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DISCURSODIRETO 

João Fernandes: presidente do Turismo 
do Algarve, sobre prémio atribuído na Irlanda 

"PRAIAS, GASTRONOMIA 
E CULTURA SÃO ATRATIVOS" 

13CM - A indústria 
das viagens da Ir-
landa distinguiu o 
Algarve corno o 
`Melhor Destino de 
Verão 2020'. Quais 
são os atrativos da 
região que os irlan-
deses mais valorizam? 
João Fernandes - A distinção 
é dedicada ao período bal - 
near, por isso os atrativos 
mais valorizados são as 
praias, as paisagens de enor --
me beleza natural, a gastro-
nomia local, a cultura, a se-
gurança ou a prática de ati - 
vidades diversas como o gol - 
fe, os desportos náuticos, as 
caminhadas ou os passeios 
de bicicleta. 
- Qual a importância do  

mercado irlandês 
para a região? 
- A Irlanda é o ter-
ceiro maior merca-
do emissor de turis-
tas para a região do 
Algarve, com uma 
quota de 8,8%. Até 

novembro do ano passado 
foram registadas 1370 mil 
dormidas de turistas irlan-
deses, o que significa um ara - 
mento de 5%. 
- Com esta distinção, o nú-
mero de turistas irlandeses 
deverá aumentar este ano? 
- As reservas para o primeiro 
trimestre do ano estão acima 
do esperado e isso é um bom 
indicador. C) objetivo é au-
mentar as reservas fora da 
época alta. e R.P.G. 
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Golfe em Portugal tem uma taxa de 23% de IVA, mais alta do que Suécia, Holanda ou Polónia. FOTO: PEDRO ROCHA/GI 

IVA no golfe mais baixo 
pode atrair mais turistas 
para Portugal 
o líder da Golf Course Association of Europe defende que uma 
descida do IVA permitirá ao país concorrer com vários destinos. 

—ANA LARANJEIRO 
ana. la ranjeiro@d i n hei rovivo. pt 

Os praticantes de golfe são dos tu-
ristas que gastam mais nos países 
por onde passam e a atividade 
desportiva ajuda também .a com-
bater um dos desafios que o turis-
mo em Portugal enfrenta: a sazo-
nalidade. Mas, neste campeonato, 
Portugal - que tem mais de 90 
campos de golfe - não joga em pé 
de igualdade: "Há países que têm 
um IVA mais baixo para o golfe, 
como Países Baixos, Suécia e Poló-
nia. É uma atividade em que os 
países concorrem uns com os 
outros; tens de concorrer com Es-
panha, Turquia e outros. A diferen-
ça na taxa do IVA entre as várias 
geografias faz uma grande dife-
rença no preço", diz Lodewijk 
Klootwijk, secretário-geral da Golf 
Course Association of Europe 
(GCAE), que vai realizar de 3 a 5 de 
fevereiro, em Cascais, a European 
Golf Conference, que reúne 250 
dos profissionais mais influentes 
do golfe. 

O debate em torno de uma 
eventual descida do IVA para esta 
modalidade não é novo. Os princi-
pais rostos da atividade turística no  

país já o têm defendido. Mas o 
tema ultrapassa as fronteiras. Lo-
dewijk Klootwijk é um firme de-
fensor dos interesses dos países eu-
ropeus neste segmento, estando a 
abordar o tema em Bruxelas: "O 
IVA é um dossiê pesado e por isso 
continuamos a falar com a Comis-
são Europeia." 

Portugal foi eleito em 2018, pela 
quinta vez, o melhor destino de 
golfe do mundo. O Algarve - onde 
estão localizados perto de metade 
dos campos - é o melhor destino 
do mundo para este desporto em 
2020. O reconhecimento que o 
destino tem tido já reflexo na eco-
nomia. Os dados do Conselho Na-
cional da Indústria do Golfe indi-
cam que os campos nacionais gera-
ram 140 milhões de euros em re-
ceitas diretas em 2018. O impacto 
direto e indireto - o que inclui re-
ceitas em segmentos como a hote-
laria, imobiliário, restauração e 
transportes - nesse ano está avalia-
do em 1,8 mil milhões de euros. 

