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Turismo aéreo no Algarve na "Forbes"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28ba7b89-b2a9-4ecf-a18a-

3c333613e711&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São dez as viagens transformadoras eleitas pela "Forbes" em 2019. Da lista fazem parte destinos
como Itália, Vietname, Laos, Zagreb, Brasil, o deserto do Namibe. Portugal surge nessa lista graças a
uma experiência do turismo aéreo no Algarve.
Declarações de Pedro Cotovio, turismo aéreo.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-01-19 21:53
 RTP 3 - 3 às... , 2020-01-20 11:54
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ANO PASSADO 

Turismo com bons resultados 
O Algarve ultrapassou, entre 

janeiroe novembro do ano pas-
sado, a marca de 20 milhões de 
dormidas nas unidades de alo-
jamento turístico, segundo re -
vela o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). Foi o terceiro ano 
consecutivo que este número 
de dormidas foi atingido . 

"Foi particularmente expres-

  

sivo o aumen 1 do mercado in-
terno, que até novembro já ul-
trapassou o recorde anual de 
dormidas na região, alcançado 
em 2018", refere João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve (RTA). Este 
responsável destaca ainda "o 
crescimento das dormidas fora 
da época alta" . .J.C.E. Região teve mais turistas nacionais 
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Aeroporto de Lisboa 
ultrapassou a fasquia dos  
30 milhões de passageiros

Número global de 
passageiros que utilizaram 
os aeroportos nacionais 
chegou aos 59 milhões  
no ano passado

Aviação
Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.pt

Aumento de passageiros nos aeroportos do país foi de 6,9%

O aeroporto Humberto Delgado, em 

Lisboa, ultrapassou, pela primeira 

vez, a fasquia dos 30 milhões de pas-

sageiros em 2019. De acordo com os 

dados disponibilizados agora pela 

Vinci, empresa francesa que detém 

a ANA — Aeroportos de Portugal, o 

aeroporto de Lisboa cresceu 7,4% no 

ano passado, o que lhe permitiu che-

gar aos 31.173 mil passageiros. 

O maior ritmo de crescimento, no 

entanto, coube ao Aeroporto Fran-

cisco Sá Carneiro, no Porto, que 

subiu 9,8% e chegou aos 13.105 mil 

passageiros — também um número 

recorde. 

Ao todo circularam pelos aeropor-

tos nacionais (continente e ilhas) 

59.120 mil passageiros, uma subida 

de 6,9% face a 2018. Lisboa tem um 

peso de 52,7% no total, cabendo ao 

Porto uma fatia de 22,2%. 

Segundo os últimos dados do regu-

lador da aviação civil, a ANAC, refe-

rentes ao segundo trimestre de 2019, 

a TAP era o líder no aeroporto de 

Lisboa com uma quota de mercado 

de 51% em número de passageiros 

transportados (seguida pela Ryanair, 

com 11%). Já no Porto é a Ryanair que 

comanda, com 35% (a TAP está na 

segunda posição, com 19%). 

No caso de Faro e dos aeroportos 

localizados nos arquipélagos da 

Madeira e dos Açores também houve 

subidas: Faro cresceu 3,7%, a Madei-

ra 0,7% e os Açores 6,2%. Em 2018, 

tanto a Madeira como Faro tinham 

sofrido uma ligeira redução. 

Apesar da tendência de subida 

registada nos dois principais aero-

portos portugueses em 2019, tem-se 

assistido a um abrandamento no seu 

ritmo de crescimento. Em Lisboa a 

taxa tinha sido de 8,9% em 2018 e de 

18,8% em 2017 (ano de grande subida 

na chegada de turistas internacio-

nais), enquanto no caso do Porto os 

valores foram de 10,7% (2018) e de 

15% (2017). 

Os dados referentes a Lisboa sur-

gem numa altura em que a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) se 

prepara para emitir a declaração de 

impacte ambiental (DIA) sobre o 

aeroporto complementar do Mon-

tijo — algo que deverá acontecer 

amanhã. 

A 30 de Outubro, a APA comuni-

cou que, no âmbito da avaliação de 

impacte ambiental (AIA) e subse-

quente proposta de declaração à 

construção da nova infra-estrutura 

no Montijo, tinha concluído por um 

parecer favorável condicionado, com 

exigências de medidas de minimiza-

ção e compensação ambiental cujo 

valor pode ascender até cerca de 48 

milhões de euros. 

Das medidas exigidas à ANA pela 

APA, a maior fatia diz respeito aos 

encargos para diminuir o impacto do 

ruído, avaliadas entre 15 a 20 milhões 

de euros. Depois, segue-se a aviafau-

na, com a criação de um mecanismo 

nanceiro “para a gestão da área 

RUI GAUDÊNCIO

afectada”, a gerir pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e das Flo-

restas, (ICNF), que contará com um  

montante inicial de 7,2 milhões de 

euros, a que acrescem mais 200.000 

euros por ano — oito milhões de 

euros no âmbito do período de con-

cessão, até 2062. Além disso, a APA 

quer “áreas de compensação física” 

com a extensão de 1600 hectares e a 

“dinamização do CEMPA-Centro de 

Estudos para a Migração e Protecção 

de Aves”, gerido pelo ICNF.  

Outra factura, que pode ir até aos 

dez milhões de euros, diz respeito à 

mobilidade, cabendo à ANA fomen-

tar a mobilidade uvial através da 

compra de dois barcos “a entregar à 

empresa pública Transtejo”. 

