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Business as usual after Brexit
 
By Daisy Sampson,
 
in News ·
 
31-01-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
As Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmly business as
usual in Portugal with British tourists and residents still being actively welcomed and reassured.
 
In a statement, the British Ambassador to Portugal, Chris Sainty said: "We will be leaving the EU
under the terms of the Withdrawal Agreement: in other words, we are leaving with a deal.
 
"Last week the UK legislation needed to implement that deal was passed by the British Parliament and
became law in the UK. This week the European Parliament also approved the Withdrawal Agreement.
The Withdrawal Agreement is extremely important for British nationals living in Portugal. Because it
protects - in international law - important rights that you have here such as: the right to continue to
live and work in Portugal, the right to healthcare and the right to continue to receive benefits and your
UK state pension."
British nationals in Portugal need to be a resident in Portugal before the end of the year to have their
rights protected and are still being advised by the Embassy to apply for the valid documents if they
have not yet done so. Those planning to move to Portugal between now and the end of the year will
have until June 2021 to register as a resident.
Chris Sainty added: "I know this was not the outcome that many of you hoped for. But I would make
two points. First of all, as I have already said, the Withdrawal Agreement - an international treaty
between the UK and the EU - offers very strong protection of your rights. It is good news that we are
leaving with this deal. And secondly, as many of you have heard me say before, Portugal is an old
friend and ally, and the Portuguese authorities have made clear many times that the British
community here will always be welcome. That won't change - in fact I am sure that the long-standing
friendship and partnership between the UK and Portugal will continue to grow stronger in the years
ahead."
While the situation for British residents in Portugal may be resolved at least for the time being in
Portugal, any possible negative impact of Brexit on the tourism market had been ruled out by both the
Algarve Tourism Board (RTA) and the Algarve Association of Hotel and Tourist Developments (AHETA).
 
Elidérico Viegas, the president of AHETA told The Portugal News: "We think that any damage and
uncertainties that may have been caused to the tourism industry in the Algarve by Brexit has already
occurred and any further negative impacts are expected to residual."
He explained: "The British market has always been the biggest supplier of tourists to the Algarve. This
reality, in spite of some of the upheavals that have arisen since the beginning of contemporary
tourism in the 60s, including more recently Brexit, were not enough to alter a commercial and tourist
relationship over more than 50 years between the United Kingdom and the Algarve, and I have no
doubt that this will remain and even increase in the future."
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An indicator that has been particularly positive for tourism in the Algarve has been the rise in the
value of the pound since which Elidérico Viegas expects to continue in the future, helping to keep the
Algarve a financially viable option for British tourists.
President of the RTA, João Fernandes, told The Portugal News that a combination of promotional
campaigns to help encourage British tourists to the region and positive discrimination have helped to
mitigate against any negative effects of Brexit.
"The latest data on British tourist demand in the Algarve, released by the National Statistics Institute
(INE), and which refer to November 2019, show an accumulated growth of 7.2 percent of guests in
tourist accommodation and an impact on overnight stays 2.5 percent higher than the same period in
2018.
 
He added: "I think that also contributing to this good performance is the fact that Portugal was the
first country to define a contingency plan for Brexit, with very favourable positive discrimination
measures, such as visa exemption, facilities for travelling with animals or even the non-increase in
airport charges for passengers from the British market.
"This was further reinforced in promotional terms with the national campaign #Brelcome and the
promotional reinforcement made by Turismo do Algarve in terms of the "Special Promotion Plan",
which has been running campaigns with tour operators, with Online Travel Agencies (OTA) and with
airlines."
Elidérico Viegas, the president of AHETA concluded: "Ultimately, and for the record, if Brexit is good
for the British, it will be good for tourism in the Algarve as well".
Any British nationals who have questions about living in Portugal are advised to follow the 'Brits in
Portugal' Facebook page.
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A aliança luso-inglesa que perdura 

até hoje começou a ser juridicamen-

te formalizada na Igreja de São Sal-

vador de Tagilde, localidade a quatro 

quilómetros de Vizela, em 10 de 

Julho de 1372, quando o então rei de 

Portugal, Fernando I, se encontrou 

com Roger Hoor e João Fernandes 

Andeiro, os representantes de João 

de Gante, lho do monarca inglês 

Eduardo III e duque de Lencastre; as 

duas partes assinaram o Tratado de 

Tagilde, no qual Portugal se compro-

meteu a ajudar Inglaterra, por terra 

e por mar, em eventuais guerras con-

tra Castela, reza a Crónica de D. Fer-

nando, escrita por Fernão Lopes. 

Dada a relevância do documento 

para uma aliança posteriormente 

consolidada com os tratados de 

Westminster (1373) e de Windsor 

(1386), a Câmara Municipal de Vizela 

pretende, mais de seis séculos 

depois, valorizá-lo, com o lançamen-

to de umas miniaturas em barro que 

replicam o padrão instalado em 10 

de Julho de 1953, junto à igreja de 

Tagilde, com os brasões dos reinos 

de Portugal e de Inglaterra à época 

do tratado. As peças vão ser apresen-

tadas hoje, na loja de turismo de 

Vizela, com o intuito de promover 

um acontecimento habitualmente 

esquecido, diz ao PÚBLICO o presi-

dente da câmara, Victor Hugo Salga-

do. “Temos uma referência histórica 

do concelho e do próprio país que 

muitas pessoas no próprio concelho 

não reconhecem. Resolvemos ence-

tar um conjunto de acções de valori-

zação deste marco”, observa. 

As peças, refere ainda o autarca, 

estarão disponíveis em caixas que 

vão exibir, tanto em português como 

em inglês, parte do texto do tratado, 

no qual os dois países se comprome-

tiam a serem “bons, leais, éis e ver-

dadeiros amigos para sempre e que 

em nenhum tempo fossem um con-

tra o outro”. O esforço de promoção 

do Tratado de Tagilde inclui ainda a 

requali cação em curso do adro da 

igreja, com conclusão prevista para 

Vizela quer fazer do tratado 
que originou a aliança luso-inglesa 
um pilar do turismo

de 2018. A autarquia, reitera Victor 

Hugo Salgado, precisa de encontrar 

soluções para combater eventuais 

crises nos sectores têxtil e do calça-

do, empregadores predominantes 

no Vale do Ave, e optou pelo turismo 

por ser algo que está na “génese” de 

Vizela. “As cartas de Camilo Castelo 

Branco [século XIX], que passou 

várias épocas balneares em Vizela, 

testemunhavam a actividade turísti-

ca da vila”, diz. 

Depois de concluída a requali ca-

ção das termas em 2019, graças a um 

investimento de cinco milhões de 

euros, a autarquia lançou ontem o 

site e o mapa turísticos do concelho. 