Estes jogadores "ficam talvez 
por uma semana, em bons hotéis e 
gastam dinheiro em alimentação e 
museus. Os golfistas são dos turis-
tas que gastam mais em termos 
mundiais. É por isso que a indús-

  

tria do golfe é tão interessante. Os 
espanhóis entenderam isso muito 
bem, fazendo pacotes combinados 
para darem um IVA mais baixo. 
Talvez fosse uma boa ideia para 
Portugal", diz Klootwijk . 

Os britânicos são, entre o públi-
co estrangeiro, quem mais procura 
os campos nacionais para o golfe, 
seguidos pelos escandinavos. O 
brexit pode ser, admite o responsá-
vel, um desafio para a atividade 
em Portugal. Mas há outros para as 
empresas e que são à escala euro-
peia: "O setor do golfe está numa 
espécie de transição. Temos suces-
so com o grupo etário entre os 50 
e os 70 anos, mas temos de atrair 
novos grupos. Queremos atrair 
pessoas entre os 40 e os 60 anos." 
O facto de estas comunidades se-
rem vistas como algo fechadas é 
uma ideia que tem de ser combati-
da e esse é um dos temas que vai 
ser focado na conferência. "Uma 
vez por ano os empreendedores do 
golfe juntam-se, porque querem 
avançar no negócio. E isso faz-se 
juntando as pessoas que podem 
inspirar-se umas às outras. Parti-
lham experiências para inspirar-se 
para a próxima temporada, para o 
próximo ano." 
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Porto atrai milhares de turistas todos os anos 

Taxa turística municipal 
Receita liquidada 
(milhões de euros) 15,1 ME 

8,8 M€ 

72% 

2018 

Por tipo de estadia 

2019 

 

2019 
Empreendimentos 
turísticos 

2018 

38,2% 43,7% 

Evolução trimestral 

2018 2019 

2,9 ME 
2,6 ME 

Ai 36% 
706% 

0,3 M€ 
••" 

2.° trimestre 
FONTE, CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 

Alojamento local 

56,7% 81,8% 

4,8 ME 

3,7 ME 

21% 
140% 

1,6 ME 

;° trimestre 4.° trimestre 

3,96 ME 4 ME 

PREÇO 

euros por dormida 
no Porto 
A taxa turística no Por-
to é cobrada em' todos os 
empreendimentos tu-
rísticos e estabeleci-
mentos de alojamento 
local, até um máximo 
de sete noites seguidas 
por pessoa/estadia. Há 
regimes de exceção. 

euros por dormida 
em Vila Nova de Gaia 
A taxa de cidade, conhe-
cida como taxa turística, 
é de dois euros na época 
alta, ou seja, entre 1 de 
abril e 30 de setembro. 
Na época baixa, o valor é 
de apenas um curo. 

Alojamento local vale mais 
de metade da taxa turística 
Peso destas unidades na receita da Câmara do Porto ganha expressão. 
Em Gaia anuncia-se uma fiscalização porque se admitem centenas de fraudes 

Adriana Castro 
adriana.castroQjn.pt 

RECEITA  Mais de metade 
(61%) dos 15,1 milhões de 
euros obtidos pela Cãmara 
do Porto com a taxa turísti-
ca no ano passado resultou 
do alojamento local. O peso 
destas unidades na receita 
da taxa turística subiu face 
a 2018, deixando para trás 
os tradicionais hotéis. A pro-
liferação de alojamento lo-
cal na cidade - atualmente 
são já 8591 os espaços ofi-
cialmente registados - terá 
contribuído, assim, para o 
facto da taxa turística ter 
praticamente duplicado de 
2018 para 2019. 

Um cenário que contrasta 
com a outra margem do rio 
Douro. Em Gaia, a receita da 
taxa turística ficou-se pelos 
1,2 milhões, aquém das ex-
pectativas, e o próprio pre-
sidente da Cãmara, Eduardo 
Vítor Rodrigues, admite 
que há centenas de casas de-
dicadas ao alojamento local 
que não cumprem as regras. 

Nesse contexto, o autarca 
anunciou que vai lançar 
uma fiscalização contra "si-
tuações de clandestinidade 
no alojamento local". O 
Município tem já uma es-
tratégia para combater a 
fraude, que passa pela veri-
ficação das faturas da água. 
Oficialmente, em Gaia há 
1100 unidades registadas. 