Em resposta, a ANA a rmou que 

não concordava com algumas das 

159 medidas apresentadas pela APA, 

e enviou uma contraproposta que 

inclui a criação de um fundo com um 

“sistema de governança colegial”, 

cujo objectivo passa por “potenciar 

as acções de mitigação e compensa-

ção dos impactes ambientais das 

aeronaves, nomeadamente para a 

redução do impacto sonoro e protec-

ção da natureza”. 

Este fundo seria “uma iniciativa 

conjunta” com todos os intervenien-

tes no processo, abrangendo as 

medidas do projecto de declaração 

de impacte ambiental “referentes 

aos impactos das aeronaves”, bem 

como “as que venham a ser identi

cadas no futuro”.

Lisboa ultrapassou 
pela primeira vez  
a fasquia dos 30 
milhões de 
passageiros.  
Mas o maior 
crescimento coube 
ao Aeroporto 
Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, 
que subiu 9,8%
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Ombria Resort

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4424830-e9df-424f-b9a2-

f440b9c3f912&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hotel de 5 estrelas e os primeiros 65 apartamentos do Ombria Resort.
Declarações de João Richard Costa, diretor de Vendas e Marketing.
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Minuto Imobiliário

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a13a6c6-6b98-40db-899c-

ed0780c8a748&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ombria Resort, empreendimento imobiliário de luxo no Algarve, com abertura prevista para 2022,
arrancou com a construção das primeiras residências da Viceroy. São 65 apartamentos de tipologias
T1 e T 2 com gestão da Viceroy Hotel Group, a cadeia norte-americana de hotéis de 5 estrelas.
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A6 Recuperação do turismo na Austrália vai custar 1,24 mil milhões de euros
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Início B4 Recuperação do turismo na Austrália vai custar 1,24 mil milhões de euros
 
Recuperação do turismo na Austrália vai custar 1,24 mil milhões de euros
 
Janeiro 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Governo australiano vai dar 1,24 mil milhões de euros para recuperar a indústria do turismo,
afectada pelos incêndios que fustigam o país desde Setembro do ano passado, anunciou o primeiro-
ministro, Scott Morrison.
 
Como parte de um plano de recuperação do sector, o chefe do Governo explicou que pretende dar um
grande impulso à indústria turística, mas não avançou pormenores para já.
 
Um relatório do Conselho australiano de Exportações e Turismo divulgou, entretanto, que o número de
turistas que reservaram estadias na Austrália caiu entre 10 e 20% desde o início dos incêndios, o que
representa perdas para a indústria na ordem dos 2,7 mil milhões de euros.
 
- Os visitantes internacionais estão a cancelar [as suas reservas] devido a preocupações com a
qualidade do ar, segurança e impacto dos incêndios na oferta turística, explicou o director-geral do
conselho, Peter Shelley.
 
- O Governo e a indústria do turismo têm de passar urgentemente a mensagem de que muitos
destinos turísticos imperdíveis não foram afectados pelos incêndios, defendeu Peter Shelley, para
adiantar que quanto mais cedo se enviar uma mensagem forte e positiva, melhor.
 
Segundo o organismo dedicado ao turismo, os visitantes que mais têm anulado as suas reservas são
dos Estados Unidos e da Europa, com especial destaque para o Reino Unido, habitualmente
responsáveis por metade das reservas anuais na Austrália no período de Dezembro a Fevereiro.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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NÚMERO 

A ASAE instaurou 
327 processos a 
estabelecimentos de 
alojamento local e 
empreendimentos 
turísticos 
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ASAE multa 327 
empresas turísticas 
FISCALIZAÇÃO  A Autoridade 
de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE) instau-
rou 327 processos de con-
traordenação e 11 processos 
crimes na sequência das fis-
calizações a cerca de 1900 
estabelecimentos de aloja-
mento local (AL) e em-
preendimentos turísticos 
realizadas em 2019. 

Em comunicado, a ASAE 
refere que as ações tiveram 
lugar em todo o território 
nacional, tendo os proces-

  

sos sido instaurados "por re-
produção ou imitação de de-
nominação de origem, frau-
de de mercadorias, oferta ou 
prestação de serviços sob 
marcas contrafeitas ou imi-
tadas e desobediência". 

A falta de afixação da pla-
ca identificativa do AL ou da 
classificação do empreendi-
mento turístico e a oferta de 
serviços sem registo ou com 
registo desatualizado estão 
entre as principais infrações 
detetadas. • 

Página 9



A10

Taxa Turística. Só nove estados-membros ainda não a adoptaram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores:
Ana Margarida Pinheiro

Mónica Monteiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c9d14cd

 
Por vezes utilizada como medida para dissuadir a chegada massiva de turistas, outras como mais uma
fonte de receita, a taxa turística é regra na UE
 
Taxa fixa por noite, em percentagem da tarifa diária ou até mesmo para quem nem pernoita. Com o
turismo mundial a crescer, muito à boleia das companhias aéreas de baixo custo, os vários países têm
introduzido novos tributos para compensar e evitar as enchentes. Na União Europeia tornou-se uma
realidade para quase todos os países - apenas nove ainda não a adotaram. Entre tributos por cidade
ou província, a ETOA, Associação de Turismo Europeu, estima que os turistas sejam chamados a pagar
este complemento em 125 destinos da Europa.
 