O presidente da câmara, eleito como 

independente em 2017, a rma, 

porém, que a capacidade hoteleira 

de Vizela se limita a 200 quartos, 

razão pela qual o executivo munici-

pal aprovou, a 3 de Dezembro de 

2019, a venda em hasta pública do 

imóvel conhecido como Castelo da 

Ponte, para a criação de um hotel de 

charme de 80 a 100 quartos, por um 

preço-base de 1,4 milhões de euros. 

Pelo papel que o edifício desempe-

nhou no processo de autonomia 

face a Guimarães, concluído em 19 

de Março de 1998, a decisão da 

autarquia mereceu a oposição e as 

críticas dos vereadores do PS e da 

coligação PSD/CDS-PP. 

A estratégia de promoção turística 

congrega também a reabilitação urba-

na de Vizela, nomeadamente a dos 

seus espaços centrais: o Jardim de 

Manuel Faria e a Praça da República. 

A primeira pedra da empreitada de 

renovação dos espaços, estimada em 

1,8 milhões de euros, vai ser lançada 

no domingo, assinalando-se nesse 

mesmo dia a conclusão da requali

cação da Rua do Doutor Pereira Cal-

das, uma artéria contígua. 

A intervenção concebida pelo 

arquitecto Filipe Costa prevê uma 

aproximação entre o jardim, a praça 

e a Rua de Abílio Torres, diz o autarca 

ao PÚBLICO. Na Praça da República, 

o granito vai ser substituído por um 

desenho em calçada portuguesa que 

reproduz os azulejos da era romana 

encontrados no subsolo desse espa-

ço, acrescenta Victor Hugo Salgado. 

O projecto explora ainda a heran-

ça termal associada a esse período 

romano, com a transferência da 

estátua Vizela Romana da praça para 

o jardim, a recuperação da Bica 

Quente, estrutura que assinala o 

local das antigas termas, e a instala-

ção de uma estátua de Abílio Torres, 

médico ligado ao termalismo.

Requalificação
Tiago Mendes Dias

Junto à igreja de Tagilde  
está um padrão evocativo 
do tratado assinado  
em 1372 entre os reinos  
de Portugal e Inglaterra

Temos uma 
referência 
histórica do 
concelho e do 
próprio país que 
muitas pessoas no 
próprio concelho 
não reconhecem 
Victor Hugo Salgado 
Presidente da Câmara de Vizela

DR

Padrão de 1953 assinala o Tratado de Tagilde

Março. O investimento de cerca de 

140.000 euros mais IVA, salienta 

Victor Hugo Salgado, vai remover o 

alcatrão ali existente e dar uma 

“expressão muito mais signi cativa 

ao padrão existente”. 

A iniciativa associada ao Tratado 

de Tagilde enquadra-se numa estra-

tégia de promoção turística da cida-

de, vertida no Plano Municipal de 

Turismo, apresentado em Setembro Página 3
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Início Breves Nova edição do "Guia do Algarve"
 
Nova edição do "Guia do Algarve"
 
Janeiro 31, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja. Todos os eventos podem já ser consultados no
Guia do Algarve, disponível para download AQUI.
 
Ainda em fevereiro, o programa cultural 365 Algarve prepara diversas actividades para todos os
gostos. Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival
das Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia.
Também no interior da região, mas na serra de Monchique, o projecto Lavrar o Mar dá corpo à peça
Medronho - Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de
fevereiro. Todas as informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de fevereiro,
disponíveis AQUI
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve.
 
O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car
e campos de golfe da região.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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A agenda do Algarve de fevereiro está repleta de eventos
para todos os residentes e turistas, encontrando-se entre eles a mítica Volta
ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das
mais antigas tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja.
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido
pela 46.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de
fevereiro. Algumas das melhores equipas e das maiores estrelas internacionais
da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma prova
única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional
das Amendoeiras em Flor (dia 2, às 10h), que se realiza na pista de crosse da
Aldeia das Açoteias, em Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 7 a 9), que
percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da Ponta da Piedade (dia 23, às 9h),
em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do
Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV Mostra Silves Capital da Laranja,
no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Ali vai poder
encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura,
doçaria e gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às
22h) e de Ana Moura (dia 15, às 22h).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações
carnavalescas que acontecem um pouco por toda a região, umas ainda menos
conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o Carnaval de Altura, em
Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -, outras com
notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se
festeja de 23 a 25. A boa disposição chega também a diversos palcos da região
com  Vou Ficar , o novo solo de stand-up de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum
Cabréste (dia 1, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em
Lagos);  O Início , de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão
Arena);  Caramel Macchiato , de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h, no
Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos); e as atuações de Aldo Lima
(dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no Casino de Monte Gordo
e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Da agenda musical fazem parte o concerto da banda sonora do
filme  Variações , que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 1,
às 21h30, no Cineteatro Louletano), e o concerto dos  The Black Mamba  (dia 1,
às 21h30, no Teatro das Figuras em Faro). Ainda em fevereiro, o programa
cultural  365 Algarve  prepara diversas atividades para todos os gostos. Assim,
nos dias 1 e 2 de fevereiro, o Sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival
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das Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da
paisagem algarvia. Também no interior da região, mas na serra de Monchique, o
projeto  Lavrar o Mar  dá corpo à peça  Medronho - Teatro nas Serras e nas
Destilarias , nos fins-de-semana de 7 a 9 e de 14 a 16 de fevereiro.
 
Daniel Pina
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Guia Algarve Desporto, Música e Tradição marcam Fevereiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b8bc287

 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja. Todos os eventos podem já ser consultados no
Guia do Algarve: https://www.visitalgarve.pt/pt/menu/189/guia-algarve.aspx
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de fevereiro. Algumas das melhores equipas e das
maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma
prova única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 02, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 07 a 09), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum Cabréste (dia 01, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 01, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 01, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em fevereiro, o programa cultural 365Algarve prepara diversas atividades para todos os gostos.
Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das
Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no
interior da região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho -
Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de fevereiro. Todas as
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informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de fevereiro, disponíveis em
www.365algarve.pt.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
LPM
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A10

Destaque de eventos fevereiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Guia da Cidade Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=32c0a368

 
Algarve
 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja.
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de fevereiro. Algumas das melhores equipas e das
maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma
prova única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 2, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 7 a 9), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum Cabréste (dia 1, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 1, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 1, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Nos dias 1 e 2 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das Amendoeiras
em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no interior da
região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho - Teatro nas
Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 7 a 9 e de 14 a 16 de fevereiro.
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A11

Desporto, música e tradição marcam Fevereiro no algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=61728d27

 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em Fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja. Todos os eventos podem já ser consultados no
Guia do Algarve, disponível para download aqui.
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de Fevereiro. Algumas das melhores equipas e das
maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma
prova única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 02, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 07 a 09), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em Fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de Fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum Cabréste (dia 01, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 01, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 01, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em Fevereiro, o programa cultural 365 Algarve prepara diversas atividades para todos os
gostos. Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival
das Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia.
Também no interior da região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça
Medronho - Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de
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Fevereiro. Todas as informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de Fevereiro,
disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
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A13

Fevereiro no Algarve tem ciclismo, carnaval e laranjas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=483025ad

 
Há muito para ver e apreciar
 
Há desporto, com a Volta ao Algarve, tradições como o Carnaval de Loulé e até a Mostra Silves Capital
da Laranja. Fevereiro até é o mês mais curto do ano, mas não é por isso que a animação será menor
no Algarve.
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46ª edição da Volta ao Algarve
em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de Fevereiro.
 