No decurso deste ano, a 
Autarquia espera arrecadar 
2,5 milhões, ou seja, o dobro 
de 2019. Até porque está 
prevista a abertura "de três 
a quatro unidades hotelei-
ras no concelho" que estão 
"praticamente prontas". 

PARA ONDE VAI A VERBA 
No Porto e em Gaia, a recei-
ta da taxa dilui-se no Orça-
mento das autarquias. Am-
bas garantem que o dinhei-
ro é usado para fazer face ao 
desgaste dos equipamentos 
públicos, para a manuten-
ção e reabilitação urbanísti-
ca e para reforçar condições 
de segurança e limpeza. 

A Câmara do Porto tam-
bém justifica a duplicação 
do valor da receita da taxa 
turística com o facto da fa-
turação, em 2018, ter sido 
referente apenas a nove 
meses. A par disso, "todas as 
reservas efetuadas até 28 de 
fevereiro estavam isentas 
da cobrança, mesmo que as 
dormidas já ocorressem de-
pois do início da aplicação 
da taxa", juntamente com 
"a primeira fatura do proto-
colo com a Airbnb que só in-
cluiu abril maio e junho". 

ALTERAÇÕES 
O regulamento da taxa no 
Porto sofreu alterações já 
este ano. As novas regras di-
tam .que os "hóspedes cuja 
estadia seja motivada por si-
tuações de despejo ou que 
impliquem o desalojamen-
to" estão isentos do paga-
mento de dois euros por 
noite, tal como nos casos 
em que a pernoita seja "mo-
tivada por qualquer ato mé-
dico, estendendo-se a dois 
acompanhantes". 

A Câmara do Porto tem 
também um papel de fisca-
lização, determinando as 
penalizações para quem não 
cumpre as regras impostas 
pelo regulamento. Essas in-
frações são puníveis por coi-
mas entre os 250 e os 40 mil 
euros, dependendo se o pro-
prietário em causa se trata 
de urna pessoa singular ou 
coletiva. 

pAís  

Lisboa 
A taxa turística é de 
dois euros por dor-
mida. Em 2018, a ca-
pital arrecadou 15,5 
milhões, com a ex-
pectativa de duplicar 
esse valor em 2019. A 
receita do ano passa-
do ainda não foi di-
vulgada. 

Outros concelhos 
Mafra, Sintra, Cas-
cais, Vila Real de 
Santo António, San-
ta Cruz (Madeira) e 
Óbidos são outros 
concelhos que já co-
bram taxa turística, 
cujo valor varia en-
tre um e dois euros. 

Braga 
A cobrança de 1,5 eu-
ros por dormida vai 
avançar em março 
sem aval do setor, 
cujos profissionais 
acreditam que a ver-
ba pode retrair o tu-
rismo. A taxa não 
será aplicada entre 
os meses de novem-
bro e fevereiro e o 
valor só pode ser co-
brado até um máxi-
mo de quatro noites 
seguidas por estadia. 
Incidirá sobre hóspe-
des com idade supe-
rior a 16 anos. 

Para avançar 
Além de Braga, tam-
bém Portimão, Fun-
chal e Porto Santo 
devem avançar este 
ano com cobrança 
pelas dormidas. Gui-
marães e Terras de 
Bouro, por exemplo, 
ainda não aprovaram 
a medida, mas os 
seus autarcas já 
anunciaram publica-
mente a intenção. 
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Taça da Liga 
Braga E C. Porto 
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ouro na 
pedreira 

uerreiros do Minho ergue 
troféu com golo marcado 

ao cair do pano P. 4 a 

"O meu lugar 
está à disposição do presidente" 
Treinador portista critica falta de união "dentro do clube" P. 7 

O percurso 
e a fortuna do 
clã angolano 
Dos Santos 

Começou na gestão de  residuoll 
e acabou na alta finança P.10 a Mi-

 