Não existe ainda taxa turística no Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia,
Luxemburgo, Suécia e Reino Unido. "Nos três países mais visitados da Europa: França, Espanha e
Itália introduziram todos uma série de taxas", refere a organização que representa agências de
viagens e boards de turismo.
 
Por exemplo, no país mais visitado da Europa, França, a taxe de séjour é uma taxa aplicada mais ou
menos nos mesmos moldes das que existem em Portugal: por noite dormida, por hóspede. Em
Espanha, onde existem taxas na Catalunha e Ilhas Baleares, às taxas por noite dormida, acresce uma
taxa paga por todos os passageiros que chegam por cruzeiro.
 
Itália já tem taxas turísticas desde 2011. A tassa ou imposta di soggiorno é aplicada por cerca de
1000 municípios e assume os contornos mais graves em Veneza, onde vai nascer em julho, com um
valor entre 3 e 10 euros. É uma taxa que nasce com o objetivo de conter turistas e a variação de valor
a pagar tem a ver com a época do ano em que a visita ocorre. Esta taxa vai acrescer à taxa por noite
dormida que já é aplicada em Itália, revela a ETOA.
 
Conheça os países e as taxas:
 
República Checa
 
O valor da taxa cobrada é 0,50 cêntimos em Praga.
 
Lituânia
 
A capital tem uma taxa de um euro por pessoa por noite.
 
Malta
 
O valor da taxa cobrada é de 0,50 cêntimos por pessoa por noite, sendo o máximo cinco euros.
 
Polónia
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O valor da taxa cobrada é 0,50 cêntimos. Por exemplo, em cidades mais turísticas como, Cracóvia,
Gdansk, Katovice e Breslávia.
 
Eslováquia
 
O valor da taxa cobrada é 1,65 euros por pessoa por noite.
 
Reino Unido
 
Cobram uma libra por pessoa por noite. Além disso, apenas tem propostas para as taxas, mas ainda
não foram aplicadas.
 
Chipre
 
Não tem taxa.
 
Dinamarca
 
Não tem taxa.
 
Finlândia
 
Não tem taxa.
 
Letónia
 
Não tem taxa.
 
Lituânia
 
Não tem taxa.
 
Luxemburgo
 
Não tem taxa.
 
Irlanda
 
Não tem taxa.
 
Suécia
 
Não tem taxa.
 
Áustria
 
- 0,36EUR para 3.2% do custo de hotel para uma pessoa por noite em Viena. Crianças não estão
incluídas na taxa.
 
Bélgica
 
2,39EUR / até 18 anos isentos da taxa ; a cidade de Gante tem a taxa de 3EUR
 
Bulgária
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O valor da taxa varia entre de 0,10EUR a 1,95EUR por pessoa por noite.
 
Croácia
 
A taxa é de 1,35EUR por pessoa por noite crianças entre os 12 aos 18 têm 50% de desconto.
 
França
 
Varia entre 0,50 cêntimos e 4 euros por pessoa por noite. Em Parias há uma taxa extraordinária de
15%, ou seja, 0,23 cêntimos e 4,60 euros.
 
Alemanha
 
Varia entre 0,50 cêntimos e 4 euros por pessoa por noite ou 7,5 do total cobrado pelo hotel.
 
Grécia
 
Na Grécia as taxas começaram a ser cobradas em 2018. O valor normalmente é cobrado no hotel no
momento do check-in. O valor da taxa é 0,50 cêntimos por pessoa por dia em hotéis de uma e duas
estrelas. De três estrelas, o valor acrescenta para 1,50 euros. Para hotéis de cinco e quatro estrelas é
cobrado o valor mais alto - 4 euros.
 
Hungria
 
Na Hungria, a taxa tem um acréscimo 4% no valor do hotel por noite.
 
Itália
 
Em Itália, a taxa varia de cidade para cidade. Por exemplo, em Roma, o valor da taxa é de 3 a 7 euros
por pessoa no período de 10 dias. Crianças com menos de 10 anos não pagam a taxa.
 
Holanda
 
Varia com o tipo de alojamento e também com a classificação.
 
Portugal
 
Desde 2016 que a taxa é aplicada na capital no valor de dois euros por pessoa por noite. Crianças
como menos 13 anos não pagam a taxa. No Porto, o valor é igual. Para a região do Algarve, anda não
existe indicação do valor, mas no municípios da região aprovaram, em 2018, um valor para a taxa de
1,50 euros que recebeu forte oposição.
 
Roménia
 
O valor da taxa designada taxa hoteliera locala (taxa hoteleira local) é cerca de 1%, variando
consoante o hotel por noite. Os turistas com menos de 18 anos não pagam a taxa.
 
Eslovénia
 
A taxa é de 2,50 euros por noite, sendo o valor variável de hotel para hotel.
 
Espanha
 
Nas ilhas Baleares o valor por dia é de 4 euros por pessoa.
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Partilhe esta notícia
 
Ana Margarida Pinheiro ,   Mónica Monteiro
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Unidades hoteleiras de Braga têm registado mais de soo mil dormidas por ano 

Taxa turística arranca em 
Braga sem o aval do setor 
Cobrança de 1,5 euros por dormida tem início em março. 
Meses de novembro a fevereiro ficam excluídos da medida 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt 

Doba  O Município de 
Braga apresentou, ontem, a 
plataforma para aplicação da 
taxa turística de 1,5 euros 
por dormida, que entra em 
vigor em março, sob muitas 
dúvidas e contestação dos 
responsáveis hoteleiros. 
Além de receios a nível fis-
cal e de alterações ao siste-
ma de faturação, os profis-
sionais do setor acreditam 
que verba pode retrair o tu-
rismo, nomeadamente dos 
espanhóis ou outros estran-
geiros que fugiam aos pre-
ços de alojamento pratica-
dos no Porto. 