Algumas das melhores equipas e das maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as
estradas algarvias e desfrutar de uma prova única, com bonitas paisagens em pano de fundo.
 
O 43.º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor (dia 2, às 10h00), na Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 7 a 9), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 9h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em Fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de Fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o Môce dum Cabréste (dia 1, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos), "O Início", de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena),
"Caramel Macchiato", de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos) e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23
no Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 1, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 1, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em Fevereiro, o programa cultural 365Algarve prepara diversas atividades para todos os gostos.
Assim, nos dias 1 e 2, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das Amendoeiras em
Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no interior da
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região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho - Teatro nas
Serras e nas Destilarias nos fins de semana de 7 a 9 e de 14 a 16 de Fevereiro.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de Fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve.
 
O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car
e campos de golfe da região.
 
Sul Informação
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A15

O que lhe reserva o "Guia do Algarve" para fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2abbb28c

 
Como já é habitual, a agenda do Algarve está repleta de eventos, estando entre eles a mítica Volta ao
Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas tradições
algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja.
 
O primeiro destaque vai para o ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao Algarve em
bicicleta, que acontece de 19 a 23 de fevereiro. Algumas das melhores equipas e das maiores estrelas
internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 02, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 07 a 09), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a 25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o Môce dum Cabréste (dia 01, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 01, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 01, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em fevereiro, o programa cultural 365 Algarve prepara diversas atividades para todos os gostos.
Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das
Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no
interior da região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho -
Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de fevereiro. Todas as
informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de fevereiro, disponíveis em
www.365algarve.pt.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
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agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
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A17

Desporto, música e tradição marcam fevereiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9e727c2

 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja. Todos os eventos podem já ser consultados no
G u i a  d o  A l g a r v e ,  d i s p o n í v e l  p a r a  d o w n l o a d  e m
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2020/GUIA%20D
E%20FEVEREIRO%20web%20.pdf
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de fevereiro. Algumas das melhores equipas e das
maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma
prova única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 02, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 07 a 09), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum Cabréste (dia 01, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 01, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 01, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em fevereiro, o programa cultural 365 Algarve prepara diversas atividades para todos os gostos.
Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das
Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no
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interior da região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho -
Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de fevereiro. Todas as
informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de fevereiro, disponíveis em
www.365algarve.pt.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
Ademar Dias
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A19

Desporto, música e tradição marcam fevereiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb1af44a

 
É o mês mais curto do ano, mas não é por isso que em fevereiro a animação vai ser menor. A agenda
do Algarve está repleta de eventos para todos os residentes e turistas, estando entre eles a mítica
Volta ao Algarve em bicicleta, o tradicional Carnaval de Loulé e a celebração das mais antigas
tradições algarvias na Mostra Silves Capital da Laranja. Todos os eventos podem já ser consultados no
G u i a  d o  A l g a r v e ,  d i s p o n í v e l  p a r a  d o w n l o a d  e m
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2020/GUIA%20D
E%20FEVEREIRO%20web%20.pdf
 
O primeiro destaque vai para o melhor ciclismo mundial, oferecido pela 46.ª edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, que acontece de 19 a 23 de fevereiro. Algumas das melhores equipas e das
maiores estrelas internacionais da modalidade vão percorrer as estradas algarvias e desfrutar de uma
prova única, com as mais belas paisagens em pano de fundo. O 43.º Cross Internacional das
Amendoeiras em Flor (dia 02, às 10h00), que se realiza na pista de crosse da Aldeia das Açoteias, em
Albufeira, o Algarve Bike Challenge (de 07 a 09), que percorre o concelho de Tavira, e o 1.º Trail da
Ponta da Piedade (dia 23, às 09h00), em Lagos, são outras sugestões desportivas em fevereiro.
 
Para dar a conhecer e a provar a fruta mais típica do Algarve, de 14 a 16 de fevereiro acontece a IV
Mostra Silves Capital da Laranja, no Pavilhão de Feiras e Exposições desta cidade algarvia. Aqui vai
poder encontrar dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, doçaria e
gastronomia regional e ainda as atuações de Rita Guerra (dia 14, às 22h00) e de Ana Moura (dia 15,
às 22h00).
 
Em ambiente de grande animação estão as diversas celebrações carnavalescas que acontecem um
pouco por toda a região, umas ainda menos conhecidas - como o Carnaval de Odiáxere, em Lagos, o
Carnaval de Altura, em Castro Marim, ou o Carnaval de São Bartolomeu de Messines, em Silves -,
outras com notoriedade nacional, como é o caso do secular Carnaval de Loulé, que se festeja de 23 a
25.
 
A boa disposição chega também a diversos palcos da região com Vou Ficar, o novo solo de stand-up
de Dário Guerreiro, o ilustre Môce dum Cabréste (dia 01, às 21h30, no Centro Cultural Auditório Duval
Pestana, em Lagos); O Início, de Rui Sinel de Cordes (dia 15, às 21h30, no Portimão Arena); Caramel
Macchiato, de Pedro Teixeira da Mota (dia 21, às 22h00, no Centro Cultural Auditório Duval Pestana,
em Lagos); e as atuações de Aldo Lima (dia 22, no Hotel Algarve Casino, em Portimão, dia 23 no
Casino de Monte Gordo e dia 24 no Casino de Vilamoura).
 
Durante este mês também não faltará música. Da agenda fazem parte o concerto da banda sonora do
filme Variações, que recorda um dos maiores ícones da música portuguesa (dia 01, às 21h30, no
Cineteatro Louletano), e o concerto dos The Black Mamba (dia 01, às 21h30, no Teatro das Figuras em
Faro).
 
