as contas públicas", quando, de um lado da balança existe a economia a desacelerar 
e, do outro, os serviços públicos e as infraestruturas estão em pré-colapso. 

FILIPE S. FERNANDES 
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ças públicas 
é a falta de 
crescimen-

to económico, devido à estagna-
ção das íiltimas duas décadas, por-
que se Portugal tivesse crescido 
como Espanha, estaria com uma 
dívida pública similar, uma fisca-
lidade menos pesada e políticas 
públicas de investimento", disse 
Pedro Braz Teixeira, diretor do 
Gabinete de Estudos do l: órum 
para a Competitividade, durante 
a sessão "O que esperarda propos-
ta do Orçamento do Estado para 
2020", no âmbito do workshop do 
projeto Exportadoras Outstan-
ding, que teve 'Ligara 18 de dezem-
bro, no Palácio Sottomayor, em 
Lisboa. 

A "grande omissão" dos cin-
co anos de governo de António 
Costa foi "não ter resolvido a es-
tagnação estrutural das últimas 
décadas, o que passaria por uma 
grande atração de investimento 
estrangeiro e do aumento da di-
mensão das empresas", acrescen-
tou Pedro Braz Teixeira. 

O economista chamou ainda a 
atenção para a "deterioração do 
saldo externo", alertando que foi 
este fator que levou às três inter-
venções externas em Portugal 
(1977, 1983 e 2011). Pedro Braz 
Teixeira acrescentou ainda que 
Portugal tem uma das dívidas ex-
ternas mais elevadas do Mundo, 
quase toda financeira, e que é "vul-
nerável a qualquer mudança e 
sensível a pequenas alterações". 
"O nosso problema é a dívida ex-
terna, não é a dívida pública", afir-
mou. 

Portugal de ficção 
Pedro Braz Teixeira sublinhou 
que o relatório da proposta de Or-
çamento do Estado de 2020 tra-
ta do "passado recente de Portu-
gal de uma forma ficcionada". 1;1 
em crescimento robusto, mas são 
"umas décimas acima da média 
europeia, estamos a ser ultrapas-
sados pela generalidade dos paí-
ses do Leste europeu, a prosseguir 
assim precisamos de 80 anos para 
atingira média europeia". Alertou 
para o facto de a produtividade es-
tar quase estagnada e a criar-se 
emprego de baixa qualidade. 

Joaquim Miranda Sarmento, 
professor de Finanças do ISEG, 
manifestou-se "preocupado com 
as contas públicas" nacionais e 
com o modo "como se vai manter 
o equilíbrio orçamental nos pró-

  

ximos anos quando, de um lado da 
balança existe a economia a desa-
célérar c, do outro, os Serviços pú-
blicos e as infraestruturas estão 
em pré-colapso". "Como equili-
brar estes dois pratos da balança 
é o grande desafio", referiu. 

Salientou que é um orçamen-
to histórico, porque é o primeiro 
que prevê um excedente orça-
mental de 0,5% do PIB para 2019 
e 0,6% para 2020. "Andamos des-
de 2001 a discu tir o défice, porque 
foi o primeiro país europeu que 
logo a seguir à entrada no cum, 
violou os procedimentos de défi-
ces excessivos", salientou Joa-
quim Miranda Sarmento. 

Na sua opinião, "as finanças pú-
blicas são um instrumento de pol í-
ticas económicas e não um fim em 
si.Tercontas públicas equilibradas  

devia sero normal". Mas salientou 
que é bom que tenha desaparecido 
do "debate político. a discussão de 
que o país só cresce com mais défi-
ce, com mais dívidas...". 

Fórmula esgotada 
As preocupações de Joaquim Mi-
randa Sarmento baseiam-se no 
facto de na redução dos últimos 
cinco anos, de 3,6% do PIB no dé-

 

fice nominal par 0,6%de supe-

 

ravi t, "houve essencialmente qua-
tro fatores e todos conjunturais" 
que contribuíram para a redução 
do défice nos últimos anos, aleitan-
do que todos estão a "esgotar-se". 

O primeiro fator apontado por 
Joaquim Miranda Sarmento foi a 
política monetária do Banco Cen-
tral Europeu (BCE), "e que levou 
entre a redução da despesa com  

juros, e dividendos e IRC do Ban-
co de Portugal, o que é uma coisa 
inédita e que apenas começou em 
2014, à redução de 2% dodéfice". 
Adiantou que "não é crível que a 
política monetária se vá manter 
indefinidamente. Esse efeito está-
-se a esgotar". 

O segundo fator foi o aumen-
to da carga fiscal, que entre 2014 
e 2019 subiu 2%, de 33,4% para 
35,2%, sendo que, atualmente, "a 
única coisa que ainda está a aguen-
tar a receita fiscal é o IVA". 

Depois, na análise de Joaquim 
Miranda Sarmento, deu -se a re-
dução do investimento público, 
que está abaixo do de 2015, e o 
efeito decrescimento económico, 
muito promovido pelo setor imo-
biliário e turismo, que são os gera-
dores de receita fiscal, que está aci-
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Ataque fiscal ao imobiliário 
Nas várias medidas fiscais sobre o imobiliário, propostas pelo Governo no 
OE 2020, Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados não 
vê "explicação racional" mas "muita ideologia". 

DR 

ma da atividade económica", uni 
fator que, no seu entender, está 
igualmente a "esgotar-se",‘. 

"Como é que se vai aguentar °-
equilíbrio orçamental quando de 
urna lado da balança temos a eco-
nomia a desacelerar e os fatores 
extraordinários a chegarem ao 
fim. Por outro lado temos a clara 
noção de que os.serviços públicos 
e as infraestruturas estão em imi-
nente colapso". referiu Joaquim 
Miranda Sarmento. 

Quem paga 
Na opinião de António Nogueira 
Leite, administrador da II ipoges 
Ibéria e professor na Nova SI3E.tal 
Como nos últimos anos, este orça-
mento "continua a cair nas famí-
lias-que aforraram alguma coisa e 
sobre Os 20 a 25% dos portugue-
ses que pagam os impostos dire-
tos. Por isso há uma larguíssima 
maioria dos portngueses, como > se 
vê nos inquéritos de opinião. que 
quer mais investimento público. 
mais despesa pública porque sal )c 
que ti ónus não recai sobre Si". 

Desde 2015, a despesa global 
cresceu aproximadamente 8 mil 
milhões de coros num ambiente 
extraordinariamente favorável, 
com os juros "anormal mente bai-
xos-. o desemprego deixou de pres-
sionar a despesa pública, a baixa 
do preço do petróleo. Assinalou o 
agravament0 da qualidade dos ser-
viços públiCos, como no ensino, no 
SNS. "q ue se deteriorou pelos bai-
xos níveis de investimento". 

António Nogueira Leite admi-
to.! que num ambietlle económico 
adverso as almofadas financeiras 
podem não ser suficientes sobre-
tudo por causa do "aumento da 
despesa fixa, a riOdificação adido-
nal da despesa pública". Alertou 
para o acréscimo nos custos da 
saúde, por causa da tecnologia e 
do envelliecimento, que tem tam-
bém impacto nc) orçamento da Se-
gurança Social.  

"Na proposta de OE 2020. 
aponta-se para um excedente 
glo )1)al e não apenas primário. o 
oltie é uni aspeto positivo", a ti r-
mau Jaime Carvalho Esteves. 
Tax Lead Partner da PM:, na 
abertura da conferência sobre a 
proposta do governo do Orça-
mento de Estado de 2020. Avi-
sou que, pelo documento apre-
sentado, quem vai ser "fustiga-
do fiscalmente em 2020 é o se-
tor imobiliário". 

Entre as medidas prevê-se 
que os terrenos para construção 
com aptidão paraliso habitacio-
nal, localizados em zona de pres-
são urbanística e devolutos há 
mais de dois anos, passem a es-
tar sujeitos a uma taxa agravada 
de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMO, e que as t ransa-
ções de imóveis de valor supe-
rior a U111 milhão de euros vão 
passara pagaruma taxa de 7.5% 
de imposto Municipal sobre 
Transações Onerosas de Imó-
veis (1MT). 

Propõe-se ainda que a par-
cela de rendimento dos aloja-
mentos locais situados cm zonas 
de contenção sujeita a imposto 
vai passar a ser considerada em 
:7)( Y.:•-• em vez de :35%. Luís Me-

 

ezes Leitão, professor da Fa-
cu ldade de Direito e advogado 
recém-eleito bastonário cia ()i-
dem dos Ad )gados. recordou 
(joie. qiiandu I.()i lançado o regi-
me de Alojamento Local. "que 
perinitiaasubsistência de mui-
tas famílias em 2014, começou 

Pedro Ferraz da Costa, presidente do 
Fórum da Competitividade, defen-
deu a importância das regras de es-
tabilidade fiscal e defesa dos contri-
buintes. Referiu o facto de o Tribu-
nal Constitucional "não se meter em 
nada que seja fiscalidade e é muito 
difícil conseguir levar ao TC uma 
questão fiscal". 
Nos anos 90, as associações empre-
sariais conseguiram ultrapassar to-
das as barreiras .e recorrer ao Tribu-
nal Constitucional sobre a lei geral  

em 14%, depois aumentou para 
:35% e agora chega-se, em alguns 
casos. aos 50%". 

Iniquidade fiscal 
As casas que sejam retiradas do 
alojamento local deixrtm de es-
tar sujeitas ao pagamento de 
mais - valias, desde quesejam co-
locadas no arrendamento habi-
tacional por um período de cin-
co anos consecutivos é outra 
medida prevista na proposta de 
OE 2020. Para Luís Menezes 
Leitão, a criação de um merca-
do de arrendamento ti ide irão se 

faz por via "fiscal mas legislaW 
vai", porque é complicado, por 
exemplo, manter uni imóvel du-
rante cinco anos. 

Quando há uni imóvel que 
está afeio empresa e é passa-
do para o património indivi-
dual. O Estado) considera que 
representa uma mais-valia que 
tem direito a tributar, o que 

tributária. "Hoje até tenho remorsos 
de ter aborrecido o professor Sousa 
Franco, porque hoje os direitos dos 
contribuintes são menores do que 
eram na sua proposta de lei", disse 
Pedro Ferraz da Costa. 

O TC e a fiscalidade 
O então presidente do Tribunal 
Constitucional convidou Ferraz da 
Costa para uma "não conversa", em 
que lhe explicou que, "como a legis-
lação fiscal mudava quase todos os  

pode confIglii.ar uma "iniquida-
de fiscal", referiu Jaime Carva-
lho Esteves. "Há uma amputa-
ção patrimonial de uma rique-
za que eu não gerei. Quando me 
canso do Alojamento Local e 
passo o imóvel para o meu pa-
trimónio pessoal, o Estado diz 
que há aqui mais um ganho", 
disse, considerando que lhepa-
rece uma tributação "de muito 
duvidosa legalidade". 