"É mais uma taxinha para 
dar trabalho", critica Fer-
nando Almeida, proprietá-
rio de um apartamento que 
funciona como alojamento 
local, em Braga. Lamentan-
do não ter sido ouvido nes-
te processo, à semelhança 
de outros empresários que 
participaram ontem na ses-
são, Fernando Almeida acre-
dita que cobrança pode re-
sultar em perda de competi-
tividade para Braga. 

"Se há zonas que cobram e 
outras não, vamos ser me-
nos competitivos. Se calhar, 
[os turistas] começam a fi-
car em Ponte de Lima, em  

vez de Braga", afirma ao JN. 
José Santos, diretor de um 

hotel junto ao Arco da Por-
ta Nova, diz que medida "é 
exagerada". Inês Silva, ge-
rente de uma guest house, 
concorda que a taxa "vai 
prejudicar" dormidas, "por-
que muitos dos turistas são 
espanhóis [da Galiza] que 
vêm passar o fim de sema-
na". "Não sei se vão estar 

PELO PAÉL 

Nove cidades cobram 
Porto, Vila Nova de Gaia, 
Mafra, Sintra, Cascais, Lis-
boa, Vila Real de Santo An-
tónio, Santa Cruz (Madei-
ra) e Óbidos já cobram taxa 
turística, entre um e dois 
euros. 

Quatro vão avançar 
Além de Braga, também 
Portimão, Funchal e Porto 
Santo devem avançar este 
ano com cobrança pelas 
dormidas. Guimarães e 
Terras de Bouro, por exem-
plo, ainda não aprovaram 
medida, mas os seus autar-
cas já anunciaram publica-
mente a intenção. 

dispostos a pagar 1,5 euros 
por dia", refere, lamentan-
do ainda "gastos" com apli-
cação da cobrança. "Vamos 
ter de alterar os programas 
de faturação", elucida, es-
pelhando a mesma preocu-
pação de Fátima Kane, 
dona de um apartamento 
turístico. 

Apesar de discordarem da 
taxa turística, os responsá-
veis aplaudem o facto desta 
não ser aplicada na época 
baixa, entre os meses de no-
vembro e fevereiro. Além 
disso, o valor só pode ser co-
brado até um máximo de 
quatro noites seguidas por 
estadia. A taxa incide sobre 
hóspedes com idade supe-
rior a 16 anos. 

Estadias motivadas, com-
provadamente, por trata-
mento médico, visitantes 
com incapacidade igual ou 
superior a 60% ou alojados 
decorrente de declaração de 
emergência social ou Prote-
ção Civil estão excluídos 
deste pagamento. 

Altino Bessa, vereador do 
Turismo da Cãmara de Bra-
ga, adiantou que 2,5% do 
valor das taxas será devolvi-
do às unidades hoteleiras 
"pelo trabalho". O respon-
sável está convencido de 
que a medida vai "benefi-
ciar" o setor. • 

ST, 

-À4 411L; 

Inês Silva 
gerente de guest house 

"Não cobrarem 
taxa turística 
na época baixa é 
positivo. A primavera 
e o verão correm bem. 
Janeiro é o pior mês" 

Fátima Kane 
proprietária de alojamento local 

"Estávamos a receber 
turistas do Porto, por 
ser mais económico, 
mas agora vão ter 
de pagar mais. Pode 
desviar [os 
visitantes]" 

C. • 

José Santos 
diretor de hotel 

"A cidade ainda 
está na fase de 
ascensão. A taxa 
média de ocupação 
entre junho e 
dezembro andou na 
ordem dos 70%" 
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Turismo a caminhar 
para novos recordes 
Depois de alguns sinais de abrandamento, o 
setor do turismo voltou a ganhar um novo fô-
lego. Governo prevê fechar 2019 com 18,1 mil 
milhões de receitas e 27 milhões de hóspedes. 

O turismo prepara-se para fechar 
2019 com novos valores recorde. O 
Governo prevê atingir 18,1 mil mi-
lhões de euros de receitas turísticas 
e cerca de 27 milhões de hóspedes. A 
confirmar-se, será alcançado um 
novo recorde neste indicador, de-
pois dos mais de 16 mil milhões que 
o setor arrecadou em 2018, e dos cer-
ca de 25,2 milhões de hóspedes rece-
bidos. A garantia foi dada pela se-
cretária de Estado do Turismo. 

Para Rita Marques, o turismo 
está a «entrar num novo capí-
tulo» e defmiu três prioridades 
para os próximos anos: garantir 
que a oferta é «elástica para cap-
tar a atenção de suficientes 
mercados» e assegurar uma 
«gestão eficiente da sazonali-
dade» e a coesão territorial. 