Ainda em fevereiro, o programa cultural 365 Algarve prepara diversas atividades para todos os gostos.
Assim, nos dias 01 e 02 de fevereiro, o sítio de Alta Mora, em Castro Marim, recebe o Festival das
Amendoeiras em Flor e dá a conhecer uma das mais típicas árvores da paisagem algarvia. Também no
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interior da região, mas na serra de Monchique, o projeto Lavrar o Mar dá corpo à peça Medronho -
Teatro nas Serras e nas Destilarias nos fins-de-semana de 07 a 09 e de 14 a 16 de fevereiro. Todas as
informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de fevereiro, disponíveis em
www.365algarve.pt.
 
Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de fevereiro do Guia do Algarve, a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
Ademar Dias
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Residentes em 
Portugal fazem 
mais viagens 
dentro do país 

TURISMO  Os residentes 
em Portugal realizaram 
8,7 milhões de viagens no 
terceiro trimestre de 2019, 
mais 18% do que no ante-
rior e mais 11% do que em 
igual período de 2018, se-
gundo o INE. As viagens 
em território português 
representaram 87,7% das 
deslocações (7,6 milhões) 
— uma subida de 8,2%. A 
maioria (5,7 milhões) foi 
de lazer ou férias. 
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Vinhos harmonizam atuação dos Jazz UAlg no Real Picadeiro de Pêra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33095f89

 
Mais uma sessão de Jazz nas Adegas.
 
O grupo Jazz UAlg atuará nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, às 21h00 e 17h00,
respetivamente, no Real Picadeiro, em Pêra. As sessões integram a programação do Jazz nas Adegas e
terão como destaque os vinhos produzidos pela Quinta da Malaca.
 
Nestas sessões, o grupo Jazz UAlg, inserido num projeto da universidade do Algarve e que integra
músicos residentes nesta região que apostam no improviso e originalidade em palco, interpretará
temas de compositores como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Horace Silver, Chick Corea, entre
outros.
 
A acompanhar a música, serão servidos vinhos da Quinta da Malaca, que produz cerca de 57000 litros
de vinho tinto, branco e rosé.
 
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.
 
Trata-se de uma iniciativa  que ambiciona proporcionar ambientes marcantes e diferenciadores em
sessões realizadas na casa dos produtores dos Vinhos de Silves. O público tem a oportunidade de
conhecer adegas que se localizam principalmente no interior algarvio, onde podem conhecer o outro
Algarve .
 
Durante as sessões, o público usufrui de um concerto de jazz, de estilos diferentes, onde as
sonoridades se adaptam aos ambientes que cada produtor proporciona.
 
O ambiente é pensado ao pormenor, procurando garantir ao público que a experiência que vive na
adega perdure na sua memória. Ao longo do evento são oferecidas ao público 3 provas de vinho do
anfitrião, harmonizadas com tapas concebidas com produtos regionais.
 
Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, a prova de vinhos do
produtor, a 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 online ou num dos
seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude e Quiosques
Serveasy. O evento destina-se a maiores de 18 anos.
 
[Additional Text]:
Notícias_JazzUAlg
Jazz nas Adegas
Print Icon
 
barlavento
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Este é um fim de semana de Amendoeiras em Flor e Jazz nas Adegas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b0390441

 
365Algarve continua o seu ciclo de programação
 
O "Jazz nas Adegas" e o novíssimo Festival das Amendoeiras em Flor vão animar o Algarve esta sexta-
feira, 31 de Janeiro, sábado e domingo, 1 e 2 de Fevereiro. Ambos os eventos fazem parte da
programação do 365Algarve.
 
Começando pelo "Jazz nas Adegas", há sessões esta sexta-feira, às 21h00, e sábado, às 17h00.
 
Ambas serão na Quinta da Malaca, contando com atuação do grupo cultural e artístico JazzUalg, um
projeto da Universidade do Algarve que integra músicos residentes nesta região. A sonoridade aposta
no improviso e na originalidade em palco, interpretando temas de compositores como Herbie Hancock,
Wayne Shorter, Horace Silver, Chick Corea, entre outros.
 
Mas este fim de semana também haverá, em Castro Marim, o Festival das Amendoeiras em Flor, um
evento em que a natureza se conjuga com cultura e gastronomia, dando a conhecer um Algarve
natural.
 
Além da tradicional oferta de passeios pedestres por entre vales, ribeiras e os ancestrais amendoais da
serra algarvia, sob o mote da lenda das amendoeiras em flor, os visitantes terão ainda à sua
disposição a oportunidade de visitarem o mercado de produtos locais e de contemplarem recriações de
artes/ofícios artesanais, que permitem reconhecer e 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 outros atrativos deste
evento.
 
Sul Informação
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Marroquinos 
instalados 
em hoste! 
a aguardar 
decisão 

Novo grupo de 11 
cidadãos pediu 
proteção internacional 

REFUGIADOS  O grupo de 11 
cidadãos marroquinos, que 
anteontem desembarcou 
no Algarve, está instalado 
num hostel de Lisboa, apu-
rou o JN junto do Conselho 
Português para os Refugia-
dos. Os homens, entre 21 e 
os 30 anos, entregaram ao 
Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) o pedido de 
proteção internacional, que 
lhes permite acesso a aloja-
mento e cuidados de saúde. 
Fonte do SEF adiantou, por 
seu lado, que estes pedidos 
demoram cerca de 30 dias 
úteis a serem apreciados. 

Sobre o primeiro grupo de 
oito marroquinos, que che-
gou em dezembro último, o 
"Diário de Notícias" avan-
çou ontem que estes não te-
rão parecer positivo das au-
toridades portuguesas ao 
pedido de proteção interna-
cional (que significa o mes-
mo que pedido de asilo). 

O ministro da Administra-
ção Interna, Eduardo Cabri-
ta, já afirmou não "fazer 
sentido", relativamente a 
um "país amigo como Mar-
rocos", a concessão de um 
estatuto de asilo para o qual 
"não foi apresentado ne-
nhum fundamento adequa-
do". O governante garantiu 
que serão avaliadas as alter-
nativas como a concessão de 
uma "autorização de resi-
dência". •  ANA GASPAR 

Eduardo Cabrita 
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Portugal não deve considerar migrantes intercetados em Olhão como refugiados -
Autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/01/2020

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/207965

 
Redação, 29 jan 2020 (Lusa) -- O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo disse hoje que o impacto do novo coronavírus na atividade do setor é ainda "pouco
significativo", até porque a China não é um grande destino de férias dos portugueses.
 
"Nas viagens, os danos ainda são pouco significativos porque, em primeiro lugar, o vírus está
relativamente circunscrito, pelo menos por enquanto, e por outro lado a China não é ainda um destino
turístico de primeira importância para o mercado emissor português, nem a época é uma em que os
portugueses viajem de forma mais significativa", indicou Pedro Costa Ferreira, que lidera a Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), à Lusa.
 