!mis Menezes I tão,.qtte é 
também presidente cia Associa-
ção Lisbonense de Proprietá-
rios alertou ainda para "o coe-
ficiente de localizarão, que tem 
a parte de leão em relação à tri-
butação dos imóveis e.por isso, 
mesmo se o imóvel for envelhe-
cendo. o imposto é sempre-
muito elevado". Lembrou que 
quando foi lançado o 11111 se 
prometeu baixar() I MT, mas "o 
1M I aumentou e o IMT ent vez 
de baixar subiu". 

anos, normalmente usavam esse ar-
gumento para não se pronunciarem 
sobre matéria fiscal". Portanto 
"não existem mecanismos" para a 
defesa dos direitos dos contribuin-
tes. 

Pedro Ferraz da Costa disse terem 
sido questões de praias que levaram 
ao adiamento do englobamento fiscal, 
que tem na mira sobretudo o imobi-
liário, mas "devemos estar todos pre-
parados para o retorno desta questão 
para o próximo OE". 

Ideologia a mais 
Referiu ainda que o problema do 
abandono dos imóveis não se re-
solve coou medidas fiscais, e que 
()aumento da tributação de ren:  
dimerttos prediais contraria a es-
tratégia de incentivo ao arreb-
damento. "Não vejo alguma ex-
plicação racional nas medidas 
do governo nesta matéria, vejo 
muita ideologia", afirmou Luís 
Menezes Leitão. 

Tanto Jaime Esteves como 
Luís Meneses Leitão defende-
ram que se está a "matar a gali-
nha dos ovos de ouro", que tem 
sido o imobiliário. António No-
gueira Leite, administrador da 
Hipoges Ibéria e ex-secretário 
de Estado do "lbsouro, disse que, 
do ponto de vista económico,"os 
únicos tipos de ativos sobre os 
quais existe, em Portugal, tribu-
tação da riqueza é sobre o patri-
mónio imobiliário. Quando se 
fala em englobamento do imo-
biliário, que é a única classe de 
ativos que ('  t ributado pela ri-
queza, é um absurdodo ponto de 
vista fiscal, porque se está a tra-
tar de titila lima mais agressi-
va uma classe de ativos". 

"É muito preOeti0allle por-
que houve muitos investidores 
institucionais e organizados que 
vieram para Portugal nos últi - 
mos anos, vão ficar deeeciot 

dos. São 1.‘fei los que durante vin-
te anos as pessoas se vão lem-
brar: chamaram-nos e depois 
tributaram-nos", assinalou An-
tónio Nogueira Leite. • 

Pedro Ferraz da Costa afirmou que 
só uma política financeira responsá-
vel, uma aposta no crescimento e na 
poupança, seriam um enquadra-
mento macroeconómico que favore-
ceria o investimento. "O país não 
pode dispensar a poupança em que 
o maior peso é dos maiores contri-
buintes, porque o consumo dos não 
contribuintes, que é quase metade 

da população. puxa pelas importa-

ções e põe em causa o equilíbrio ex-
terno", concluiu. 

O Palácio Sottomayor, em Lisboa, acolheu o debate sobre o OE. 

"Não existem mecanismos" para a defesa dos contribuintes 
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Um novo ano começou. 
Está na altura de fazer planos. Nas páginas seguintes estão 20 desafios 

para pôr em prática em 2020. Sugestões de passeios de norte a sul J, 

para descobrir os tesouros do país: uma aldeia histórica, um sítio classificado 
como património mundial ou um local escondido na margem de um rio. 

Mas também conhecer melhor o mundo à volta da cerveja, 
do vinho ou do café, aprender a cozinhar ou mesmo a voar. 

Viver de forma mais amiga do ambiente, fazer um curso para conseguir restaurar 
aquele velho móvel há tanto tempo arrumado na garagem, livrar-se daqueles objetos 
supérfluos. E porque não ir finalmente àquele restaurante com uma estrela Michelin? 

:
. 
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01 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

O abraço à estatua do apostolo e a visita 

ao seu túmulo são ritos de peregrinação 

a cumprir, atingida a Catedral de 

Santiago de Compostela. São vários 

os motivos de visita, entre eles, 

o Botafumeiro, um incensário 

com 53 quilos. 

Das 09h às 20h. Não encerra. 

Acesso individual gratuito 

131 

r# 

1 

a1 

01 

I I 1 
FAZER O CAMINHO DE SANTIAGO 

5 ão vários os caminhos para Santiago de 
Compostela, na Galiza. Quase tantos 
como as motivações de quem os percor-

re: fé, aventura, turismo, desejo de testar os li-
mites, conhecer pessoas ou, simplesmente, 
estar consigo mesmo. Há quem vá em família, 
com amigos ou a solo. A pé, de bicicleta, até a  

cavalo. O primeiro passo é escolher a rota. Ar-
rancando em Portugal, há o Caminho da Cos-
ta, o Caminho Interior ou o Caminho Central. 
Este último é dos mais concorridos: são mais 
de 240 quilómetros, só do Porto a Santiago. E 
é por ele que vamos. Nos meses anteriores à 
partida, convém fazer exercício diário e dese-

  

altar o plano de etapas. A mochila não deve ul-
trapassar 10% do peso corporal e o calçado 
quer-se usado e adaptado às condições me-
teorológicas. Estas são só algumas sugestões 
para desfrutar do caminho, rico em monu-
mentos, paisagens e boa mesa. 
CARINA FONSECA 
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02 PONTE DE LIMA 

A pouco mais de dez 

quilómetros de Ponte de Lima 

fica 0 Lagar de Valinhas, 

especialista em bacalhau. 

Este restaurante-museu, 

nascido de um lagar do século XIX, 

preserva várias peças desse 

tempo e tem uma esplanada 

junto ao rio Nevoinho. 

Rua da Ponte Nova, 140, Valinhas, 

Vitorino dos Piães, Ponte de Lima 

Tel.: 966505605 

Das 12h às 15h e das 18h às 22h. 

Encerra domingo ao jantar 

e segunda todo o dia. 

Preço médio: 20 euros 

+  COMPRAR  DOCES A FREIRAS 

Já do lado espanhol, em Tui, 

compram-se doces a freiras 

em clausura, no Convento 

das Clarisas, conhecido como 

"Las Encerradas". Basta tocar 

à campainha e aguardar que 

venham à janela com os seus 

pececitos de Almendra, 

entre outros bolos. 

Rua das Monxas, Tui 

Das 09h às 14h e das 16h às 19h30 

(sábado, até às 18h30). 

Encerra em dias santos. 

Preço: meia dúzia de bolos, 

4 euros 

PROVAR  POLVO A GALEG 

PONTEVEDRA 

Ao entrar na Casa Fidel 

O Pulpeiro, em Pontevedra, 

é-se logo atraído pela imagem de 

Luisa Rodriguez Lopez 

a tirar de uma enorme 

panela polvos cozidos que 

corta às rodelas, com uma 

tesoura, para uma base 

de madeira. Está a preparar 

o típico pulpo á feira, temperado 

com sal, pimentão e azeite, 

que vale bem uma paragem. 

C/ San Nicolás, 7, Pontevedra 

Tel.: +34 986851234 

Das 12h às 161-i e das 20h 

às 00h. Encerra domingo 

à noite e segunda. 

Preço médio:17,50 euros 

05 RIO BAROSA 

Entre Pontevedra e Caldas de Reis, 

uns cinco quilómetros antes 

desta última, há um cenário ideal 

para banhos. Basta fazer um 

desvio de 300 metros para 

chegar às cascatas do rio Barosa. 

Aí existem moinhos, árvores, 

mesas de piquenique e um bar. 

TUI 04 
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PASSEAR POR 
RIOS INTERNACIONAIS 
Douro, Tejo e Guadiana. Os extensos rios que atravessam Portugal e Espanha 
são cenário para uma pausa no apressado quotidiano, indicando o caminho 
para umas férias sossegadas e um 2020 mais calmo 

Abeleza natural e paisagística podia ser, 
por si só, razão para os incluir numa lis-
ta de resoluções, mas também a calma e 

tranquilidade que conseguem trazer a um dia a 
dia que é, muitas vezes, apressado. A nova dé-
cada que está à porta merece ser desfrutada ao 
longo do Douro, Tejo e Guadiana, rios interna-
cionais que hidratam e atravessam o território 
ibérico, uma escolha perfeita pela sua extensão 
e diversidade de oferta ao longo das margens, a 
pé, sob rodas ou de barco. 

Com os seus mais de mil quilómetros de 
comprimento, que ligam a Serra de Albarra-
cim, Espanha, a Lisboa, o Tejo pode e deve ser 
companhia de passeios em locais como Cons-
tância, Vila Velha de Ródão, Almourol ou 
Abrantes, em esplanadas viradas para si ou 
para passeios de barco ao pôr do sol em dias 
soalheiros. A norte, os vales e encostas do 
Douro, que a UNESCO classificou Património 
Mundial, são palco para passeios guiados pelo 
vinho, dando a conhecer melhor enoturismos 
em concelhos como Peso da Régua, Vila Real, 
Lamego, Tabuaço ou Foz Côa. Mais a sul, há 
múltiplas paragens para comer e beber ao lon-
go do Guadiana, o rio antes dominado por mi-
neiros e pescadores, e que liga Alentejo e Al-
garve, de Alcoutim até Vila Real de Santo An-
tónio. NUNO CARDOSO 
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APRENDER 
A VOAR 

S
e fltil à ill'Wrdadl.' (b.` l'lÜlt. O \ (mio na pele 

e olhar o \tumba como os passaras são 

algumas das sensacOes proporcionadas 

por algumas atividades radicais nu ar. .\ das 

nem sempre agitadas. .A bordo dos baleies de 

ar quente da Windpassenget, fundada pai 

Guido Santos em Coruche, sei se sente arai 

maria de voar ao sabor do vento. admilamlo d 

paisagem e quem quiser pode, inclusive. 

5 (tal no maior balão de ‘o quente do \ lundu. 

Para uma NC1r,c1(,:a0 llirt'lellIA' C.\ kl(' 011,11,11)1'n 

te, cujo‘, voos peCia",;úgiCOS se podem ftweir 

coma Ultra Aventura a partir da muito cénica 

rampa de madeira da \ rrabida (aterrando na 

praia riu Creiro), ou na Volite da 'telha. \ sul. 

uma das melhores lot mas de expet ienciar as 

altiii,o, e subir a bordo do girocopiel o da Sky 

Xpedilion, a única empresa a Luci-  turismo 

aéreo com este tipo de aeronave, que parece 
um helicóptero, mas e um autogiro que dcs 
,. aa , aterra na boi iii , mjl. Um voo perrnitt 
t.obie \atai praias. salinas. cidades e pinhais 

ANDRÉ ROSA 

ONDE APRENDER 
WINDPASSENGER 

Loillci te kl 131;75091 
Web www.windpassenger.pt 

Voas a partir de 84,90 euros/pessoá)~ 

5 

• • 4L 

ULTRA AVENTURA 

_ [ 

Tel. 964366353 
Web facebook.cona iiltraaventura pt 
Disponível somente 
tora da época balne,ti 

sa a 'r de,70 curas/ 

tiy 
1 t 

Voos a partir de 90 euros /pessoa 
k 

*t. F. 
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CONHECER MELHOR GALIZA 
Quando se viaja para a Galiza não é difícil perceber que os galegos têm maiores conhecimentos 
sobre Portugal do que os portugueses sobre eles. Esta região autónoma merece ser descoberta, 
pelo seu património, história e, claro, gastronomia. E é já mesmo aqui tão perto. ufisa MARINHO 

IIMM -RVW 

CONHECER OS ALBARINOS 
E GALEGOS 

Os vinhos refrescantes das Rias 
Baixas são pretexto suficiente para 
partir à descoberta desta região 
vinhateira de denominação de 
origem protegida. Num passeio em 
que também se encontra boa 
comida, história, cultura e simpatia 
galega, sempre de mão dada com o 
rio Minho e com Portugal no 
horizonte. Informações sobre esta 
rota podem ser consultadas em 
http://rutasdovino.xunta.gal. 