O que é certo é que os números 
falam por si. De acordo com os úl-
timos dados divulgados, esta se-
mana, pelo Instituto Nacional de 
Estatística, o setor recebeu 1,8 mi-
lhões de hóspedes e 4,1 milhões de 
dormidas em novembro, o que re-
presenta um aumento de 12,5% e 
7,2%, respetivamente, face ao mês 
anterior. Este crescimento deve-
-se, em grande parte, ao aumento 
das dormidas de residentes, que 
subiram 14,1% - ainda assim, re-
presenta um decréscimo de 0,8% 
face a outubro -, enquanto as de 
não residentes aumentaram 4,2% 
(uma subida de 2,6% quando com-
parada com o mês anterior). 

Mas os números são mais signi-
ficativos se forem contabilizados 
os turistas que o país recebeu des-

  

de o início do ano. Ao todo, os es-
tabelecimentos turísticos recebe-
ram cerca de 25,4 milhões de hós-
pedes, um aumento de 7,1% face 
a igual período do ano passado, 
correspondentes a mais de 66 mi-
lhões de dormidas. 

Já as receitas arrecadadas man-
têm o ritmo de abrandamento. O 
rendimento médio por quarto dis-
ponível fixou-se em 51,3 euros no 
período de janeiro a novembro, 
um aumento de apenas 1,8%. Já 
os proveitos totais arrecadados 
pela hotelaria ultrapassaram os 4 
mil milhões de euros, uma subida 
homóloga de 7%. Mas tendo em 
conta apenas o mês de novembro, 
os proveitos totais aumentaram 
10,2%, atingindo os 229,6 milhões, 
enquanto os proveitos de aposen-
to se fixaram em 164,8 milhões, 
crescendo 9,3%. 

Portugal está a atrair as atenções 
dos turistas chineses, norte-ameri-
canos e também canadianos. 

S.P.P. 
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Turismo em Portugal: Presidente da CTP pede reforço de verbas para o setor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=efe34c20-513a-4caa-a5ce-

ac1731da6f93&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Turismo considera que está na altura de reforçar os meios do setor.
Francisco Calheiros diz também que é preciso reforçar o número de trabalhadores no turismo em
Portugal.
Declarações de Francisco Calheiros.
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PCP reclama "atitude firme" do governo para pôr fim à "impunidade" da Ryanair
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f4f45ee

 
O PCP/Algarve manifestou solidariedade com os trabalhadores da Ryanair despedidos pela companhia
aérea, reclamando do governo uma "atitude firme" que permita pôr fim à "impunidade" com que a
empresa atua no país.
 
"O PCP, ao mesmo tempo que manifesta a solidariedade com os trabalhadores da Ryanair, exigindo a
reintegração dos trabalhadores despedidos e o respeito pelos direitos de todos os trabalhadores da
empresa (incluindo com o cumprimento da legislação nacional), reclama do Governo uma atitude
firme que ponha fim à impunidade com que esta multinacional atua no nosso país", realça, em
comunicado, a Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP.
 
A Ryanair procedeu, no início deste ano, a um despedimento colectivo no Algarve de mais de 80
trabalhadores, cujo contrato de trabalho estava celebrado com a Crewlink, empresa de trabalho
temporário ligada ao próprio grupo Ryanair.
 
"São atirados desta forma para o desemprego, confirmando uma política de afronta e violação
sistemática dos direitos dos trabalhadores na qual se funda o modelo de negócio desta multinacional",
acrescenta o PCP.
 
Para a força política, trata-se de "só mais um dos muitos atropelos que a Ryanair tem vindo a impor
aos direitos dos trabalhadores", o que acontece há largos anos, a par da "manutenção de elevados
níveis de precariedade" e das "constantes manobras de pressão, coacção e ameaça sobre os seus
trabalhadores", impondo a desregulação de horários ou não reconhecendo os seus direitos de
organização sindical.
 
"A Ryanair é também conhecida pela recente chantagem que efetuou junto do País, ameaçando com o
abandono da base localizada em Faro. Uma atitude tão mais inaceitável quanto esta companhia de
aviação tem vindo a receber ao longo dos anos largos milhões de euros de recursos públicos -
incluindo de fundos comunitários - em nome do turismo e da abertura/manutenção de rotas",
salientou o PCP/Algarve.
 
Para os comunistas, a empresa "atua com completa impunidade sem que se conheça qualquer
intervenção do governo que não seja a de dar cobertura - em nome do turismo - a estes processos".
 
"Nem a região do Algarve nem o país podem estar à mercê dos interesses dos acionistas desta ou de
outras multinacionais. A defesa do Turismo em Portugal, reclama uma política que respeite e valorize
os direitos dos trabalhadores e que não fique dependente das multinacionais e das suas operações de
chantagem", conclui o PCP, que promete questionar o governo na Assembleia da República sobre as
medidas necessárias para "garantir os direitos dos trabalhadores e os interesses do Algarve e do país".
 
..diariOnline RS
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Algarve is Europe leading golf destination for fourth year in a row
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Algarve is Europe leading golf destination for fourth year in a row
 
By Essential Business
 
Posted 19 Janeiro, 2020
 
In News
 
0
 
0
 
The Algarve has kicked off 2020 in style with yet more success at the Today's Golfer Travel Awards.
 
It's a remarkable ninth title for the Portuguese golfing hotspot since the launch of the awards in 2011,
as it secured the crown of Best Golf Destination in Continental Europe for the fourth year running.
 
Readers of the popular publication cast their votes in their thousands in this year's awards, and the
sun-drenched region, which boasts 43 courses, claimed the top prize as Europe's leading golf
destination once again.
 