O presidente do organismo reconheceu, no entanto, que há cancelamento de viagens para a China,
"quer empresariais, quer de feiras profissionais ou grupos organizados de lazer".
 
Estes cancelamentos, que seguem os padrões anunciados pelas companhias aéreas, "estão
maioritariamente anunciados para fevereiro, o que indicia que o mercado ainda tem esperança de que
ao longo desse mês o problema ainda possa vir a ser resolvido", destacou, sublinhando que a questão
"está circunscrita e ainda dá ideia que pode ser debelada" em breve.
 
Quanto à deslocação de turistas chineses para Portugal, Pedro Costa Ferreira lembrou que "a China
está a cancelar e a impedir mesmo que haja viagens organizadas para o resto do mundo", mas que
este mercado não tem grande significado em Portugal.
 
O presidente da APAVT alertou, no entanto, para a situação em que podem ficar algumas agências
nacionais especializadas no mercado chinês. "Há empresas a passar por um momento menos bom, em
que o seu mercado está a ser afetado, mas com esperança de que a questão se resolva rapidamente",
destacou.
 
O presidente da APAVT lembrou ainda que em casos anteriores foi possível, com uma resposta rápida,
evitar grandes danos a nível mundial.
 
Questionado sobre o impacto da propagação do vírus a zonas mais frequentadas pelos portugueses,
como o sudeste asiático, Pedro Costa Ferreira diz que falará sobre o assunto apenas se tal acontecer.
 
"As agências dão e são obrigadas a dar informação aos clientes no seguimento do desaconselhamento
que é feito pela própria secretaria de Estado das Comunidades", garantiu, elogiando o trabalho que
tem sido feito pela China para conter o vírus.
 
A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus
detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).
 
As quase 6.000 infeções confirmadas mostram que já foi ultrapassado na China o número de pessoas
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afetadas durante a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que
atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003, segundo dados oficiais.
 
Hoje, foi identificado um caso de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) nos Emirados Árabes
Unidos, o primeiro detetado em países do Médio Oriente.
 
Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong,
Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia,
Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.
 
ALYN // MSF
 
Lusa/Fim
 
Tavira, Faro, 29 jan 2020 (Lusa) -- O presidente da Câmara de Olhão considerou hoje que as
autoridades portuguesas não devem atribuir o estatuto de refugiado e de proteção internacional a
imigrantes ilegais provenientes de Marrocos como os 11 hoje intercetados numa embarcação no
Algarve.
 
O caso destes 11 imigrantes ilegais, que foram intercetados pela Polícia Marítima ao largo da ilha da
Armona, junto a Olhão, é o segundo no espaço de cerca de dois meses no Algarve.
 
O presidente da autarquia algarvia, António Miguel Pina, defende o seu enquadramento laborar, mas
não com estatuto de refugiado.
 
"É um segundo sinal, tivemos o primeiro e, ao haver um segundo sinal, é preciso olhar bem para este
tema. É verdade que temos que acolher, que ser humanos com estes cidadãos marroquinos, mas
também não devemos confundir, na minha opinião, aquilo que é o caso cidadãos e migrantes no
Mediterrâneo, na Síria, na Líbia, onde aí há, de facto, a fuga à guerra e a situações de vida
deploráveis, com estas situações", afirmou o autarca de Olhão.
 
António Miguel Pina frisou que estes casos são de "imigração ilegal" e os ocupantes da embarcação
intercetada hoje são "tanto quanto se sabe, da mesma cidade" de onde provinham os nove que
chegaram a uma praia, em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, em dezembro.
 
"O país precisa de trabalhadores, é possível enquadrar estas pessoas junto daqueles que precisam de
mão-de-obra, da mesma maneira que procuram mão-de-obra às vezes em Marrocos, na Tailândia ou
na Índia, mas enquadrá-los dessa forma", propôs.
 
Pelo contrário, considerou, "atribuir-lhes o estatuto de refugiados" seria "exagerado", porque a
situação que se vive em Marrocos não é idêntica à de países que estão em conflito, como acontece na
Líbia ou na Síria.
 
"Senão, todas as pessoas que tentassem entrar, de países mais pobres, teriam este estatuto [de
refugiados]. E o Reino de Marrocos é um país que está em vias de desenvolvimento e até tem TGV,
coisa que aqui não temos. Há pessoas que vivem ainda em situações económicas difíceis, mas não
estamos a falar de refugiados, na minha opinião", argumentou o autarca, em declarações aos
jornalistas à margem da cerimónia militar que assinalou o dia do Comando Territorial de Faro da GNR,
em Tavira.
 
António Miguel Pina reconheceu que "são seres humanos" e "Portugal também é um país de
emigrantes", mas acha que se deve olhar para estes casos "a médio e longo prazo".
 
"E considerarmos estas pessoas como refugiados, no meu entender, não faz sentido. Eles são
imigrantes ilegais, o país precisa de mão-de-obra, vamos enquadrá-los, porque há falta de gente para

Página 26



trabalhar. Agora refugiados não, porque refugiados são aqueles que fogem de situações de vida de
pressões políticas, da guerra, e não é o mesmo caso", disse.
 
Questionado sobre se teme a abertura de uma nova rota marítima de imigração de África com destino
ao Algarve, António Miguel Pina respondeu que os dois casos registados no Algarve "vêm da mesma
cidade, os primeiros tiveram sucesso e, se os segundos também tiverem sucesso, podemos estar
perante uma situação dessas".
 
"É preciso trabalhar com o Reino de Marrocos para perceber e tentar enquadrar o que se passa e até
como podemos ir de encontro a esta mão de obra que está disponível para emigrar", reiterou o
presidente da Câmara de Olhão, que também preside à Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL).
 