OURENSE 
II k I 11 1,1 [yi ,1 „ ts seus 

[oanani i,Us a..2,na lucnic.5untiiiiados lia milhares 

de anos Ilni.i das mais onnecidris e,a,i no cuim() da 

(idade. t bania se Às lit.w.,„e, c e tun comple\o termal 

que inclui centro interpretatn o. Do centro da cidade 

pode apanhar se um comboio urbano que liga a cidade 
às restantes termas nas margens do rio Minho. 

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
Muito conhecida como destino de peregrinos, Composte-
la é igualmente muito apreciado por boémios. O seu Cen-
tro Histórico fervilha com vida. São numerosos os bares e 
os restaurantes que ao fim da tarde abrem as portas para 
servir as famosas tapas e os albaritios. Nas estações mais 
quentes, as ruas enchem-se de músicos e outros artistas. 
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CORUNHA 

VIGO 
Das cidades sugeridas é a mais próxima de Portugal e é a 
maior da região, mesmo não sendo a capital. Há umas dé-
cadas, era destino para as gentes do Norte que queriam ir 
às compras no El Corte Inglés ou visitar as Ilhas Cies. Hoje, 
as atrações são muitas mais. No seu Centro Histórico - ou o 
casco vello - cuja reabilitação começou há alguns anos e 
continua, é possível encontrar restaurantes, bares, e des-
cer até ao mar. Também vale a pena conhecer Bouzas, uma 
antiga aldeia de pescadores que no início do século XX foi 
integrada na cidade. Perto, encontra-se o Museu do Mar da 
Galiza. No centro da cidade, está o MARCO - Museu de Arte 
Contemporânea e também no centro encontra-se O Mon-
te Castro, um parque onde se pode visitar o sítio castrejo 
musealizado que remonta ao século III a.C. 

Cidade junto ao mar, a norte, tem 
o farol mais antigo do Mundo ain-
da em funcionamento. É a famo-
sa Torre de Hércules, construída 
no século I d.0 pelos romanos que 
ocuparam esta terra de tribos cel-
tas. Perto do farol encontra-se o 
Aquarium Finisterra, que é um 
centro interativo de divulgação 
científica sobre o mar. De resto, 
não faltam na cidade museus de 
pendor cientifico, como a Casa do 
Homem ou a Casa das Ciências, 
no Parque Santa Margarida. A arte 
está bem representada no Museu 
de Belas Artes que tem obras des-
de o século XVI ao XIX. Sugere-se 
um passeio tranquilo centro his-
tórico, com os seus tradicionais 
cafés e pela Avenida da Maritla, 
famosa pelas fachadas dos seus 
prédios, feitas de madeira e vidro. 
As suas praias são muito procura-
das o verão. 

• :•"t ,11111V 

4-
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CAMINHAR MAIS 
Junto ao mar ou pela serra, aqui estão três lugares para o inspirar 
a cumprir a sua vontade de andar mais a pé e respirar ar puro. 
POR ANDRÉ ROSA E CARINA FONSECA 

01111~~ 1•1~111111111.11141~ 

CAPA 

ARRÁBIDA 
WALKING 
FESTIVAL 
Este festival de turismo de natureza traz três dias 
de caminhadas à descoberta da natureza e patri-
mónio arqueológico do Parque Natural da Arrábi-
da. A Grande Rota Arqueológica é a protagonista e 
terá sete caminhadas (mais de 100 quilómetros) 
com passagem por castelos e conventos. Há tam-
bém provas vínicas na Quinta do Piloto e uma vi-
sita guiada ao centro histórico de Palmela, entre 
outras atividades. 

ARRÁBIDA WALKING FESTIVAL 

De 27 a 29 de março. Tel.: 914760638 

Inscrições em www.biotrails.pt 

Preços: a partir de 12 euros (bilhete simples) 

e 20 euros (passe) 

PASSEIO 
MARÍTIMO 
DE MONTE 
GORDO 
Desde há três anos que cami-
nhar, correr e andar de bicicle-
ta no areal de Monte Gordo se 
faz com maior conforto graças 
ao Passeio Marítimo Dr. Antó-
nio Almeida Santos. São três 
quilómetros sobre as dunas, 
com zonas de descanso e aces-
so a bares e restaurantes. 
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TRÊS LUGARES, 
ENTRE MUITOS 
POSSÍVEIS, PARA 
INSPIRAR MAIS 
CAMINHADAS 
NO ANO QUE AGORA 
COMEÇA 

PASSEIO 
MARÍTIMO 
DE OEIRAS 
Caminhar, correr, pedalar, 
patinar ou simplesmente dei-
xar-se estar. São estes os ver-
bos que melhor se conjugam 
numa passagem pelo longo 
Passeio Marítimo de Oeiras, 
um percurso de 5840 metros 
que liga o Forte de São Iulião 
da Barra à Praia de Paço de 
Arcos. Fortes, restaurantes, 
esplanadas e praias são al-
guns dos atrativos. 

"A ARTE DE CAMINHAR", 
DE ERLING KAGGE 

Quem ja teve a sensação de que andar 

a pé clarifica pensamento e emoções 

deverá gostar de ler "A arte de 

caminhar — Um passo de cada vez", 

do norueguês Erling Kagge, que 

combina narrativa pessoal com uma 

reflexão filosófica em torno da ideia 

de caminhada "Alguns dos meus 

problemas desaparecem quando 

caminho", escreve o autor. ''Talvez não 

fossem tão grandes como imaginava..." 

Quetzal Editores 

PVP.16,60 euros 

• 

TRILHO 
DAS 
MASSEIRAS 
O Trilho das Masseiras, em Espo-
sende, é uma rota circular de cerca 
de 7 quilómetros,inserida no Par-
que Natural do Litoral Norte. A 
praia da Apúlia, com os seus moi-
nhos de vento, marca o início e o 
fim desta caminhada de três horas, 
que passa pela lagoa da Apúlia, sítio 
de nidificação de aves com uma 
torre para observação da paisagem, 
e por campos em masseira, curiosa 
forma de cultivo que dá nome ao 
percurso. CF 

A  ARTE 

DE 

CAMINH
AR 

n. 
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VISITAR OS EXTREMOS 
DE PORTUGAL 
É um passeio por cada estação do ano, ou dois na primavera e no verão, para levar 
a família a galgar quilómetros por várias regiões do país. POR ANDRÉ ROSA E DORA nora 

CABO DA ROCA 
"Eis aqui, quase cume da cabeça. De Europa 
toda, o Reino Lusitano, Onde a terra se acaba e 
o mar começa (...)". Foi assim que Luís de Ca-
mões descreveu o Cabo de Roca em "Os Lusía-
das". Neste que é o ponto mais ocidental do 
continente europeu existe um farol visitável, a 
150 metros de altura face ao mar, datado de 1772 
e que expõe o primeiro radiofarol do país. Mas 
há mais: uma vista impressionante sobre as for-
ças da natureza e trilhos entre a vegetação. Tudo 
a 40 minutos de carro de Lisboa, a meio do ca-
minho entre Sintra a Cascais.AR 

SAGRES 
As fundações deste porto de pesca remontam 
até antes da conquista romana, mas foi já no 
século XV que Sagres entrou no mapa, associan-
do-se à epopeia dos Descobrimentos com a 
presença frequente do Infante D. Henrique (que 
em Lagos fundou a sua escola de navegação). 
Bem perto fica o Cabo de São Vicente - o extre-
mo sudoeste do continente europeu -, onde se 
observa um bonito pôr do sol e as vagas marí-
timas quebrarem-se na costa. Os romanos cha-
mavam-lhe o Promontorium Sacrum em honra 
do deus Saturno. AR FO
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VILA REAL 
ST.' ANTÓNIO 
Delimitado a norte e a oeste por Castro Marim, 
a sul pelo Atlântico e a leste pelo rio Guadiana 
- que integra a fronteira mais antiga entre Por-
tugal e Espanha - Vila Real de Santo António 
continua a ser um sul pouco explorado. O Ar-
quivo Histórico Municipal conta a história da 
sua indústria conserveira (berço da histórica 
Ramirez) e o atum come-se em quase todas as 
casas. O hotel Guadiana reabriu entretanto na 
frente do centro histórico, que foi construído 
à imagem da baixa pombalina. AR 

RIO DE ONOR 
Para lá chegar é preciso atravessar todo o Par-
que Natural de Montesinho, passeio maravi-
lhoso entre curvas e miradouros, que nos 
deixa cara a cara com esta região remota que 
não disfarça as suas cicatrizes do despovoa-
mento - nem regateia a sua generosidade. Rio 
de Onor é o fim dessa viagem, terra de especial 
caráter raiano, já que se considera serem ela e 
a sua contígua Rihonor de Castilla uma única 
aldeia. É um passeio entre um postal trans-
montano, com as suas casas de pedra com 
varandas floridas, uma paz inquebrável e os 
seus emblemas: a ponte romana e a igreja ma-
triz, o forno e o moinho comunitários. DM 

CINCO PASSEIOS 
PARA PLANEAR AO 
LONGO DO ANO, 
DESDE O ALGARVE 
ATÉ BRAGANÇA 
E DO CABO DE SÃO 
VICENTE ATÉ 
AO ALTO MINHO 

Caminha 

CAMINHA 
De um lado, o oceano Atlântico e uma praia 
brava, de pinhal e ventania. Do outro lado, o 
rio Minho e o monte de Santa Tecla, a erguer-
-se da margem galega. Para cá da margem 
portuguesa, encontra-se a vila encantadora 
de Caminha, com tudo aquilo que se procura 
de pitoresco no seu pequeno centro: uma pra-
ça em redor de um chafariz, a distribuir a pas-
sagem para ruas cheias de comércio tradicio-
nal e um miolo antigo e com património em 
granito a descobrir, muitos lugares onde sen-
tar para comer, uma fortaleza virada a Espa-
nha e a margem do rio a todo o comprimento. 
Vale a pena ficar atento à agenda de verão (há 
concertos e festas gastronómicas), mas tam-
bém passar por lá na serenidade do inverno. 
Assim como ir, nem que seja só uma vez, à sua 
enorme feira (quarta de manhã), criada no 
tempo do rei D. Dinis.on 
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91+ ow  CASTELO 
RODRIGO 
É urna das mais visitadas Aldeias Históricas. 
Nos anos 1990, este projeto ajudou a preservar 
e a renovar a aldeia. Nas suas ruas pitorescas 
encontram-se negócios de pessoas locais e de 
outras que fizeram de Castelo Rodrigo a sua 
casa. Pode beber-se cervejas artesanais no 
Cantinho Café, comprar amêndoas doces nos 
Sabores do Castelo, doces caseiros nos Sabo-
res da Geninha e ficar no alojamento rural 
Casa da Cisterna. O castelo medieval é de vi-
sita obrigatória. 