Today's Golfer Courses and Travel Editor Kevin Brown said: "Congratulations to the Algarve again on
another richly deserved victory in our Travel Awards. The Algarve has so much to offer both on and off
the course. It's such a magical all-round package and no wonder golfers revisit time and time again.
 
"It is the fourth year in a row it has been voted as the number one destination and is clearly as
popular as ever with our readers."
 
Algarve tourism boss João Fernandes celebrated the latest award as "excellent news for the region and
a reason to be proud for everyone who works in the Algarve's golf industry and who makes it a daily
priority to provide visitors with the best possible experience".
 
Says Fernandes, this award "recognises the commitment of a large team of entrepreneurs and
professionals. It is thanks to them that we won this extraordinary award."
 
"On the other hand," he says, "the fact that we continue to be a top destination among British golfers
shows that the Algarve Tourism Association's promotion strategy was justified."
 
The tourism chief also thanks everyone who voted for the region and promises to "maintain its high
quality standards".
 
Maria Manuel Delgado e Silva, Algarve tourism golf product manager, said: "It's a wonderful start to
2020 to have been voted as Best Golf Destination in Continental Europe by the readers of Today's
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Golfer. It is a source of huge pride to everyone in the industry to receive this recognition once again
from our UK guests and our thanks go to those who took the time to vote for us.
 
"It is always an enormous team effort and we would like to show our gratitude to everyone who
played their part in achieving this award. There are so many unsung heroes working in our industry in
the Algarve and everyone plays their part in delivering the highest standards possible."
 
The Algarve has become a serial winner within the golf industry in recent times and has continued that
tradition after also adding the IAGTO Worldwide Golf Destination of the Year for 2020 to the trophy
cabinet at the IGTM in October.
 
Read More
 
By        Essential Business
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TURISMO 

Região eleita 
melhor destino 
de golfe 
G  A revista britânica 'To - 
day's Golfer' consagrou o 
Algarve, pelo quarto ano 
consecutivo, como 'Melhor 
Destino de Golfe na Europa 
Continental', numa votação 
de milhares de leitores. 

O prémio, entregue no âm-
bito dos Today's Golfer An-
nual Travel Awards, "reco-
nhece mais uma vez a região 
do Algarve como destino fa-
vorito no que toca a expe-
riência dos turistas na práti-
ca de golfe" refere a Associa-
ção de Turismo do Algarve 
em comunicado. 

A região algarvia conta 
com um total de 40 eampós 
destinados à prática desta 
modalidade. *RD, 
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Algarve ultrapassa marca dos 20 milhões de dormidas nos primeiros 11 meses de
2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020
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O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), citado
pelo portal Visit Algarve.
 
Pelo terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de
dormidas num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e
nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes: "Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino",
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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MERCADO INTERNO PÕE TURISMO NO ALGARVE EM MÁXIMOS
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Mais de 20 milhões de dormidas nos onze primeiros meses de 2019
 
O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento
turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Pelo
terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas
num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos
proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.
 
No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio - que na definição do INE compreende hotelaria,
alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação - registou cerca de
203 mil hóspedes (+12,1% do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8%). As
dormidas de residentes cresceram 17,8% e as de não residentes 5,9%, com destaque para o Reino
Unido (+5,7%), Alemanha (+10,5%), Espanha (5,7%), EUA (+22,1%) e Itália (+40,4%). A estada
média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4%.
 
Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6%, atingindo 32,3
milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4%, para 17,4
euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6%).
 
Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes:  Foi
particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o
recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas
fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de
redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino ,
conclui.
 
Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3% do que em 2018) e 20,4
milhões de dormidas (+2,4%). Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2
mil milhões de euros (+7,2%). No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação
Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4%) e o aeroporto de Faro movimentou 8,7
milhões de passageiros (+3,7%).
 
Por:IMP
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Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve integra rede mundial da OMT
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O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um "destino
líder" em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social.
 
O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de
turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo.
 
O mercado espanhol gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora dos meses de época alta em
2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
..diariOnline RS
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Observatório do Algarve integra rede da OMT
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Início B1 Observatório do Algarve integra rede da OMT
 
Observatório do Algarve integra rede da OMT
 
Janeiro 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social.
 
O reconhecimento do observatório regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de
turismo de Madrid à qual o Algarve regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães

Página 24



A25

OBSERVATÓRIO DO ALGARVE INTEGRA REDE MUNDIAL DA OMT
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Reconhecimento acontece na FITUR, dia 23 de Janeiro
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019, vai passar a
integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), posicionando o Algarve como um destino
líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e social. O reconhecimento do observatório
regional pela OMT acontecerá dia 23 durante a FITUR, a feira de turismo de Madrid à qual o Algarve
regressa este ano.
 
Num processo iniciado há menos de um ano pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio do
Turismo de Portugal e em estreita parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve e a Universidade do Algarve, este observatório irá agora juntar-se à rede mundial
da OMT - International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - que envolve já a
participação de países como a China, a Grécia, o Brasil, os EUA e a Itália.
 