MHC // MCL
 
Lusa/fim
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Migração ilegal por mar para Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1acbc8bd-5508-42e2-858d-

1ab05bdfec38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras chumbou o asilo pedido pelos 8 imigrantes ilegais que em
Dezembro desembarcaram na Praia de Monte Gordo. no Algarve. O Diário de Notícias revela que o
gabinete de asilo e refugiados do SEF considera inadmissível o pedido de proteção internacional, tendo
em conta os critérios legais que existem hoje.
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Teatro das Figuras nasceu há 15 anos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a14d86b3-15af-4358-b994-

82153f4103e7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, nasceu há 15 anos por ocasião da capital Nacional da Cultura Faro 2005. O Teatro das
Figuras assinala por isso década e meia de existência com um programa elaborado. Para além dos
espetáculos que compõem a agenda habitual, a grande sala algarvia vai acolher 15 momentos de
celebração.
Declarações de Gil Silva, Diretor.
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Antena 1
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Teatro das Figuras nasceu há 15 anos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9372b986-f9ed-4532-b744-

6555e7e8a4e4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, nasceu há 15 anos por ocasião da capital Nacional da Cultura Faro 2005. O Teatro das
Figuras assinala por isso década e meia de existência com um programa elaborado. Para além dos
espetáculos que compõem a agenda habitual, a grande sala algarvia vai acolher 15 momentos de
celebração.
Declarações de Gil Silva, Diretor.
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VALOR MÉDIO 
DAS CASAS 
NAS FREGUESIAS 
POR M2 

LISBOA 
€3205 (MÉDIA) 

Zoom // Imobiliário 

Casas. Preços disparam 
e há freguesias em que 
opreço por m2 custa 
mais de 4 mil euros 
Foi nas cidades limítrofes das grandes áreas metropolitanas 
que se assistiu às maiores subidas dos preços dos imóveis. 
E o caso de Braga, Amadora e Vila Nova de Gaia. 

PORTO 
€1802 (MÉDIA) 

PARANHOS 

RAMALDE €1567 

€1676 

4414 

 

CEDOFEITA, 
SANTO ILDEFONSO,' 

SÉ, MIRAGAIA, 
SÃO NICOLAU 

E VITÓRIA 

€2017 

 
 

   

 

€1170 

  

LORDELO DO OURO 
E MASSARELOS 

€2096 

 
 

   
 

BONFIM 

€1839 

 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintogionline.pt 

Os preços das casas voltaram a acelerar 
em Portugal. O preço médio dos imóveis 
a nível nacional atingiu os 1054 euros 
no terceiro trimestre do ano. Este valor 
representa uma subida de 2,22% face ao 
trimestre anterior e de 7,1% relativamen-
te ao trimestre homólogo, revelam os 
dados do Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE). No entanto, os preços prati-
cados em Lisboa ficam bem acima des-
tes valores ao atingirem os 3205 euros 
por metro quadrado, com algumas fre-
guesias a ultrapassarem este patamar. 

No entanto, as maiores subidas regis-
taram-se nas cidades limítrofes das gran-
des áreas metropolitanas. É o caso de 
Braga, Amadora e Vila Nova de Gaia, 
cujos valores aumentaram mais de 20% 
no terceiro trimestre de 2019. Em Bra-
ga, os valores fixaram-se em 923 euros 
por metro quadrado e na Amadora atin-
giram os 1439 euros por metro quadra-
do, enquanto em Vila Nova de Gaia o 
metro quadrado se situou nos 1113 euros.  

LISBOA LIDERA VALORES A capital conti-
nua a liderar o ranking das cidades mais 
caras do país. Ainda assim, é possível 
encontrar algumas discrepâncias con-
soante as freguesias. E apesar de o preço 
do metro quadrado rondar, em média, os 
3205 euros, há duas freguesias que regis-
tam preços superiores a 4500 euros. É o 
caso da freguesia de Santo António - que 
abrange a Avenida da Liberdade -, ao 
fixar-se nos 4574 euros por metro qua-
drado, e da Misericórdia - que inclui Bair-
ro Alto e Cais do Sodré -, cujo preço por 
metro quadrado ronda os 4889 euros. 
Mas, ao contrário do trimestre anterior, 
Santa Maria Maior deixou de estar incluí-
da neste grupo, com o preço a baixar para 
os 4451 euros por metro quadrado. 

Em sentido contrário estão as fregue-
sias de Santa Clara (2090 euros por metro 
quadrado), Beato (2382 euros por metro 
quadrado) e Olivais (2400 euros por 
metro quadrado). 

O mesmo acontece no Porto. Os pre-
ços dispararam mais de 18% e fixaram-se 
em 1802 euros por metro quadrado. A 
União de Freguesias de Aldoar, Foz do  

Douto e Nevogilde registou o preço media-
no mais elevado, de 2414 euros por metro 
quadrado. O Bonfim também se desta-
cou entre as freguesias da Invicta, ao 
apresentar um preço mediano de 1839 
euros por metro quadrado, acima do 
valor da cidade do Porto e com uma taxa 
de variação homóloga de 39,4%, supe-
rior à observada na cidade. 
Já o Algarve apresenta um preço 

mediano de 1635 euros por metro qua-
drado. No Funchal e em Coimbra, os 
preços subiram 3,9% e 3,5%, respetiva-
mente, para 1551 euros e 1282 euros 
por metro quadrado. 

VENDAS RECORDE O certo é que o núme-
ro de vendas não para de subir. Um estu-
do realizado pela JLL, também apresen-
tado ontem, aponta para que tenham 
sido vendidas quase 180 mil habitações 
só no ano passado, o equivalente a cer-
ca de 25 mil milhões de euros. 

Para a consultora, não há dúvidas: 2019 
foi "novamente um ano muito forte para 
o mercado residencial em Portugal", 
mostrando-se "semelhante a 2018", ano  

em que foram batidos recordes históri-
cos, refere o estudo Portugal Real Esta-
te Market 360°. 

E, para este ano, as expetativas são 
animadoras: 2020 "será ainda um ano 
em crescimento, mas menos pronun-
ciado, com os preços das casas a ajus-
tarem-se especialmente no segmento 
de usados. A oferta de fogos novos, em 
zonas fora dos centros prime de Lisboa 
e Porto, e mercados periféricos destas 
cidades, vai ganhar escala este ano, 
dando resposta sobretudo à procura 
nacional", refere a JLL. 

PREÇOS DEVEM CONTINUAR A SUBIR Ape-
sar das valorizações, os preços das casas 
vão voltar a subir este ano. De acordo 
com as contas da agência de notação 
financeira Moody's, os valores deverão 
subir 4% este ano, colocando Portugal 
entre os cinco países onde os preços da 
habitação vão aumentar mais. Depois 
de ter previsto, no ano passado, uma 
subida na ordem dos 8%, agora reviu 
em baixa esse crescimento. "Vai existir 
uma forte subida do preço da habita-
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ção, embora inferior à verificada nos 
últimos anos", referiu. 

Em causa, segundo a Moody's, poderá 
estar uma quebra nos empréstimos con-
cedidos pela banca para a habitação, o 
que poderá influenciar este abranda-
mento dos valores. Ainda assim, a agên-
cia admite que a confiança dos consu-

 

Lisboa continua a ser a 
cidade mais cara do país 

ao apresentar um valor 
médio de 3205 euros 
por metro quadrado 

Moody's admitiu 
recentemente que 

os valores dos imóveis 
deverão aumentar 

4% durante este ano 

midores "vai continuar robusta", o que 
leva a manter esta tendência de compra. 