S
N

3
D

V
IV

I "I
V

(1
0

1
D

A
'2

11
 

Epidemia 
Primeiro 
caso 
suspeito de 
eoronavírus 
em Portugal 

Homem vindo de 
Wuhan está no 
Curry Cabral P. ao 

Lisboa recebe 
quatro vezes 
mais dinheiro 
do que o Porto 

100 milhões para 
a capital, invicta 
fica com 20 P.8 

Congress-, 
CDS dividido 
entre apupos 
e contagem de 
espingardas P.14 

Motorista 
da 'Vimeca 
espancado 
não se lembra 
dos atacantes 

Tinha denunciado 
mulher que se 
queixa da PSP P.19 

Porto 
Alojamento 
local engorda 
cofres da taxa 
turística P.21 

Jornal de Notícias 

Subscrever 
todas as plataformas 
custa 65€ por mês P.34 e 35 
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B 
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jn.pt Diário. Ano 132. N.' 239. P -w. 1,70E Domingo 26 de janeiro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos o Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pirnentel 

Juiz Neto de Moura muda de 
nome após acórdão polémico 
Magistrado passou a assinar as decisões 
como Joaquim Moura para fugir ao estigma 

Ganhou má fama num caso de violência doméstica 
em que citava Bíblia e Código Penal de 1886 Página 17 
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Turismo pede apoio 
fiscal para empresas 
que inovam 

Inquérito da CTP mostra 
que quatro em cada dez 
empresas de turismo 
investiu em inovação 
no último ano. 

Serviços na cloud, marketing digi-
tal ou redes sociais. Os empresários 
do turismo estão cada vez mais 
conscientes da importância do di-
gital para o crescimento dos seus 
negócios, mas pedem incentivos 
para quem investe. Por exemplo, 
a criação de um beneficio fiscal 
que compense o investimento em 
inovação ou um apoio à formação 
de colaboradores na área digital, 
perante uma dificuldade em con-
tratar quadros específicos. 

Este tipo de apoios, diz Francis-
co Calheiros, presidente da Confe-
deração do Turismo de Portugal, 
"são fundamentais e irão contri-
buir para a valorização do turismo. 
São duas áreas que a CTP tem vin-
do a defender e a debater-se por 
elas para que a oferta turística seja 
cada vez mais qualificada". 

Numa indústria cada vez mais 
jovem e em que o aperto finan-
ceiro parece ter passado à boleia 
dos recordes de turistas e dormi-
das, a CTP realizou um inquérito 
em parceria com a NOVA IMS 
para "perceber qual o patamar 
em que estão as empresas no que 
respeita à transformação digital e 
inovação". 

O resultado, que foi avançado ao 
Dinheiro Vivo, mostra que só no 

"Investimento 
em inovação 
ou apoio à formação 
de colaboradores 
na área digital irão 
contribuir para 
a valorização 
do turismo." 
—FRANCISCO 

CALHEIROS 

Presidente da 

Confederação 

do Turismo 

ano passado 41% do universo de 
empresas de turismo investiu em 
inovação, num panorama global 
em que 72% das empresas dizem 
que já investiram. 

A maioria das empresas tem pri-
vilegiado áreas como cloud services 
(74%), marketing digital ou de me-
lhoria rias redes sociais (ambos com 
65%), ferramentas consideradas 
cada vez mais importantes para a 
divulgação de serviços e ligação ao 
público. 

Numa indústria onde foi deteta-
da uma diferença no grau de matu-
ridade digital das empresas, a hote-
laria é o setor dentro do turismo 
com maior grau de desenvolvi-
mento tecnológico. Por outro lado, 
quando considerada a perceção das 
empresas, relativamente a um 
ideal de maturidade digital, a maio-
ria (59%) considerou estar em fase 
de desenvolvimento, 31% em ma-
turidade e apenas 9% em estado 
precoce. 

"Os resultados demonstram 
que existem estados de maturida-
de muito diversos em termos da 
transformação digital, sendo de 
destacar que é consensual a con-
vicção de que a inovação nesta 
área impacta positivamente na 
criação de valor", diz Carlos Reis 
Marques, um dos investigadores 
da Nova IMS responsáveis pelo es-
tudo. 

Embora haja uma maior cons-
ciência em relação às tecnologias, 
19% das empresas consultadas re-
conheceram não estar a investir 
em tecnologias digitais. E a escas-
sez de recursos humanos disponí-
veis e com competências nesta 
área foram as razões apontadas pe-
los empresários. 