A sustentabilidade de um território pressupõe uma preocupação com os recursos naturais e com a
qualidade de vida futura das populações que o habitam e visitam, sendo por isso necessário promover
a coesão territorial e um crescimento económico equilibrado. O observatório regional guia-nos nesse
caminho, ao desenvolver metodologias para a sustentabilidade no turismo e ao dotar-nos de
conhecimento científico sobre a região. Com a sua integração na INSTO será ainda mais fácil trocar
informação com os parceiros da rede, aplicar técnicas de gestão e de monitorização similares e, por
fim, aumentar a competitividade turística do Algarve , considera João Fernandes, presidente da RTA.
 
O momento simbólico de reconhecimento do observatório algarvio pela OMT decorrerá na Feira
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), onde o Algarve se promoverá de 22 a 26 de janeiro com
um módulo de destino e treze módulos de negócio integrados no expositor de Portugal, localizado no
pavilhão 4, stand 4D02.
 
Natureza, cultura, gastronomia, golfe e sol e mar são as apostas do Algarve para esta edição da
FITUR, feira em Espanha que se assume como ponto de encontro global para profissionais de turismo
de todo o mundo e que se realiza num mercado que gerou mais de 401 mil dormidas no Algarve fora
dos meses de época alta em 2019 (+ 12,2% do que em igual período de 2018).
 
Por: IPM
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Festival celebra as amendoeiras em flor de Castro Marim
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O já tradicional Festival das Amendoeiras em Flor regressa a Castro Marim, no Algarve, para aliar a
cultura e gastronomia, dando a conhecer a região.
 
Assim, a 01 e 02 de fevereiro, haverá os passeios pedestres por entre vales e ribeiras da serra
algarvia para ver as ancestrais amendoeiras carregadas de flor.
 
Mas os visitantes poderão ainda visitar o mercado de produtos locais e assistir a recriações de artes e
ofícios artesanais, que permitem conhecer ou reavivar memórias.
 
A animação de rua, o teatro, a música tradicional portuguesa (fado e folclore), os jogos tradicionais,
os ateliers de pão, de queijo de cabra e plantação de amendoeiras, bem como a gastronomia
tradicional, assente em produtos tradicionais da dieta mediterrânica, são outras atratições do Festival
das Amendoeiras em Flor.
 
Em meados de janeiro a paisagem da serra algarvia transforma-se: para além do verde e do
castanho, os campos são preenchidos pelos tons rosa e branco das amendoeiras em flor.
 
É uma das paisagens mais bonitas da estação e resultará num dos recursos endógenos mais
procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia: a amêndoa.
 
"O Festival das Amendoeiras em Flor pretend ainda ajudar a incrementar o crescimento de mais
plantações de amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto,
que pode passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia", sublinha a Associação Recreativa
Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora (ARCDAA), organizadora do festival.
 
O evento é gratuito, mas os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e inscrições limitadas. O
preço inclui pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde. As crianças dos seis aos 12
anos pagam oito euros. As inscrições são feitas através do email arcdaa@gmail.com ou do contato 965
284 657.
 
Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta
também com as parcerias da Câmara Municipal de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite,
Associação Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa,
Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária
Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St.
António.
 
O programa completo pode ser consultado em https://cm-castromarim.pt/site/sites/cm-
castromarim.pt/files/eventos/documentos/cartaz_a3_programa_pt.pdf
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Novo circo encantou Monchique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/01/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1e0e1d0

 
O Lavrar o Mar, projeto inserido no programa cultural  365
Algarve , voltou a levar o novo circo a Monchique por ocasião do final-de-ano,
desta feita com a novidade de duas companhias proporcionarem duas sessões
diárias entre 27 de dezembro e 5 de janeiro. E a resposta do público foi
maciça, com largos milhares de pessoas a rumarem a Monchique para noites de
puro deleite.
 
De França a companhia Le P'tit Cirk trouxe o espetáculo  Les
Dodos , recordando uma espécie de ave que se extinguiu por ser demasiado
desajeitada para sobreviver. De facto, os dodos não sabiam voar, nem nadar, e
eram demasiado ingénuos para enfrentarem a dureza da vida. Este pássaro era
fisicamente o oposto do acrobata e, no entanto, são ambos igualmente
inconscientes, viajando entre o medo e a ingenuidade, a vida e a sobrevivência.
 
O espetáculo era composto por cinco músicos acrobatas que elaboravam modelos de
micro-sociedades expressas através de jogos de relações sensíveis de
fragilidade, poder e benevolência. De acordo com os diretores artísticos, a
hostilidade do mundo condena-os a inventar mecanismos de sobrevivência
freneticamente irrisórios, como as tentativas improváveis de escapar à gravidade
através de uma imaginação sem limites. Um espetáculo, por isso, muito ritmado
onde a música das guitarras, do contrabaixo e do violino são a sua respiração.
 
Já os belgas da Collectif Malunés apresentaram  Forever,
Happily... , em que os sete anões da Branca de Neve pretendem reunir todas as
princesas na sua tenda de circo. Assistimos, deste modo, a uma floresta
encantada com a Pequena Sereia, Hänsel e Gretel (ou João e Maria), e todo o
universo dos contos de fadas. Desde maçãs envenenadas a chinelos mal colocados,
os acrobatas tropeçavam no seu capuz vermelho e contavam ao público o que
precede a história conhecida por todos. "Aqui nem tudo é maravilhoso e as
relações humanas são tão frágeis quanto cómicas. Aqui, as vestes sufocam as
princesas, os lobos ficam aterrorizados e os príncipes morrem de exaustão",
explicam. Um espetáculo que esgota a superficialidade desse  mundo maravilhoso
deslocado da realidade, trazendo uma visão moderna, viva e atual, mas também
ridícula, desse imaginário.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: João Mariano e Camille Leon
 
Leia a reportagem completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__232
 
Daniel Pina
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Silves volta a promover Jazz nas Adegas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/01/2020

Meio: Algarve Vivo Online

URL: http://algarvevivo.pt/silves-volta-a-promover-jazz-nas-adegas/

 
As próximas sessões de Jazz nas Adegas, que levarão o Trio Rui Caetano à Quinta do Barradas e 'The
Dixie Lab' à Quinta do Francês, já estão esgotadas, mas há ainda muitas propostas até maio para
participar nesta iniciativa.
 