A verdade é que Portugal não é um caso 
isolado. Entre os países europeus onde 
os preços mais vão subir, Espanha sur-
ge no topo da tabela, com uma subida 
prevista de 5,5%, à frente da Irlanda (4,5%), 
Holanda (4,5%) e Alemanha (4%). As subi-
das mais baixas vão acontecer em Fran-
ça (2,5%) e no Reino Unido (0,7%). Já em 
Itália, por sua vez, a Moody's prevê que 
os preços se mantenham ao mesmo nível. 

Este cenário inquieta o Banco de Por-
tugal, que admite no seu relatório de 
estabilidade financeira que "nos trimes-
tres mais recentes, os preços do imobi-
liário residencial mantiveram a trajetó-
ria de crescimento, o que continua a tra-
duzir-se numa sobrevalorização no 
mercado em termos agregados", sobre-
tudo devido à elevada procura por estran-
geiros e à dinâmica do turismo. 

Mas apesar da sobrevalorização do 
mercado imobiliário residencial, a enti-
dade liderada por Carlos Costa admite 
que o comportamento não é igual entre 
todas as regiões de Portugal e garante  

que continua a assistir-se à queda do 
stock de crédito à habitação acumulado 
nos balanços dos bancos. Feitas as con-
tas, as transações imobiliárias financia-
das com crédito bancário interno con-
tinuam em torno de 40% do total. No 
relatório de estabilidade financeira, o 
supervisor diz que "no segundo trimes-
tre de 2019, os preços da habitação apre-
sentaram uma taxa de variação homó-
loga de 10,1%, em termos nominais, e de 
9,1%, em termos reais, o que correspon-
de a um ligeiro acréscimo face ao últi-
mo trimestre de 2018", e conclui que 
"nos trimestres mais recentes mante-
ve-se a evidência de sobrevalorização 
no imobiliário residencial", aconselhan-
do os bancos a ter "particular prudên-
cia na realização de operações que tenham 
ativos desta natureza como garantia, 
devendo-se adequar os critérios de con-
cessão de crédito ao risco incorrido". 

De acordo com o banco central, a sobre-
valorização dos preços do imobiliário 
é um dos riscos para a estabilidade finan-
ceira, uma vez que a atual dinâmica 
pode "ser interrompida por um conjun-

  

to de fatores, como seja a materializa-
ção de eventos de tensão geopolítica 
e/ou de abrandamento mais acentuado 
da atividade económica a nível global, 
que poderão limitar ou reduzir a pro-
cura externa dirigida a Portugal, bem 
como alterações no quadro fiscal nacio-
nal sobre o mercado imobiliário". E de 
futuro, o regulador espera que as alte-
rações no mercado contribuam para 
moderar o aumento dos preços. "Em 
termos prospetivos, espera-se que o 
abrandamento da atividade económi-
ca, a redução na procura de imóveis 
para alojamento local e o aumento da 
oferta contribuam para a moderação 
do crescimento dos preços dos imóveis 
residenciais. Contudo, o prolongamen-
to de um ambiente de taxas de juro mui-
to baixas a nível global pode criar incen-
tivos para a sustentação do crescimen-
to dos preços neste mercado", refere. 

No entanto, o banco central defende 
que os bancos devem ajustar os preços 
dos novos empréstimos ao risco de cré-
dito dos clientes, com vista a minimizar 
riscos que possam surgir no futuro. 
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Epidemia na China continental já é maior do que a de há 17 anos. Reunião de urgência decide hoje declaração 
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Lisboa e Porto vão ter mais oferta hoteleira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c8ae756-0bc8-40a1-b2e9-

c5292ef47fdf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa e Porto vão ter mais oferta hoteleira este ano e os preços tendem a subir, apesar do
crescimento do turismo estar a abrandar.
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Albufeira avança com projeto-piloto para garantir nadadores salvadores nas praias
todo o ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d23fbc4

 
Na passada terça-feira, representantes dos 61 apoios balneares e recreativos do concelho de Albufeira
marcaram presença na reunião anual de balanço da época balnear, que teve lugar no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.
 
Mais uma vez a reunião serviu para fazer uma análise da época balnear anterior e traçar metas e
estratégias para a seguinte, que decorrerá de 15 de maio a 15 de outubro.
 
Segundo refere nota da Câmara Municipal, a debater a temática estiveram o presidente da Câmara
Municipal, José Carlos Rolo, o vereador responsável pelo Ambiente, Rogério Neto, representante da
Agência Portuguesa do Ambiente - Região Hidrográfica do Algarve, Isabel Pires, da Autoridade
Marítima, comandante Gonzalez dos Paços (capitão do Porto de Portimão), da GNR, alferes Carlos
Fraústo (comandante do Subdestacamento Territorial da GNR de Albufeira), dos Bombeiros
Voluntários de Albufeira, comandante Abel Zua, e da ANSAAssociação de Nadadores Salvadores de
Albufeira, Jorge Azevedo.
 
José Carlos Rolo afirmou que "temos um clima propício à praia, mesmo fora da época balnear, o que
torna necessário haver vigilância para evitar situações de risco. Vamos avançar com um projeto-piloto
para colocarmos nadadores salvadores em algumas das praias mais frequentadas no concelho,
durante todo o ano". O autarca acrescentou que "ao aumentarmos a segurança nas praias, estamos
também a impulsionar o turismo durante a época baixa".
 
O comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários de Albufeira apoia a iniciativa, concordando
que "Albufeira merece ter praias vigiadas fora do período da época balnear, pelo menos as que
registam maior afluência. Estamos disponíveis durante todo o ano para colaborarmos com o
município", frisou.
 
Além da segurança o município tem investido no melhoramento de outros aspetos relacionados com as
praias, desde a limpeza às acessibilidades e requalificações. "Em 2019, recolhemos perto de 400
toneladas de lixo das praias, mais 18 toneladas que em 2018. Só em agosto, atingimos as 102
toneladas. No ano passado investimos mais de 600 mil euros e estamos agora a avançar com projetos
de requalificação para diversas praias, que incluem mobiliário urbano (bancos, lavapés e duches),
acessos e estacionamento", assegurou o vereador Rogério Neto, que confirmou ainda que na praia do
Peneco vão requalificar a escadaria e realizar uma empreitada para sustentar a arriba.
 
"As praias são o maior trunfo turístico de Albufeira e por isso devemos trabalhar em conjunto para
mantermos a qualidade que nos distingue. Em 2019 voltámos a ter Bandeira Azul na totalidade das 25
praias e também na Marina, fomos distinguidos com 18 galardões "Qualidade de Ouro", 13 insígnias
"Praia Acessível", 8 bandeiras "Praia Saudável" e 12 praias com bandeiras Color Add para banhistas
com daltonismo", orgulha-se Rogério Neto.
 