117 
PERCORRER 
AS ALDEIAS HISTÓRICAS 
Foi a localização estratégica que ajudou a definir estas Aldeias Históricas, uma designação 
que é um roteiro e um projeto de desenvolvimento turístico que reúne 12 aldeias, vilas e 
cidades medievais que tiveram importância na definição do território que é hoje Portugal. 
Das mais turísticas às mais isoladas, todas merecem uma visita, pelo património único 
e pelas pessoas generosas que se vão conhecendo pela viagem. POR guisa MARINHO 

MARIALVA 
Foi povoada por lusitanos, romanos, muçul-
manos e, no século XII, integrou a Coroa por-
tuguesa. Hoje, a sua zona histórica está despo-
voada mas não vazia. Há 17 anos, Paulo Romão, 
empresário têxtil, e Carmen, sua mulher, re-
construíram uma ruína na aldeia, ao lado do 
castelo. Foi o primeiro núcleo das Casas do 
Côro, projeto de turismo rural que conta hoje 
com várias casas, restaurante, spa, piscina e 
vinhas. 

,..,  • 

:no 

• 
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OUTRAS ALDEIAS 

• Linhares da Beira 

• Castelo Novo 

• Almeida 

• Idanha-a-Velha 

• Piódão 

• Sortelha 

. y i Informações: aldeiashis-

toricasdeportugatcom 

MONSANTO 
Em 1938 houve um concurso para distinguir a 
Aldeia Mais Portuguesa de Portugal. O titulo 
foi entregue à aldeia de Monsanto que, em 
1995, integrou a rota das Aldeias Históricas. 
Pelas suas ruas encavalitadas, com casas cons-
truídas nas rochas, sobe-se até ao castelo 
construido pela Ordem dos Templários, de-
pois de Afonso Henriques ter conquistado a 
terra aos mouros. Hoje, em tempos de paz, é 
bom passear por ali conversando com a aco-
lhedora população e visitar Taverna Lusitana, 
onde há bom hidromel e cervejas artesanais. 

CASTELO 
MENDO 
Foi nesta agora muito tranquila aldeia que se 
realizou a primeira feira franca, em 1229, em 
que vendedores e compradores estavam isen-
tos de imposto de portagem e não corriam 
risco de serem presos por dívidas antigas. 
Hoje, a aldeia não tem mais do que 50 habitan-
tes. E quem lá está gosta de ver os visitantes 
chegar e pode mesmo acontecer visitas guia-
das inesperadas, pois os habitantes gostam e 
sabem de receber. 

- 

Trancoso 

BELMONTE TRANCOSO 
Importante pela sua herança judaica, Belmon- Trancoso é uma das várias Aldeias Históricas 

te tem-se tornado nos últimos anos destino (neste caso cidade) onde as comunidades ju-

 

para quem quer conhecer melhor a história daicas tiveram importância. Além da judiaria 

sefardita, sendo o Museu Judaico um dos mo- e do Centro de Interpretação da Cultura Judai-

 

tivos da visita. Belmonte é também a terra da ca Isaac Cardoso, observe-se a Casa do Gato 

família Cabral. Pedro Álvares nasceu lá. E por Preto, cuja fachada está recheada de elemen-

 

isso se fez o museu interativo dedicado aos tos esculpidos que remetem para a cultura 

Descobrimentos e à relação com o Brasil. Uma judaica: as portas de Jerusalém e o Leão de 

das suas salas principais imita o interior de um Judá. O Castelo de Trancoso, que data do sé-

 

navio do século XVI. culo IX, e que preserva a sua Torre de Mena-

 

gem original, vale bem uma visita. 

_ 
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VISITAR O PATRIMÓNIO MUNDIAL 
Em Braga e em Guimarães, em Coimbra e na Batalha e ainda em Tomar, Évora e Sintra. Pelo 

país fora, há muitos lugares com património mundial edificado para visitar ao longo deste 

novo ano. Meta-se ao caminho de santuários, castelos, museus e nnosteiros.poR ANDRÉ ROSA 

iìti 

ou" 

U
m pouco por todo o país existem sítios 
considerados Património Mundial pela 
UNESCO, pelo que não é difícil conhe-

cê-los. No Norte, o Santuário do Bom Jesus do 
Monte, em Braga, estreou-se na lista em 2019, a 
par do Real Edifício de Mafra, constituído pelo 

palácio, basílica, convento, jardim do cerco e a 
tapada de Mafra. Em Guimarães, como é sabi-
do, encontra-se o berço da identidade nacional 
e da Língua Portuguesa no século XII. lá no Por-
to, quem passeia pelo Centro Histórico está a 
conhecer um sítio português classificado. No 
ano que findou, Coimbra sorriu ao ver a classi-

  

ficação abranger o Museu Nacional Machado 
Castro. No Centro encontram-se classificados 

os mosteiros da Batalha, Alcobaça e o Convento 

de Cristo, em Tomar. lá em Évora, é património 

todo o Centro Histórico, abrilhantado pelo Tem-

po Romano de Évora. E em Elvas ergue-se o 

maior complexo de fortificações abaluartadas 
do mundo, com destaque para o Forte da Graça. 

lá os parques e manchas florestais de Sintra, bem 
como o Centro Histórico, quintas e edifícios de 

arquitetura militar e religiosa são Paisagem Cul-
tural, tendo a vila sido o primeiro sítio europeu 

inscrito nesta categoria pela UNESCO. 

r 

-GUimarães 
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FAZER A ESTRADA 
NACIONAL 2 
São 737 quilómetros de estrada a passar por fabulosas paisagens 
portuguesas, entre Faro e Chaves. De um fôlego só ou por estapas, 
percorrer a EN2 é um projeto com que se pode sonhar em 2020. 
POR ANDRÉ ROSA 

CAPA 

FfS 

E
ntre Faro e Chaves são quilómetros e 
quilómetros de "lindas regiões vínicas, 
aldeias medievais" e outros encantos, 

assim a descreveu a revista de viagem 
Frommer's no programa Good Morning 
America, no início de 2019. Tantas vezes 
comparada à célebre Route 66, a Estrada Na-
cional 2 (EN2) merece, efetivamente, o epí-
teto, pois além de ser a mais extensa do país 
- com 737 quilómetros, a terceira maior do 
mundo - não deve nada em beleza e riqueza 
de sítios à congénere americana. Outros até 
dirão que a supera, ou não estivéssemos a fa-
lar de Portugal. 

De sul para norte, os primeiros quilómetros 
são feitos na companhia do oceano Atlântico, 
que só se avista entre Faro e Aljustrel. Depois, o 
seguinte troço pode fazer-se até Mora, já no 
Alentejo. Aí se estendem quentes planícies, as-
sim como frescas barragens. Erguem-se mon-
tanhas, praias fluviais, centros históricos e edi-
fícios de interesse público; recuperam-se he-
ranças e tradições, partilham-se lições de 
história a céu aberto. 
O asfalto continua do Alto Alentejo para a re-
gião centro, já no troço que se pode fazer entre 
Mora e Sertã, e convida a descobrir mais paisa-
gens, todas elas diferentes e fascinantes. Quan-
do o combustível de que se precisa é o do cor-
po, há autênticos tesouros gastronómicos para 
provar: bochechas de porco preto assadas no 
forno com migas; açorda de bacalhau com ovo; 
maranhos de porco; cabrito assado em forno a 
lenha; arroz de costela de vinha de alhos - só 
para citar alguns exemplos. 

Continua-se pela nacional e passa-se por 
Vila de Rei, onde se encontra o centro geodési-
co de Portugal. E eis que Tondela encerra outro 
troço, continuando a EN2, a partir daí, em dire-
ção a Dão-Lafões e ao Douro serpenteante. São 
novos lugares, postais e tradições, como as ola-
rias de barro negro, popularizado por Bisalhães 
quando foi considerado Património Cultural 
Imaterial da Humanidade. As vinhas acompa-
nham a viagem, claro, e há adegas, mesmo à 
beira da estrada, que merecem a visita. Chaves 
encerra, por fim, o quilómetro zero. Ou, quem 
sabe, um novo começo. 

Página 24



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 17,70 x 24,00 cm²

  Corte: 18 de 29ID: 84225688 03-01-2020

[~ 111111  
03 AVEIRO 

LIVRARIA ESPERAN 

04 FUNCHAL 

FLANEUR 

01 BRAGA PORTO 02 

• 

1 

«Y•'1, ›a. ,P:" • 

# 10 

         

A  11 

      

         

 

    

ï•:18§ 

    

FREQUENTAR LIVRARIAS 
INDEPENDENTES 
Certa vez, um entrevistado explicou como conseguia ler tanto: nos 

tempos mortos, em vez de olhar para o telemóvel, puxava de um 

livro. Nestas livrarias independentes e de rua tanto há novidades 

como fundos de catálogo. POR CARINA FONSECA 
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A literatura infantojuvenil é uma das 

apostas desta livraria, com 

cafetaria e jardim, na Casa Rolão. 

O catálogo, dirigido a vários 

públicos, é atualizado 

constantemente. 

Avenida Central, 118-120, Braga 

Tel 253267647 

Comprar aqui é diferente, e não 

é só pelo embrulho com marcas de 

carimbos e pássaros de papel. 

Os livros são cuidadosamente 

selecionados, e quem vende 

sabe do que fala. 

Rua de Fernandes Costa, 88, 

Porto (Boavista) 

Tel.: 916961281/912110954  

Aqui há milhares de livros 

ilustrados selecionados, 

entre novidades e stock antigo, 

para crianças e adultos. Estes 

últimos encantam-se, em 

particular, com os livros pop-up. 

Rua Dr. Nascimento Leitão, 30, 

Aveiro 

Tel.: 234040643  

Mais de 107 mil livros, todos com a 

capa exposta, recheiam esta 

livraria, num antigo palacete. Faz 

envios para o resto do país, até 

porque algumas edições já só 

existem ali. 