A falta de apoios também é apon-
tada pelos empresários, que pe-
dem um impulso para um turismo 
4.0. Entre as sugestões de apoios 
que poderiam beneficiar este setor, 
além do beneficio fiscal e apoio à 
formação, é ainda apontado o apoio 
às atividades de inovação digital; o 
apoio na aquisição e utilização de 
tecnologias digitais; maior flexibi-
lidade no relacionamento com os 
serviços da administração pública, 
por via do digital; e incentivos ao 
associativismo como forma de 
criar valor global no setor. 

— Ana Margarida Pinheiro Página 5
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Coronavírus não dá sinais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=815b2c04-963e-490b-aeea-

096caa4f955f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coronavírus não dá sinais de abrandamento, o número de vítimas mortais subiu na última noite para
80. As autoridades chineses confirmam também um total de 2700 casos. O primeiro-ministro do país
visita hoje a cidade de Wuhan, o epicentro deste contágio. A Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas diz apenas que está em contacto permanente com outros países no contexto desta crise,
não esclarecendo se vai ou não aproveitar este transporte aéreo par trazer para Portugal os cidadãos
nacionais.
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Neve na Serra da Estrela

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb4630c9-acab-47d1-b6f3-

1cb1faa8ca0e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A neve em grande abundância na Serra da Estrela, lançou grande confusão no trânsito nos acessos à
Torre. Foram milhares os que procuraram tirar partido manto branco no ponto mais alto de Portugal
Continental.
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EM 2021 

Porto é palco 
de Fórum 
do Turismo 
13  O Porto vai acolher o Fó-
rum Mundial de Presidentes 
da Câmara da Organização 
Mundial de Turismo (OMT) 
ern2021, depois de Lisboa ter 
acolhido o evento em 2019. 
Segundo um comunicado do 
gabinete

 

cio ministro de Es-
tado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Siza 
Vieira, "a decisão foi tomada 
em Madrid, à margem da FI-
TUR [Feira Internacional de 
Turismo de Madrid]". O Fó-
rum de 2021 abordará, diz a 
mesma nota de imprensa, 
"os desafios do turismo ur - 
bano sustentável". 
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Turismo 
sustentável em 
debate no Porto 

DECIMO  A cidade do Porto 
vai receber o "Fórum dos 
Presidentes de Câmara 
para o Turismo Sustentá-
vel" no primeiro semestre 
de 2021, depois de Lisboa 
ter acolhido o mesmo 
evento no ano passado. A 
decisão foi tomada "num 
encontro entre a secretá-
ria de Estado do Turismo, 
Rita Marques, e o secretá-
rio-geral da OMT, Zurab 
Pololikashvili", diz um co-
municado do gabinete do 
ministro da Economia. O 
Fórum de 2021 abordará 
"os desafios do turismo ur-
bano sustentável", acres-
centa o texto. 
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Dormidas turísticas em Portugal 
aumentaram 3,4% no ano passado 

HOTEL RIA  O número de noites passadas em estabeleci-
mentos turísticos subiu 3,4% em Portugal, no ano passado, 
acima da média de 2,4% da União Europeia (UE), com a per-
centagem de hóspedes estrangeiros a progredir 2,6%, se-
gundo o Eurostat. O número de dormidas fixou-se, assim, 
em 76,9 milhões, mais 3,6 milhões de face a 2018. 
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TURISMO 

Setor turístico 
cresceu 4% no 
ano passado 
O turismo mundial fechou 
2019 com 1.500 milhões de 
chegadas de turistas internacio-
nais, mais 4% do que no ano 
anterior, e regista 10 anos con-
secutivos de crescimento, divul-
gou a OMT - Organização Mun-
dial do Turismo. Organismo 
prevê para este ano um resul-
tado semelhante ao verificado 
no ano passado, embora "de 
uma forma muito cautelosa". 
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O crime de manter a Linha do Douro amputada

a O Governo, como noticiou Carlos 

Cipriano no Público da passada 

segunda-feira, pretende lançar um 

Plano Ferroviário Nacional a partir 

dos projectos ferroviários já 

previstos no Plano Nacional de 

Investimentos 2020-2030. O debate 

foi aberto com o contributo do 

Conselho Superior de Obras 

Públicas, que defende 

investimentos no valor de cerca de 

quatro mil milhões. Uma das obras 

propostas é a reabertura, com linha 

electri cada, do troço da Linha do 

Douro entre o Pocinho e Barca de 

Alva, “conjugada com a sua 

reactivação enquanto ligação 

transfronteiriça”. 