No dia 31 de janeiro, às 21h00, na Quinta da Malaca, no Real Picadeiro, atua o Jazz UALG, repetindo
no dia 1 de fevereiro, às 17h00. Este evento já tem bilhetes à venda. BWN atuam na Cabrita Wines,
em Silves, no dia 28 de fevereiro, às 21h00, e no dia 20 de fevereiro, às 17h00. Os Cool Manouche
estarão na Herdade Barranco do Vale, em São Bartolomeu de Messines, no dia 6 de março, às 21h00,
e no dia 7 de março, às 17h00, seguindo-se Chibanga Groove na Paxá Wines, em Silves, no dia 20 de
março, às 21h00, repetindo no dia 21 de março, às 17h00.
 
Em abril está prevista a atuação de Edgar Caramelo Quarteto, no dia 3, às 21h00, no dia 4, às 17h00,
no JAAP, em Silves, seguindo-se o Quarteto Luis Bastos, na Quinta do Barranco Longo, em Algoz, no
dia 17, às 21h00, e no dia 18, às 17h00. Em maio, será a vez de Tamal Hot Band, na Quinta Marquês
dos Vales, em Lagoa, no dia 8, às 21h00, e no dia seguinte, às 17h00. A iniciativa encerra com Al-
Fanfare, em Armação de Pêra, no dia 23 de maio, às 17h00.
 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a
programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro. É uma
iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa
simbiose entre o vinho, o produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em
espaços pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz. Procura, ainda, valorizar todo o
património material e imaterial do concelho, dando-o a conhecer através de uma experiência e um
contacto diferente com o mesmo.

Página 28



A29

JAZZ NAS ADEGAS
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A primeira sessão de 2020 do Jazz nas Adegas levará à Quinta do Barradas o Trio Rui Caetano. A
iniciativa terá lugar nos dias 17 e 18 de janeiro, pelas 21h00 e 17h00, respetivamente. Os bilhetes já
estão à venda.Rui Caetano Trio apresenta, assim, nestes dois dias, as suas composições originais
numa representação pura do seu percurso na música e das suas influências, num ambiente único da
Quinta do Barradas, onde se produzem 8000 litros de vinho das castas Touriga Nacional, Aragonez,
Syrah.Relembramos que nesta edição do jazz nas Adegas, que decorre até maio de 2020, estão
previstas, ainda, as seguintes sessões:24/jan/20 | 21h00 | Quinta do Francês, Silves | The Dixie
Lab25/jan/20 | 17h00 | Quinta do Francês, Silves | The Dixie Lab31/jan/20 | 21h00 | Quinta da
Malaca, Alcantarilha | Jazz UALG01/fev/20 | 17h00 | Quinta da Malaca, Alcantarilha | Jazz
UALG28/fev/20 | 21h00 | Cabrita Wines, Silves |BWN29/fev/20 | 17h00 | Cabrita Wines, Silves
|BWN06/mar/20 | 21h00 | Herdade Barranco do Vale, São Bartolomeu de Messines | Cool
Manouche07/mar/20 | 17h00 | Herdade Barranco do Vale, São Bartolomeu de Messines | Cool
Manouche20/mar/20 | 21h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove21/mar/20 | 17h00 | Paxá
Wines, Silves | Chibanga Groove03/abr/20 | 21h00 | JAAP, Silves | Edgar Caramelo
Quarteto04/abr/20 | 17h00 | JAAP, Silves | Edgar Caramelo Quarteto17/abr/20 | 21h00 | Quinta do
Barranco Longo, Algoz | Quarteto Luis Bastos18/abr/20 | 17h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz |
Quarteto Luis Bastos08/mai/20 | 21h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Tamal Hot Band09/mai/20 |
17h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Tamal Hot Band23/mai/20 | 17h00| Armação de Pêra | Al-
FanfareO Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a
programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro. Trata-
se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os VINHOS DE
SILVES, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência
única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz. Procura, ainda,
valorizar todo o património material e imaterial do concelho, dando-o a conhecer através de uma
experiência e um contacto diferente com o mesmo.Os ingressos têm um custo associado de 12 euros
(inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais,
voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho),
encontrando-se à venda na plataforma BOL em https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais:
FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy. O evento
destina-se a maiores de 18 anos. + Info: Sector de Turismo da CMS | tel.: 282 440 800 | email:
turismo@cm-silves.pt
 
Início: {{event[0].event_dataini_iso8601 | date:'longDate'}}
 
Fim: {{event[0].event_datafim_iso8601 | date:'longDate'}}
 
Local:
 
{{event[0].townname}}
 
Distrito:
 
{{event[0].districtname}}
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