Rua dos Ferreiros, 156, Funchal 

Tel.: 291221116 
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CURSOS DA ABCOFFEE 

SABOREAR 
MAIS  CAFÉ 
DA ESPE-

 

CIALI DAD E 
O café de especialidade é um 
produto relativamente recente 
em Portugal. Chama-se "a 
terceira vaga de café" e está a 
mudar o consumo da bebida, 
principalmente em Lisboa e no 
Porto. Cada vez abrem mais 
espaços dedicados a este café, 
que se distingue do chamado 
café comercial pela sua alta 
qualidade, avaliada através da 
análise aos defeitos do grão, ao 
seu aroma e sabor. POR ANA COSTA 

PORTO 

Ensinai tudo o que há para saber 

sobre café - métodos de extração, 

preparação de bebidas, a análise 

dos grãos e aromas - é o que se 

propõe fazer a escola ABCoffee, 

com cursos homologados pela 

Specialty Coffee Association. O 

projeto é de Diogo Amorim, funda-

dor e torrador da Luso Coffee 

Roasters, e Hugo Ferraz, proprietá-

rio da cafetaria Chá das Cinco. A 

escola forma tanto baristas como 

brewers e conduz formações mais 

avançadas de análise sensorial, café 

verde e torra. 

Rua Duque de Loulé, 201 

(São Lázaro) Tel.: 919546671 

Web: abcoffee.com 

Tem uma vastd oferta de cursos: 

análise sensorial, café verde, torra e 

barista (nível inicial e nível avança-

do). Tem também um programa 

homologado Specialty Coffee 

Association, o Coffee Skills Program, 

de nível básico, Intermédio e 

profissional. 

Rua Xavier Araújo, Loja 8D 

(Laranjeiras) 

Tel.: 217271068 

Web: academiadocafe.pt 

Alei]) de sei uma cafetaria, o 

C'Alma organiza workshops para 

se aprender a preparar um bom 

café. Há também lá "batalhas" de 

baristas - no evento Battle of the 

Ateneu - que junta baristas de 

vários espaços que querem 

provar o que valem 

Rua de Passos Manuel 44, Porto 

Tel.: 913704600 
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SÍTIOS PARA BEBER 

  

 

 

COMBI BIRD OF PASSAGE THE ROYAL RAWNESS COMOBA 

  

 

 

01 PORTO 02 PORTO 03 LISBOA 04 LISBOA 

Do grão verde até à chávena. Este 

podia ser o lema do Combi, cafetaria 

de especialidade que torra no local 

os grãos que compra e serve-os 

depois aos clientes nas mais 

diferentes formas.. 

Rua do Morgado de Mateus, 29 

(São Lázaro) 

Tel.: 929444939  

É um projeto do belga Paolo 

Guffens, que controla tudo com 

grande precisão quando prepara um 

café: pesa os grãos, mede a tempe-

ratura da água, controla a pressão, 

programa os segundos de extração 

do café. Isto porque todos os cafés 

são diferentes e todos têm a sua 

receita. Café de excelência. 

Rua do Duque de Loulé,185-187 

Tel.. 916208024 

Está em Marvila e tem café de 

países como Ruanda, Colômbia, 

Indonésia, Índia, Quénia, Brasil ou 

Etiópia, todos cem por cento 

arábica. A torrefação e a moagem 

são feitas na cafetaria, à vista de 

quem ali se senta. 

Praça David Leandro da Silva, 2 

(Marvila) 

Tel.: 211367922  

É de países como Etiópia, Brasil, 

Ruanda, Costa Rica, Colômbia e 

Equador, em plantações geral-

mente acima dos 1800 metros de 

altitude, que vem o café de 

especialidade cem por cento 

arábica que aqui se serve. Além 

das várias bebidas de café, tem 

também variada oferta de chás e 

comida. 

Rua de São Paulo, 101 

(Cais do Sodré) 

Tel.: 963288453 
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Optar por fazer compras a granel é 

uma resolução de Ano Novo que o 
ambiente agradece. Levar de casa 
osaco de pano e os recipientes para 
encher com os produtos é um há-
bito promovido por mercearias 
tradicionais e negócios como a MA-

RIA GRANEL (LISBOA) oua MAÇARO-

CA (PORTO), onde se encontram 
leguminosas, especiarias e até pro-
dutos de higiene 

Antecipar a medida do Governo 
que proíbe a venda de palhinhas e 
cotonetes de plástico já a partir de 
julho de 2020 e substituí-las por 
materiais alternativos é também 
um passo para o qual se encontra 
solução em lojas de produtos bio. 
Nas palhinhas, há versões em vi-
dro, metal e bambu, este último 
também muito utilizado em esco-
vas de dentes e cotonetes. 

 
 

11  12 

 

Il 

"Minimalismo: um 

documentário sobre 

as coisas importantes", 

com loshua Fields 

Millburn e Ryan 

Nicodemus - Net% 

É ALTURA DE DESTRALHAR 
Se ter tempo para o que realmente importa é um desejo para 2020, o caminho é destralhar. 
Reduzir os objetos ao essencial é uma forma de aliviar o quotidiano, poupando energia a limpar, 
arrumar, decidir. Vários autores têm sublinhado as vantagens de viver com menos. POR CARINA FONSECA 

VENDER 
E TROCAR 
Os artigos que já não queremos 
podem ser vendidos online ou em 
feiras. No Porto, há a Feira da Van-
doma (sábado, das 8h às 13h, Ave-
nida 25 de Abril) ou o Flea Market 
(11 de janeiro, das13h às 18h, no Silo 
Auto - Rua Guedes de Azevedo); e 
em Lisboa a Feira da Ladra (terça e 
sábado, das 08h às 17h, Campo de 
Santa Clara) ou o Lx Market (do-
mingo, das 10h às 18h, na Lx Fac-
tory). Outra opção é fazer trocas. 

"ARRUME A SUA CASA, 
ARRUME A SUA VIDA" 
DE MARIE KONDO 

Marie Kondo, especialista 

japonesa em arrumação, dá vários 

conselhos para eliminar tralha. 

Entre eles, organizar os objetos 

por categoria (livros, roupa, etc.), 

e não por localização, e guardar 

só as peças que inspiram alegria. 

Pergaminho 

PVP: 14,39 euros 

"O PODER DO MENOS", 
DE LEO BABAUTA 

O autor fornece pistas para 

identificar o essencial e dispensar o 

acessório, aproveitando 

os recursos disponíveis. 

Aprende-se a criar hábitos 

mais produtivos, a ser mais 

eficaz e atento. 

Plátano Editora 

PVP: 15.01 euros 

"SIMPLIFIQUE A SUA VIDA", 
DE ELAINE ST. JAMES 

Este livro contém dicas para 

simplificar em várias frentes: da 

organização da casa às finanças 

pessoais, passando pelas relações e 

pela gestão do tempo. Pode ser algo 

algo tão simples como planificar 

mais e reduzir as idas às compras. 

Sinais de Fogo 

PVP:12,11 euros 

II $.1í1 $111W1 

é 

COMPRAR EVITAR COMPRAR 
A GRANEL O PLÁSTICO ROUPA EM 

SEGUNDA 
MÃO 
São cada vez mais as lojas de roupa 
vintage e em segunda mão, mas há 
também mercados e feiras, como 
o FLEA MARKET (PORTO) e o ART & 

FLEA MARKET ANJOS 70 (LISBOA). 

onde se encora ti a roupa, calçado 

acessórios. 

1113 
SER MAIS 
SUSTEN-

 

TÁVEL 
Para diminuir a pegada 
ecológica há pequenos e 
simples passos que fazem 
toda a diferença. Basta mudar 
alguns hábitos de consumo 
para que 2020 seja um ano 
mais verde. POR ANA COSTA 
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Maria modista 

MARIA MODISTA 

Lisboa, Porto, 

Coimbra, Aveiro, 
Leiria, Estoril, 

Almada e Setúbal 
Tel.: 910721508 

Inscrições: www. 
mnrhmodist3 nt 

Aulas particulares 

a partir de 25 euros/ 

hora; cursos a partir 

de 100 euros/ mês A AVÓ VEIO 

TRABALHAR 

Lg. Mendonça e Costa, 

10 (Penha de França) 

Tel.:936243762 

De segunda a sexta, 

das 10h às 18h. 

Web: facebook.com/ 

Workshops a partir 

de 30 euros/3h 

mos ' 

CAPA 

• 

alhar 

RN 

1¥ 

11  14 
APRENDER AS ARTES 
DAS AGULHAS 
Há muito que os bordados e o corte e costura estão na moda. Prova disso é a Maria 

Modista, uma rede de oito escolas de modelagem, corte e costura com cursos mensais, 

de um dia, e profissionais certificados. Pessoas com ou sem experiência podem 

inscrever-se. Já quem estiver apenas por Lisboa e quiser aprender a arte das agulhas 

numa perspetiva de convívio, pode inscrever-se nos workshops de tricot, costura, 

bordado, fotografia, entre outros, dados por avós com mais de 60 anos no projeto A avó 

Veio Trabalhar, da associação Fermenta, sediado na Penha de França. POR ANDRÉ ROSA 
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NA BRÃMICA CADA 
UM PODE FAZER A 
PEÇA QUE GOSTAR. 
NO ATLIER DE 
CRISTINA PINA É 
POSSÍVEL ALIAR A 
CERÂMICA AO SKATE 

 

 

, 

. . 

02 

I 1 15 
APRENDER 
A FAZER 
CERÂMICA 
Quem quer criar algo exclusivo e 
personalizado ou, simplesmente, 
aprender a fazer cerâmica, estas duas 
oficinas podem ser boas opções a 
considerar. Está garantida a orientação 
dada por quem sabe e um ambiente 
descontraído para terminar um dia 
de trabalho. POR ANA LUÍSA SANTOS 

01, PORTO 
Sob a orientação de Teresa Branco, toda a gente, 

mesmo sem experiência, pode criar as suas peças, 
em duas modalidades de workshop ou uma 

modalidade mensal regular. No workshop livre, 

marcado conforme a disponibilidade dos partici-

pantes, cada pessoa, com acompanhamento 

técnico, faz a peça que quiser, sendo que a única 
limitação é o tamanho do forno. Na primeira sessão 
faz-se a modelagem, e depois de a peça secar e ser 
sujeita a uma primeira cozedura, a cargo da Brâmi-
ca, os participantes regressam para a vidragem. 

Após a segunda cozedura, a peça está pronta. Exista 
ainda o workshop de escultura e azulejaria, e outros 
três, pontuais, de cerâmica alternativa. 

Rua de Santo Isidro, 181, Porto 

Web: fb.com/oficinabramica 

Das 14h às 20h. Encerra sábado e domingo. 

Preço: 30 euros (workshop livre) 

02 LISBOA 
Há 11 anos que Cristina Pina abriu a Oficina São 

Vicente, onde dá resposta às encomendas 

e se ensina a arte. O filho de Cristina, Miguel 

Moura, orienta workshops onde alia a 

cerâmica ao skate, recuperam-se tábuas de 

skate e decorando-se com azulejos para fins 

meramente decorativos. 

Rua de São Vicente, 31, Lisboa. Web: fb.com/ 

ceramicacristinapina. Das 10h30 às 18h30. 