Esta proposta vai ao encontro da 

petição pública, assinada por 13. 

500 pessoas, que foi entregue 

recentemente na Assembleia da 

República, defendendo a 

requali cação e a reactivação 

daquela linha ferroviária até Barca 

de Alva e a sua ligação a Salamanca. 

Aparentemente, parece que os 

astros se estão a alinhar em torno 

deste anseio duriense. Só que o 

diabo costuma estar nos detalhes e 

o detalhe neste caso pode estar na 

frase “conjugada com a sua 

reactivação enquanto ligação 

transfronteiriça”. Ou seja, a 

reabertura do troço Pocinho-Barca 

de Alva poderá depender da 

reabertura do troço espanhol entre 

Barca de Alva e Salamanca. 

Percebe-se a ideia: tratando-se de 

uma ligação internacional, a obra 

seria co nanciada por Bruxelas. 

Porém, em matéria de 

investimentos e promessas 

ferroviárias, convém não ser 

ingénuo: fazer depender a 

reabertura do troço Pocinho-Barca 

Alva da reabertura do troço 

espanhol signi ca não fazer nada. 

Insistir na ligação a Salamanca, 

como o têm feito as entidades que 

promoveram a petição pública, 

com a Liga dos Amigos do Douro 

Património Mundial à cabeça, é 

convidar os governos de Portugal e 

Espanha a manter tudo como está. 

Se nas contas da Comissão Europeia 

a recuperação dos 28,5 quilómetros 

de via entre o Pocinho e Barca de 

Alva custa 163 milhões de euros, 

quanto não custaria recuperar os 

77,5 quilómetros de via entre Barca 

de Alva e Salamanca? 

Gostava de estar enganado, mas a 

Linha do Douro como ligação 

transfronteiriça europeia não é 

viável. Desde logo, pela sinuosidade 

do traçado (só nos 17 quilómetros de 

linha entre Barca de Alva e La 

Fregeneda foi necessário construir 

13 pontes metálicas e 20 túneis). A 

distância de comboio pode ser mais 

curta, mas será sempre mais 

demorada. Não faz qualquer 

sentido o argumento de que o porto 

de Leixões caria mais próximo de 

“plataformas industriais e logísticas 

de Salamanca, Madrid, Valladolid, 

León, Burgos, Oviedo, Miranda de 

Ebro e Vitória-Gasteiz, abrindo-se 

novas oportunidades de negócio 

que permitirão expandir o 

hinterland daquela infra-estrutura 

portuária”. Sim, no mapa caria 

mais perto, mas chega mais rápido 

um camião de Leixões ao nó de 

Benavente, onde se cruzam as 

principais ligações rodoviárias da 

Galiza e de Castela e Leão com 

Madrid e a fronteira francesa, do 

que um comboio de mercadoria de 

Leixões só até Barca de Alva. 

O mundo mudou. O comboio do 

Douro como meio de transporte de 

mercadorias perdeu 

competitividade para a rodovia. 

Não adianta negá-lo. Acresce que a 

ligação ferroviária transfronteiriça 

pelo Douro interessa muito mais a 

Portugal do que a Espanha. Sempre 

interessou. É bom lembrar que foi 

um consórcio de banqueiros e 

empresários nortenhos, 

denominado “Sindicato 

Portuense”, que nanciou a 

construção do troço espanhol. A 

linha, um monumento de 

engenharia ferroviária, cou 

concluída em 9 de Dezembro de 

1887. As perdas foram tantas, por 

falta de procura, que, apenas um 

ano e meio depois, o Governo 

português teve de vir em auxílio do 

Sindicato Portuense, 

atribuindo-lhe, em jeito de 

compensação, a exploração do 

porto de Leixões. Estão a ver a 

ironia disto tudo? 

Ao longo da sua história, a ligação 

ferroviária internacional através do 

Douro nunca atraiu as prometidas 

mercadorias de Castela e Leão para 

o porto de Leixões, nem nunca foi 

uma grande via de escoamento de 

mercadorias do Norte de Portugal 

para a Europa. E também nunca 

captou um número de passageiros 

nacionais e internacionais que 

justi casse a sua manutenção. 