Encerra ao domingo. 
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I 1 16 
FAZER PARA 
SABER 
COZINHAR 
O novo ano pode ser uma boa altura 
para aprender a cozinhar comida de base 
vegetal ou a fazer receitas de outros 
países. Neste três lugares, de ambiente 
informal, aprende-se fazendo e no fim 
comem-se os resultados. 
POR ANA LUISA SANTOS 

02 PORTO E LISBOA 

Mensalmente, a Workshops Pop Up recebe 

diversos chefs, como Ruy Leão (Shiko) e Nuno 

Castro (Fava Tonka), para orientarem as oficinas 

que acontecem nos espaços no Porto e em Lisboa. 

Os workshops acontecem sobretudo aos fins de 

semana, duram três horas, e abordam tendências 

gastronómicas como o sushi, o ramen, a piza, a 

dieta paleo e a alimentação saudável. 

Rua do Almada, 275, Porto / Calçada 

de Sacramento, 15, Lisboa 

Web: workshops-popup.com 

Preço: a partir de 30 euros 

rriUMW021F

li

 

02 LISBOA 

A oferta do Kiss the Cook divide-se em duas 

propostas: workshops de três horas sobre a 

gastronomia de diferentes lugares do Mundo -

Índia, Nepal e Japão já foram alguns dos países 

abordados -, e cursos mais prolongados onde se 

aprofundam as bases da cozinha. 

LX Factory. Rua Rodrigues Faria, 103 

Web:kissthecook.pt 

Preço: a partir de 45 euros 

Via Rápida Stop & Shop. Rua Eng. Ferreira 

Dias 978, loja 16,17A. Web: daterra.pt 

Preço: a partir de 35 euros 

;f:1 

PORTO 

A cadeia de restaurantes vegetarianos 

DaTerra apresenta uma agenda de 

workshops e cursos de culinária, na sua 

Escola de Cozinha, direcionados para os 

entusiastas da cozinha vegetal. Detox pós-

festa, batch cooking, marmitas e cozinha 

vegetariana de inverno são os temas que 

serão abordados em janeiro e início de 

fevereiro. Isabel Santos, coordenadora e 

responsável da Escola de Cozinha, e Catarina 

Valente, professora, chef e coach saudável, 

são algumas das orientadoras dos 

workshops. 

CAPA 
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CAPA 

J - 

#17 
DAR NOVA VIDA A MÓVEIS E OBJETOS 
Nestas três moradas aprende-se a transformar móveis e objetos obsoletos em artigos 
novamente interessantes, graças a modificações ou a uma pintura diferente, para 
que a compra de algo novo seja a última opção. POR ANA luísA SANTOS 

r [0 [1]111:,,:i ORCE UPON A TIME-

 

T:11,111 

01 PORTO 
k41111 ,1.[$'111111.1111ti  

02 PORTO 
03 LISBOA 

Na Bicho da Madeira, Alexandra 

Magalhães ensina a dar uma 

segunda vida aos móveis. Duas 

vezes por mês, acontece o 

workshop Tintas e Ceras, onde é 

explicado o essencial para começar 

a restaurar. Alexandra aborda os 

materiais, ensina a preparar o 

móvel, dá dicas e truques relativa-

mente a tintas, pincéis e ceras. 

Rua de Santa Catanna,1055 

Tel 965133288 

Web Facebook - Bicho da Madeira 

Das 10h às 18h;  sábado das 10h 

às 13h e das 14h30 às 18h 

Preço: 50 euros, com materiais 

e lanche incluídos (requer 

inscrição prévia) 

Usar uma torradeira para fazer um 

candeeiro é uma das transforma-

ções que pode acontecer nos 

workshops de upcycling da Once 

Upon a Time - Upcycling Social 

Store. Nesta loja-atelier, que 

pertence a uma IPSS, acredita-se 

que «o upcycling é um motor de 

transformação social e pessoal». 

Rua do Heroísmo, 111 

Tel.:969300712 

Web: Facebook - Once Upon a 

Time Upcycling Social Store 

Das 10h às 19h;  sábado 

das 10h às 13h 

Preço: depende do objeto 

transformado 

Há duas formas de aprender a 

restaurar e reciclar móveis, na 

Artlier: com workshops ou com 

um curso. Os workshops decor-

rem durante dois dias, ao fim de 

semana. Durante oito horas, faz-

se o diagnóstico, abordam-se as 

técnicas de restauro, planeia-se e 

executa-se o trabalho. Já o curso, 

orientado por Margarida Aires 

Mateus, permite que o aluno 

frequente o atelier uma vez por 

semana, num horário à escolha. 

Rua Gervásio Lobato, 47B, 

Lisboa. Tel.:939067111 

Web:cursos-artlier.com 

Preço: 95 euros (workshop); 

80 euros/mês (curso) 
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r1 

 

MESA DE LEMO 

 

  

01 GUIMARÃES 03 VISEU 

Foi no Largo do Serralho que António Loureiro 

abriu, em 2016, o seu primeiro restaurante em 

nome próprio. rilho da terra, começou por 

trabalhar num restaurante de cozinha tradicional 

da cidade. Teve depois experiências em diversas 

cozinhas Michelin. O ano passado ganhou a sua 

primeira estrela, que este ano manteve. O 

restaurante oferece uma gastronomia tipicamen-

te portuguesa, tanto no que respeita ao produto 

como aos próprios pratos. Claro que com inova-

ções para a tomar mais atraente. 

Largo do Serralho 4. Tel.: 253534022 

Das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h. 

Encerra domirgo e segunda. 

Preço médio: menus a partir de 45 eu ros 

11  18 
COMER NUM RESTAURANTE 
COM ESTRELA MICHELIN 
Não são restaurantes para ir diariamente nem com frequéncia. 

Muitos deles têm preços quase proibitivos para a maioria dos portugueses. 

Mas numa ocasião especial, o luxo de ir conhecer um Michelin português 

é justificado. E pode-se aproveitar para sair dos grandes centros urbanos 

que são Porto e Lisboa. POR LUISA MARINHO  

É uma das mais recentes estrelas na constelação 

Michelin de Portugal. Liderado por Diogo Rocha, 

este espaço já andava, antes da estrela, a des-

lumbrar quem lá se dirigia para comer os elabora-

dos e bonitos pratos do chef. Baseada principal-

mente em produtos da época, recusa-se a utilizar 

grande quantidade de ingredientes, tirando o 

máximo proveito dos que utiliza. "Minimalista", 

corno lhe chama o chef. 

Quinta de Lemos, Silgueiros, Viseu 

Tel.: 961158503. Das 12h às 15h e das 20h às 

24h; quarta e quinta apenas jantar, domingo 

apenas almoço. Encerra segunda e terça-feira. 

Preço: menu do chef 105 euros 

2 
02 BRAGANÇA 

Os irmãos Geadas conseguiram levar uma estrela 

para Bragança. Com uma cozinha que remete 

para os sabores transmontanos, o restaurante de 

Óscar e António Gonçalves foi-se sedimentando 

para o ano passado conseguir o reconhecimento. 

É cozinha regional contemporânea assente em 

produtos de alta qualidade, trabalhados e servi-

dos com grande criatividade e respeito. 

Pousada de São Bartolomeu. Rua Estrada do 

Turismo. Tel.:273331493 

Das 19h30 às 23h0. Não encerra. 

Preço médio:100 euros 

04 AMARANTE 

Tiago Bonito está a frente deste restaurante que 

ganhou a sua primeira estrela em 2010. O chef 

entrou em 2017 e desde lá que tem conseguido 

manter a diistinção. Produz urna gastronomia de 

memórias, grande parte delas de familia e de 

infância, baseada na tradição, procurando contar 

histórias através dos seus pratos. 

Casa da Calçada, Largo do Paço, 6 

Amarante 

Tel.:255410830 

Das 19h30 às 22h00. Não encerra. 

Preço médio: 70 euros. 
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CAPA 

• Art Beer Fes 

(Caminha) 

De 9 a 12 de julho 

de 2020 

• Brew! Coimbra 

De 11 a 13 de setembro 

• Lisbon Beci Week 

Data a anunciar 

• A Cerveja em Lisboa 

Data a anunciar 

• Porto Beer Fest 

Data a anunciar 

Produzir cerveja em casa é um hobby que se está a popularizar. E hoje éjá fácil 
aprender a fazer. Ficam algumas dicas para quem se quiser iniciar nas artes cervejeiras. 

APRENDER VISITAR  
il[iH;11111 

01 LISBOA 02 TROFA Ol MATOSINHOS 

WIIIVT=1 

WORKSHOP DE PRODUÇÃO 

DE CERVEJA ARTESANAL 

Durante oito horas, aprende-se 

todos os passos da produção de 

cerveja a partir de cevada, desde 

a moagem do grão até ao 

engarrafamento. Os formadores 

são Gonçalo Sant'Ana (Oficina da 

Cerveja/LX Brewery) e Fernando 

Gonçalves (8' Colina). 

Rua Ilha Terceira 42D - Armazém 1, 

Lisboa. Tel.: 911555851  

WORKSHOPS 

Pedro Sousa é o cervejeiro 

por detrás da marca de 

Post Scriptum. Na sua fábrica 

na Trofa, organiza workshops, 

de iniciados a avançados. 

Rua Senhora Alegria, 10, 

Alvarelhos, Trofa 

Tel.: 919342567  

Misto de museu, microcervejeira 

e espaço onde se aprende o 

básico sobre a produção da 

bebida, a sua história e vertente 

gastronómica, a Casa da Cerveja, 

na fábrica da Super Bock, 

funciona como ponto de partida 

para quem quer saber mais sobre 

esta bebida fermentada. 

R. do Mosteiro, Leça do Balio, 

Matosinhos;  Tel.: 932642120. 

Preço:10 euros; grupos 

de mais de 10, 7 euros; 

estudante/sénior (+ 65 anos) 

H  19 
TORNAR-SE CERVEJEIRO 

LEITURAS 
«UMA VIAGEM PELO 
MUNDO DA CERVEJA 
ARTESANAL PORTU-
GUESA», DE BRUNO 
AOLINO E DO1INGOS 
QUARESMA 

É uma espécie de manual 

para principiantes onde se 

podem aprender as bases 

para saber apreciar uma 

cerveja. Aprende-se história 

da bebida e dos seus estilos, 

como se distinguem os 

vários tipos e aborda-se 

também o processo de 

fabricação. Tudo em 

linguagem acessível. Tem 

um foco específico na 

criação nacional. 

PAIXÃO 
PELA CERVEJA 

E três vezes por ano que 

esta, a única revista 

inteiramente dedicada à 

cerveja, sai para as bancas. 

Tem várias reportagens, 

entrevistas, notícias e 

painéis de provas. 

ENCONTROS 
DE CERVEJEIROS 
CASEIROS 

No bar Catraio, no Porto, 

todos as primeiras quartas-

feiras do mês, juntam-se às 

21h30, cervejeiros caseiros 

para conviver e tirar dúvidas 

com um cervejeiro profis-

sional convidado. O próximo 

éjá a 8 de janeiro, com 

Rafael Rogel, da 

Brewhands. Rua de Cedo-

feita, 256, Porto. 

Tel.: 934360070  

Beber nos sítios onde se fa 

as cervejas imprime ao 

momento uma aura própria. 