Alguém acredita que vai ser agora, 

com a bacia do Douro esvaziada de 

gente, que irá ter procura? 

Já chega de criar ilusões e de 

enganar o povo. Com base nos 

mesmos estudos idílicos, em 2009, 

a então secretária dos Transportes, 

Ana Paula Vitorino, anunciou o 

arranque dos trabalhos para a 

reabertura do troço Pocinho-Barca 

de Alva. Não aconteceu nada, claro. 

Disse-o no mesmo ano em que 

A ferrovia,  
como meio de 
transporte 
amigo do 
ambiente, tem 
vindo a ganhar 
cada vez mais 
adeptos. No caso 
da do Douro, 
estamos a falar 
de uma linha 
ferroviária que 
liga vários sítios 
classificados 
como 
Património 
Mundial 

Pedro Garcias

Elogio do vinho
ordenou o encerramento dos 

últimos troços das linhas do Tâmega 

e do Corgo. A mesma governante, 

lembre-se, já tinha encerrado a 

Linha do Tua em Agosto do ano 

anterior. Em todos os casos, foi 

invocada a necessidade de fazer 

obras, para aumentar a segurança 

das vias. Nunca mais abriram, como 

se sabe. No seu tempo, Cavaco Silva 

também usou os mesmos 

argumentos para, em 1988, dar luz 

verde ao fecho da Linha do Sabor e 

do troço da Linha do Douro entre o 

Pocinho e Barca de Alva. 

O que aconteceu em muitas 

destas vias ferroviárias, durante a 

sua existência e após o seu fecho, 

com o abandono das 

infra-estruturas, foi obra de 

criminosos. Algumas das vias que 

fecharam podiam transportar 

poucas pessoas (em parte por culpa 

do mau serviço e dos maus 

horários), mas eram muito 

importantes para a vida das 

respectivas comunidades e podiam 

desempenhar hoje um importante 

papel na sua promoção turística. 

A ferrovia, como meio de 

transporte amigo do ambiente, tem 

vindo a ganhar cada vez mais 

adeptos. No caso da do Douro, 

estamos a falar de uma linha 

ferroviária que liga vários sítios 

classi cados como Património 

Mundial e atravessa, sempre quase 

lado a lado com o rio, a mais bela 

região vinhateira do mundo. 

Investir na sua requali cação 

integral, com a reabertura do troço 

entre o Pocinho e Barca de Alva, 

deveria ser um desígnio nacional, 

um imperativo mesmo. A riqueza 

que o país extrai do Douro, através 

das suas barragens e do negócio do 

vinho, a somar às receitas geradas 

com o incremento do turismo, 

justi cam plenamente os 163 

milhões que a Comissão Europeia 

estima ser necessário investir.  Até 

porque o troço entre o Pocinho e 

Barca de Alva já deixou de ser terra 

de ninguém. A via passa hoje ao 

lado do novo Museu do Vale do Côa, 

atravessa novas e imponentes 

quintas e continua a ser a principal 

porta de acesso ao extraordinário 

Parque Natural do Douro 

Internacional e a vilas e aldeias 

históricas como Freixo de Espada à 

Cinta ou Castelo Rodrigo. Só por 

isso, deixar a linha do Douro 

amputada deste seu troço nal, com 

a importância crescente que o 

turismo tem para a região e o país, 

será tão criminoso como foi o seu 

encerramento.

RENATO CRUZ SANTOS
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Aeroporto civil em Leiria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=22a0ee65-d6e4-4eb5-9c31-

fcd49d688fa0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está a estudar a possibilidade de instalar um aeroporto civil na base aérea militar de Monte
Real, em Leiria. A notícia foi avançada pelo Jornal de Leiria que cita o presidente da Câmara local. Foi
numa reunião camarária quando Gonçalo Lopes revelou o conteúdo do ministro Pedro Nuno Santos.
Um estudo da firma Roland Berger aponta a necessidade de um investimento de 25 milhões de euros
em 6 meses.
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Vila Galé aposta 
no centro de Elvas 

O Grupo Vila Galé vai investir cinco 
milhões de euros numa nova unidade 
hoteleira no centro histórico de Elvas. 
A unidade hoteleira vai 'nascer' num 
conjunto de imóveis históricos, a 
recuperar e a adaptar ao turismo, 
entre eles os antigos edifícios do 
Aljube Eclesiástico e do Conselho de 
Guerra e a antiga fábrica da ameixa. 
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Turismo
 
Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
27 de janeiro de 2020
 
Na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, a região do Algarve foi eleito novamente como
"Melhor Destino de Verão 2020", prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as
ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando. "Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e
terá um papel estratégico na consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem
construído junto do mercado irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O
conjunto de atractivos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens
de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de
actividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", revela.
 
O responsável acrescenta: "De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido
entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos
por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a
Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional".
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de Setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
A Associação do Turismo do Algarve avança que este é o segundo prémio que o Algarve conquista em
2020, num curto espaço de dias. Na semana passada, a região foi também distinguida com o título de
"Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista
britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
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Início B3 Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
Janeiro 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado ontem, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards e
distingue a região como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Este é o segundo prémio internacional para a região, desde o início do ano
 
Os profissionais da indústria de viagens da Irlanda distinguiram o Algarve como "Melhor Destino de
Verão 2020", na na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, anunciados na passada sexta-
feira.
 
Este prémio reconhece a qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para clientes
que viajam a partir desse mercado e constitui um selo de garantia concedido pela Associação dos
Agentes de Viagens Irlandeses.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as
ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
"O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as
paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática
de atividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", revela.
 
"De recordar que este título de Melhor Destino de Verão tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da
oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018.
 
No ano passado e até ao mês de Setembro, houve um crescimento de 10% no número de hóspedes e
de 5,4% no número de dormidas, face ao período homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today's Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
Sul Informação
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A edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards distinguiu
o Algarve como  Melhor Destino de Verão 2020 . O prémio, atribuído pela
indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de serviços
de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e
constitui um selo de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens
Irlandeses.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que
incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando. "É mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel
estratégico na consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve
tem construído junto do mercado irlandês", entende João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer
a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades
diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de
bicicleta, há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este
interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado, não apenas como um destino ideal de férias, mas também
como um local de eleição para casar. De recordar que este título de  Melhor
Destino de Verão  tem sido entregue a Portugal de forma consecutiva, desde
2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda
tem dado ao valor da oferta turística nacional", acrescentou o presidente do Turismo
do Algarve.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a
região do Algarve, a Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil
hóspedes e mais de 1 milhão e 320 mil dormidas no destino, em 2018. Em 2019, até
ao mês de setembro, estes indicadores registaram um crescimento de 10 por cento
no número de hóspedes e de 5,4 por cento no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior. Este foi o segundo prémio que o Algarve conquistou,
em 2020, num curto espaço de dias. Na semana passada, a região foi também
distinguida com o título de  Melhor Destino de Golfe na Europa Continental ,
atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo
quarto ano consecutivo.
 
Daniel Pina
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O Algarve começa 2020 a receber mais um galardão, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry
Awards como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
O prémio que foi atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, na passada quinta-feira, "reconhece a
qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse
mercado e constitui um selo de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens
Irlandeses", refere comunicado da Associação de Turismo do Algarve.
 
Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na consolidação
do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado irlandês , avança
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.  O conjunto de atrativos que a região consegue
oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as delícias da
gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os desportos
náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos turistas
irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado
neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de eleição
para casar , revela. De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido entregue a
Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder
contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda
tem dado ao valor da oferta turística nacional , conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
A ATA assinala que o Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos
como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
Este é o segundo prémio que a região conquista em 2020, em poucos dias. Na semana passada, foi
também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos
leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
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Os profissionais da indústria de viagens da Irlanda elegeram o Algarve como  Melhor Destino de Verão
2020  nos Irish Travel Industry Awards, distinção anunciada na passada quinta-feira.
 
Este prémio "reconhece a qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para clientes
que viajam a partir desse mercado e constitui um selo de garantia concedido pela associação dos
agentes de viagens irlandeses", realça a Associação Turismo do Algarve.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos, como Espanha e as
ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1,3 milhões de dormidas
no destino, em 2018.
 
No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registavam um crescimento de 10% no
número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias, depois de a
região ter sido também distinguida com o título de  Melhor Destino de Golfe na Europa Continental ,
atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today's Golfer pelo quarto ano consecutivo.
 
..diariOnline RS
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