E é urna boa forma de se 

estar muito perto do 

processo e da cerveja que 

sai da cuba. No Porto, há 

várias escolhas, desde o 

pequena e aconchegante 

Colossus à grande Nortada 

- Fábrica de Cervejas 

Portuense. Em Lisboa, parte 

das cervejeiras estão em 

Marvila (Dois Corvos, Musa e 

Lince). Ainda em Lisboa, na 

Graça, fica a 8' Colina. Em 

Vila Verde está o brewpub 

da Letraria e, em Ossela, o 

da Vadia. 

No verão a cerveja Letra 

organiza uma colheita de 

lúpulo próprio e a produção 

de uma cerveja com o 

lúpulo fresco. A festa dura 

dois dias, com jantar 

cervejeiro e música ao vivo. 

BEBER EM BREWPUBS PARTICIPAR 
NO LETRA 
HARVEST FEST 

Página 34



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 17,70 x 24,00 cm²

  Corte: 28 de 29ID: 84225688 03-01-2020

O CLUBE VINHOS E SABORES 

01 LISBOA 

ESCOLA EV 

02 PORTO E LISBOA 

CONHECER O DOURO 
NA QUINTA DA PACHECA 

LAMEGO 

tt 20 
ESPECIALIZAR-SE EM VINHOS 
Frequentar cursos de vinhos é apenas uma parte deste caminho, que 

de diferentes regiões e ira alguns eventos onde se pode provar e conh 

Jassa também por visitar quintas 

ecer produtores. POR LUÍSA MARINHO 

 

CURSOS E WORKSHOPS  VISITAR 

 

CURSOS DE INICIAÇÃO 

À PROVA DE VINHOS 

Durante oito horas, aprende-se 

todos os passos da produção de 

cerveja a partir de cevada, desde 

a moagem do grão até ao 

engarrafamento. Os formadores 

são Gonçalo Sant'Ana (Oficina da 

Cerveja/LX Brewery) e Fernando 

Goncalves (8' Colina). 

Próximos cursos: 

18 de janeiro e 22 de fevereiro 

Web: clubevinhosesabores.pt 

Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa - Rua das Portas 

de Santo Antão, 89, Lisboa 

Tel.:213976400 

Preço: 39,90 euros 

AwilLeafil2 

01 PORTO 

É em fevereiro que acontece um dos 

maiores encontros de vinho. No 

Palácio da Bolsa, no Porto, reúnem-

-se dezenas de produtores que 

mostram os seus produtos. Uma 

oportunidade para conhecer de 

perto o que se faz um pouco por 

todo o país 

Próxima edição: 20 a 23 

de fevereiro 

Palácio da Bolsa 

Rua Ferreira Borges, Porto  

Tem uma vasta oferta de cursos a 

vários preços no Palácio da Bolsa, 

no Porto, e no Espaço Teka, em 

Lisboa. No "A Minha Primeira Vez' 

aprende-se como selecionar um 

vinho, abordando os seus estilos e 

categorias. Na segunda parte "A 

Minha Segunda Vez" explora-se as 

castas portuguesas, as etapas da 

vinificação e a influência do terroir. 

No Porto, é lecionado por Duarte 

Costa Pereira, enólogo e supervisor 

de análise sensorial e, em Lisboa, é 

da responsabilidade de Manuel 

Moreira, sommelier e crítico da 

Revista de Vinhos. 

Web: essenciadovinhoporto.com 

Preço: desde 40 euros 

EXPERIENCIAS VINICAS 
NO THE YEATMAN 

02 VILA NOVA DE GAIA 

Este hotel vínico, onde tambem 

funciona o restaurante homónimo 

com duas estrelas Michelin, promo-

ve experiências para apreciadores 

de vinho. No verão, realiza-se o 

Sunset Wine Experiente. Perto do 

Natal, o Christmas Wine Experienc(2 

Oportunidade para conhecer novos 

vinhos e produtores. 

Rua do Choupelo (Santa Marinha) 

Tel.: 220133100 

Nesta que é uma das 

antigas do Douro há lago 

granito, caves de vinho clo.i-c -to 

e de vinhos tranquilos. Os visitanu: 

podem ficar a conhecer os cantos 

casa numa viagem que acaba  com 

prova de várias referências dama' 

E ainda dá para passar a noite e 

barricas gigantes que são q 

meio das vinhas. 

Quinta da Pacheca 

Rua do Relógio do Sol, 

Cambres, Lamego 

APRENDER O MÉTODO 
CLÁSSICO DOS ESPUMANTES 

ANADIA 

A Bairrada é at 

onde  mais 

zem Vá 

compro 

Quinta do 

bom ponto • c , 

projeto do ârqu 

o por si já merece ita. 

Jercorre-se em espx*ate as caves, 

ima referencia ao ptvimento 

- ircular de um saca-rolhas. 

Quinta do Enco o 

Rua de São L encinho, São 

Lourenço ano 

Tel.: 2 15.5;  232960140 

Visit uiaclas de terça a sábado, às 

1 30, 15h30 e 18h30; domingo, 

11h30. Encerra à segunda. 
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• 
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5 V126536 !I1101 *ESTA REVISTA INTEGRA A EDIÇÃO 

DE SEXTA-FEIRA DO JORNAL DE NOTÍCIAS 
E, A PARTIR DE SÁBADO, É VENDIDA 
SEPARADAMENTE PELO PREÇO DE1,60 EUROS SEMANAL DE 3 A 9 DE JANEIRO DE 2020 
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NAS BANCAS 

1,60€
* ## 249: 

 
  

 
  

 
 

  

VISTAS 

SOBRE LISBOA 
O NOVO CINCO ESTREIAS 

DA AVENIDA DA UBERDADE 

X20  PROJETOS PARA 

PASSEIOS EXPERIÊNCIAS LIÇÕES 

E AINDA: HOTÉIS + COMPRAS + RESTAURANTES + CARTAZ DE CINEMA, TEATRO E MÚSICA + PROGRAMAÇÃO DE TELEVISÃO 
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41, 
• 

TURISMO DE LUXO 

Portugal na rota de 
quem gasta 10 mil 
euros em férias 

A Madrid & Beyond, agência de viagens de luxo para Espanha e Portugal, vai 
começar a operar a partir de Lisboa já no arranque do novo ano. A crescente 
procura dos americanos pelo nosso país é um dos pilares da estratégia em curso. 

as  

SONIA BEXIGA 
uo sbexiga@jornaleconomico.pt 

Com o objetivo de expandir, ainda 
mais, a sua capacidade de resposta 
aos viajantes de luxo que escolhem 
a Península Ibérica como destino 
de férias, a Madrid & Beyond entra 
em 2020 com uma nova aposta no 
nosso país e, a partir do próximo 
dia 7, passa a operar também da ca-
pital lisboeta. 

Fundada por Nigel Hack em 1999, 
a Madrid & Beyond aposta na criação 
de experiências de viagem autênticas 
e personalizadas em toda a Península 
Ibérica para os viajantes mais exigen-
tes e sofisticados. 

"O lado português dos nossos 
negócios tem crescido tanto nos 
últimos anos que, atualmente, cer-
ca de 30% das férias que planeamos 
já incluem uma estadia em Portu-
gal. Desde 2017, assistimos ao du-
plicar, a cada ano, das viagens inde-
pendentes a Portugal, que agora 
equivalem a aproximadamente um 
quarto das férias (quase duzentos) 
que planeamos para os nossos 
dientes", afirma Nigel Hack, CEO 
da agência de viagens de luxo, em 
entrevista ao Jornal Económico. 

Nesta aposta, a agência conta com 
a senior sales manager, Mariana 
Knight, que já faz parte da equipa há 
três anos e que, por ser portuguesa, 
"está melhor posicionada para cons-
truir novas parcerias em Lisboa", de-
talha o responsável, acrescentando 
que a colaboradora trabalhará num 
dos muitos espaços de coworking 
que a capital disponibiliza. "Acredita-
mos que isso será extremamente be-
néfico na construção de novas rela-
ções com atuais fornecedores e com 
potenciais parceiros que possamos 
captar um pouco por todo o país, já 
que o papel de Mariana envolverá 
também muitas viagens pelo país", 
reforça. 

Atualmente, as viagens organiza-
das pela agência (centenas de viagens 
todos os anos para clientes predomi-
nantemente oriundos dos Estados 
Unidos e da Austrália) incluem Por-
tugal, como destino independente 
ou combinado com Espanha, sendo 
que no nosso país os destinos mais 
populares são Lisboa, Porto (espe-
cialmente para os amantes de gastro-
nomia), Vale do Douro e a região do 
Alentejo. 

Agora, com uma base permanente 
em Lisboa, a meta é reforçar, nestes 
destinos e noutros, as parcerias ne-
cessárias com hotéis, restaurantes, 
empresas de transporte e guias para 
oferecer as melhores experiências de 
luxo para os seus clientes. 

"Os nossos clientes adoram o facto 
de Portugal ser um destino seguro, 
que oferece excelentes experiências e 
unidades hoteleiras, além de uma 
boa relação custo — beneficio. Para a 
grande maioria, Portugal é um desti-
no totalmente desconhecido, que 
nunca visitaram, mas depois aperce-
bemo-nos de que as expectativas dos  

nossos clientes são completamente 
superadas: ficam a amar as pessoas, 
os lugares, a diversidade e, claro, a 
gastronomia", salienta o responsável. 

Com a operação de expansão a 
desenvolver-se de forma simples, 
ou seja, sem precisar de um investi-
mento de relevo, a agência já inves-
tiu em pesquisa da oferta e produ-
tos portugueses, cerca de 20 mil eu-
ros, mas, tal como sublinha Nigel 
Hack, "o maior investimento para a 
economia, sobretudo a nível local, 
será feito pelos nossos clientes que 
gastam cerca de 10 mil euros num 
só pacote de férias". 

Quanto a expectativas para 2020, 
Hack, um ex-professor de história 
residente em Madrid há mais de 20 
anos, espera uma ainda maior procu-
ra por Portugal por parte dos Esta-
dos Unidos, tendo em conta os no-
vos voos diretos da TAP para Lisboa 
a partir de São Francisco, Washing-
ton e Chicago, além dos serviços já 
existentes de Boston, JFK, Miami, 
Newark e Toronto, e recorda os 
mais recentes números oficiais que 
dão conta do aumento, pelo terceiro 
ano consecutivo, do número de via-
jantes dos EUA, que podem vir a ser 
mais de um milhão este ano, pela pri-
meira vez. "Esperamos ver mais inte-
resse em Portugal em 2020 por vá-
rias razões. Portugal e Lisboa conti-
nuam no topo da lista de lugares para 
ir e mais e mais clientes estão a solici-
tar férias neste destino. Além disso, 
novos voos diretos para a capital 
portuguesa da TAP e da American 
Airlines significam que o país está 
agora muito acessível a todos os via-
jantes norte-americanos, que consti-
tuem a maior parte da nossa base de 
clientes", reforça. 

Ainda sobre a estratégia em cur-
so, o responsável dá ainda nota de 
que 2019 foi um ótimo ano para o 
crescimento da equipa e, no total 
(contando com a equipa em Chica-
go e Tucson, nos Estados Unidos), 
a empresa aumentou em mais de 
25% os postos de trabalho. "Embo-
ra a Mariana Knight seja o único 
membro da equipa que estará em 
Lisboa nesta fase, analisaremos a 
progressão do sucesso do negócio 
nos próximos meses e, se necessá-
rio, poderemos fortalecer e au-
mentar a equipa em Portugal", 
avança ainda o responsável. • 

Para além da oferta 
combinada entre os 
dois países, a agência 
assistiu, desde 2017, 
ao duplicar, a cada 
ano, do números de 
viagens agendadas 
apenas para Portugal. 
Hoje, já representam 
cerca de 30% das 
viagens planeadas 
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Hipotecas de residências 
secundárias são pagas 
com aluguer turístico 

• 

77. 

• 

O mais recente estudo internacional, 
elaborado pela consultora imobiliária Sa-
vills e a HomeAway, plataforma global em 
alojamentos para férias online, conclui 
que Portugal é um destino atrativo para os 
proprietários nacionais de residências se-
cundárias. Noventa e cinco por cento dos 
portugueses inquiridos têm a sua residên-
cia secundaária em território nacional. 

De acordo com o estudo "Residências 
Secundárias — Tendências Mundiais de 
Propriedade e Arrendamento", os principais 
motivos para alugar residências secundárias 
são, para 37% dos respondentes, o de cons-
tituir uma fonte adicional de rendimento,  

34% referem que é para cobrir os custos de 
manutenção da propriedade, 14% indicam 
que é uma ajuda para pagar o valor do em-
préstimo bancário ou impostos. 

O estudo revela que 43% dos inquiridos 
portugueses financiam a sua segunda pro-
priedade com uma hipoteca, que depois 
amortizam (entre 80% e 100% dos inqui-
ridos) com o rendimento obtido através de 
aluguer a turistas e viajantes. 

Para um período de cinco anos, 87% 
dos inquiridos indicam que vão continuar 
a alugar a sua casa e 63% não preveem ad-
quirir nova propriedade para aluguer tu-
rístico. 
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Proposta do 0E2020 retira 
confiança à atividade turística 

A Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP) conside-
ra que a proposta de Lei para o Orçamento 
de Estado para 2020 retira a confiança na 
atividade turística nacional, penalizando 
uma vez mais a atividade de Alojamento 
Local, propondo um novo agravamento 
nos índices de tributação no regime sim-
plificado de IRS e de IRC, passando de 
0,35 para 0,50, especificamente para os 
estabelecimentos localizados em zonas de 
contenção. "Medida da maior injustiça 
liara todos os que investiram, recupera-
ram imóveis desocupados e abandonados, 
contribuindo assim para uma importante 
regeneração urbana." 

"Este agravamento fiscal em sede de IRS 
e de IRC é totalmente despropositado, dis-
cricionário e penalizador para uma ativi-
dade da maior relevância na recuperação 
económica de Portugal", acrescenta. 

• 7 7 

"A especificidade do Alojamento Local 
obriga a que haja uma isenção da mais-
-valia, independentemente do destino que 
é dado ao imóvel, não ficando o mesmo 
sujeito a qualquer outra obrigatoriedade", 
conclui. 

, iÌ 
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Início B3 Destinos do Mediterrâneo serão os mais afectados pelo Brexit
 
Destinos do Mediterrâneo serão os mais afectados pelo Brexit
 
Janeiro 3, 2020
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Um relatório da European Travel Commission (ETC) acaba de revelar que os destinos do Mediterrâneo
como a Turquia, Egipto, Grécia, Tunísia e Marrocos, que estão a recuperar grande parte do turismo
que perderam a partir de 2011, serão os mais afectados em 2020 no pior cenário do Brexit.
 
O último relatório trimestral analisa o impacto de um Brexit 'sem acordo' nas viagens e turismo na
Europa. De acordo com o estudo, o efeito combinado dos factores económicos e não económicos
associados a um Brexit 'sem acordo' causaria uma queda de 7% nas viagens do Reino Unido em 2020
e uma queda de 8% em 2021. Mais significativamente, o relatório afirma que um Brexit 'sem acordo'
teria um efeito descendente permanente nos volumes de viagens de turistas britânicos, o que
certamente causará preocupação entre muitos destinos na Europa.
 
A ETC estima, igualmente, que na Europa, a Espanha, destino que menos cresceu o ano passado em
chegadas internacionais de turistas, será um dos mais afectados, podendo conhecer este ano uma
quebra de 7% nas chegadas de turistas britânicos face a 2019, sendo que as regiões mais
prejudicadas seriam as ilhas Baleares e as Canárias. De acordo com o estudo, a Espanha registou, em
2019, um aumento de entradas de apenas 1,3%.
 
O documento destaca em particular o caso da Turquia, pois reconhece que este país aumentou em
15% a chegada de turistas, tornando-se num "grande rival" para Espanha, graças à sua capacidade de
alojamento e a uma oferta ampla com tudo incluído, que atrai muitas famílias europeias.
 
De acordo com a ETC, embora as coisas pareçam estáveis no sector do turismo europeu, as incertezas
pairam devido à má performance da economia global, realça que o maior risco está em não aproveitar
as oportunidades disponíveis, incentivando abordagens de turismo mais sustentáveis e inclusivas.
 
Enquanto a procura intra-regional desempenha um papel fundamental no aumento do número de
turistas na Europa, os grandes mercados de longo curso continuam a dar uma contribuição
significativa, principalmente dos EUA.
 
O relatório ilustra que vários destinos europeus estão a testemunhar um aumento de chegadas dos
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EUA com interesse significativo no Sudeste da Europa (Turquia (+ 32%), Grécia (+ 21%) e Chipre (+
27%)), enquanto o "apetite" chinês por destinos europeus continua a crescer.
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Luís de Magalhães
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Os viajantes estão a mudar a forma como pesquisam, reservam e viajam. Como será que os
passageiros e a tecnologia vão influenciar as viagens em 2020? - As
 
Início Entrevista As tendências tecnológicas e de viagem para 2020
 
As tendências tecnológicas e de viagem para 2020
 
Janeiro 3, 2020
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Os viajantes estão a mudar a forma como pesquisam, reservam e viajam. Como será que os
passageiros e a tecnologia vão influenciar as viagens em 2020?
 
- As gerações Z e millenium procuram Destinos de Instagram
 
Os estudos mostram que, ao fazer a reserva, metade da geração Z e os millennials têm em
consideração o quão 'Instagramável' é o seu destino. Quantos "likes" vai originar? A garantia de tirar
snaps deslumbrantes de férias é um pré-requisito para 25,8% deles, com fotos autênticas e tiradas
pelos próprios.
 
- Os viajantes usam cada vez mais a tecnologia de voz para navegar
 
Muitas pessoas passam horas a consultar motores de busca e a navegar nos sites para encontrar o
seu destino de viagem ideal. Os smart speakers são uma ajuda na busca, com cada vez mais viajantes
a descobrir o seu destino perfeito e as passagens aéreas convenientes usando a tecnologia de voz.
 
- A inspiração para viagens nas redes sociais vem de amigos e familiares
 
É esperado que o Instagram continue a crescer enquanto fonte importante de inspiração para viagens.
Os viajantes observam principalmente os posts de amigos e familiares (65,3%) ou clicam em hashtags
de estranhos (45,9%) para encontrar inspiração. O papel dos influenciadores e celebridades como
fonte de inspiração para as férias está a diminuir cada vez mais (14,5%).
 
- A combinação entre viagens aéreas e de comboio vai popularizar-se
 
A sustentabilidade é importante e os viajantes estão a ter isso em conta no momento da reserva. É
por isso que as agências de viagens estão a unir esforços, para, sempre que possível, oferecerem
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passagens de comboio para as distâncias mais curtas em alternativa aos voos. O princípio orientador é
que a combinação entre viagens aéreas e ferroviárias possa ser facilmente programada e reservada.
 
- Já está a compensar as emissões de CO2?
 
Existem cada vez mais passageiros a compensar a sua participação nas emissões de carbono. Um
recente estudo encomendado revelou que 38,8% dos viajantes planeia compensar as suas emissões
de CO2 no próximo ano.
 
- O seu rosto é o seu passaporte
 
As filas no aeroporto vão ser mais pequenas graças à tecnologia de reconhecimento facial. No início do
ano, a KLM realizou testes em que os passageiros passaram pelos controlos de segurança, lounges e
embarque, mostrando uma selfie via aplicação da KLM nos seus telemóveis, em vez de exibirem os
seus passaportes.
 
- IA para reduzir tempos de espera em circunstâncias inesperadas
 
As circunstâncias inesperadas, como tempestades, podem levar a atrasos nos voos. A Inteligência
Artificial (AI) ajuda a reduzir os inconvenientes para os passageiros, calculando rapidamente a melhor
forma de utilizar os aviões e as tripulações disponíveis. Isso vai melhorar ainda mais a pontualidade
dos voos em 2020.
 
- Telemóvel desligado ou em casa
 
Os viajantes preferem, cada vez mais, ficar longe do telemóvel durante as férias ou, no mínimo, usá-
lo menos. Ao mesmo tempo, não podem ficar sem telemóvel por completo. Cerca de 50% dos
passageiros prefere usar o telemóvel o menos possível em férias, indicando ainda que isso nem
sempre é possível. Quase um terço dos passageiros gostaria de viajar sem telemóvel, mas receia que
isso seja impossível.
 
COMPARTILHE
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tweet
 
Luís de Magalhães
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Turismo
 
Aeroportos de Faro e Ponta Delgada batem recordes de passageiros
 
3 de janeiro de 2020
 
O aeroporto de Faro, no Algarve, acolheu no ano que agora terminou 9 milhões de passageiros.
Segundo a ANA, este número agora alcançado representa um aumento de tráfego de um milhão de
passageiros entre 2017 e 2019. Os resultados, na opinião da operadora, resultam dos investimentos
efectuados "para aumentar a capacidade de processamento de passageiros, requalificar e remodelar o
terminal assim como a cooperação estratégica com as várias entidades em favor do desenvolvimento
regional e do sector turístico do Algarve".
 
Aeroporto de Ponta Delgada atinge os 2 milhões de passageiros
 
Também o Aeroporto de Ponta Delgada, na Região Autónoma dos Açores, processou, pela primeira
vez, 2 milhões de passageiros num único ano, facto que traduz não só o bom ano turístico de 2019
mas também a crescente diversificação de destinos em Portugal..
 
Também no aeroporto João Paulo II, assim se chama a aerogare, a Ana Aeroportos de Portugal tem
vindo a desenvolver várias áreas, nomeadamente, nomeadamente "o aumento da capacidade de
processamento horária de passageiros e do respectivo nível de conforto e bem-estar; a atribuição de
incentivos de marketing de aviação; a melhoria nas instalações e nos equipamentos utilizados pelas
Companhias aéreas e de assistência em escala; e em parcerias de caráter cultural e social com a
comunidade local".
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