O capitão do Porto de Portimão, comandante Gonzalez dos Paços, informou que uma das reclamações
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dos utentes das praias incidiu sobre a questão do estacionamento, cuja "sinalização deverá ser mais
clara".
 
Sobre este aspeto José Carlos Rolo, avançou que "Estamos a traçar um conjunto de intervenções que
irão abranger o estacionamento junto às praias. Iremos estudar caso a caso para que todos os
acessos sejam melhorados e seja criada sinalética adequada", garantiu o presidente da Câmara, que
confirmou que a estrada da Rocha Baixinha, que liga a praia dos Tomates à ponte da Rocha Baixinha,
irá ser pavimentada, mas "temos que ter em conta os atletas que utilizam aquela área para realizar os
seus treinos ou a suas atividades de lazer, a pé ou de bicicleta", frisou.
 
A reunião terminou com a intervenção dos responsáveis pelos concessionários, que esclareceram
dúvidas e apresentaram sugestões. Os acessos às praias, a limpeza, o estacionamento e a má conduta
por parte dos banhistas foram alguns dostemas em cima da mesa, que o município irá tentar resolver
dentro das suas competências.
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O Hospital Central do Algarve faria toda a diferença na região!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a6eef520

 
Neste artigo de opinião, Desidério Silva fala sobre as muitas fragilidades, falta de meios e até de
condições de trabalho do Sistema de Saúde
 
Desidério Jorge Silva;
 
Ex-presidente da Câmara de Albufeira
 
e da Região de Turismo do Algarve
 
Hoje, vou abordar um assunto que a todos nos diz respeito e que, de uma forma ou de outra, nos
afeta todos os dias.
 
Falo da Saúde, ou falta dela, esse bem precioso que às vezes só nos lembramos quando ela nos falta.
 
Ultimamente então, temos ouvido e lido um conjunto de intervenientes, que de uma forma ou de
outra, vão procurando dar a sua opinião. Umas sinceras e outras manipuladas, mas o facto de se falar
tanto nesse tema, ou seja, de saúde no Algarve, leva-me a pensar o quanto é necessário intervir
nesta área, em infraestruturas e equipamentos que possam dar resposta às necessidades, quer da
população residente, quer dos milhões de turistas que nos visitam todos os anos.
 
Quantas vezes já ouvimos falar da necessidade de um Hospital Central, que por diversas vezes foi
anunciado como prioritário, e até tendas se montavam para essa primeira pedra? Quem não se lembra
da festa junto ao Estádio do Algarve alguns anos atrás (e já são muitos)?
 
Pois bem, passados tantos anos nada aconteceu e infelizmente não se vislumbra, quando apesar de na
semana passada, a Senhora ministra da Saúde mais uma vez vir lançar a ideia de que agora é que vai
ser.
 
Oxalá seja verdade, já que o Hospital Central com um conjunto de valências e de equipamentos de
tecnologia de ponta e vanguarda, faria toda a diferença na região que é conhecida em todo o mundo,
e que recebe por ano mãos de seis milhões de turistas e que tem cerca de seiscentos mil residentes.
Este Algarve, que tanto tem dado ao país no que diz respeito a receitas, merece melhor atenção por
parte dos vários governos que desde Abril nos tem governado.
 
Mas vamos voltar à realidade dos dias de hoje, que são bem diferentes... hoje deparamo-nos com um
Sistema de Saúde com muitas fragilidades e com muita falta de meios e até de condições de trabalho.
São obviamente reparos de quem utiliza e tem acesso a essa afirmação. Todos sabemos que a
vontade dos responsáveis locais existe e mais uma vez estão dependentes dos meios financeiros e das
cativações que Lisboa põe e dispõe, como faz noutras áreas dos serviços públicos no Algarve. A nossa
sorte é que existem profissionais que fazem autênticos milagres com os meios que têm à sua
disposição. Os recursos humanos que trabalham nas diversas unidades de saúde na Região são, de
uma forma geral, pessoas que se entregaram à sua função de forma abnegada e profissional. Sabendo
que os meios que possuem, as infraestruturas e os equipamentos que utilizam, não estão à altura das

Página 37



necessidades, estes profissionais de saúde procuram dar resposta e minimizar todos estes problemas.
 
Quantas vezes médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal auxiliar ultrapassam os seus limites físicos e
até mentais, para dar resposta, para dar afeto... e quantas vidas salvam nestas condições?
 
Todos sabemos que é esta a sua função, salvar pessoas, mas todos também sabemos que compete ao
Estado criar todas as condições técnicas, e não só, para que esta missão seja levada a cabo com
sucesso e com afeto.
 
O sentido desta crónica é um alerta e sensibilizar quem de direito, pode ter em atenção, esta realidade
num Algarve que todos querem cada vez melhor.
 
Até que um novo hospital seja uma realidade olhem para as necessidades existentes no Algarve e são
muitas mesmos.
 
Um destino turístico como o nosso, não pode ser tratado assim como tem sido ao longo dos anos.
 
Os Algarvios e quem nos visita merecem melhor.
 
Pensem nisso,
 
O Algarve agradece!
 
Há 14 minutos
 
Crónica
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Alojamento local pode perder terreno para hotéis em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ab44cbb

 
O alojamento local pode perder terreno para as formas "tradicionais" de alojamento em 2020, devido
ao regime das áreas de contenção e ao "crescimento substancial nos hotéis", segundo dados hoje
divulgados pela sociedade de mediação imobiliária CBRE.
 
"Este regime das zonas de contenção vai travar de uma certa forma, infelizmente, o alojamento local
em zonas da cidade onde também dificilmente se cria habitação, porque tipicamente são zonas
históricas de difíceis acessos e sem estacionamento que serviam na perfeição o alojamento local",
disse aos jornalistas o diretor geral da CBRE Portugal, Francisco Horta e Costa, à margem da
conferência "Tendências do Mercado Imobiliário 2020", em Lisboa.
 
Por outro lado, estão previstas cerca de "mais duas mil camas de hotéis em Lisboa e mil no Porto,
portanto vai haver um crescimento substancial nos hotéis", acrescentou.
 
De acordo com os dados da CBRE, hoje apresentados, "o investimento em hotéis vai estar,
definitivamente, na agenda do investidor em 2020 -- como já se revelava em 2019 -, podendo atingir
os 1.000 milhões de euros".
 
O diretor geral da CBRE adiantou, ainda, que "há muitos projetos para residências de estudantes",
uma vez que é necessário fazer face à falta de soluções para os estudantes que, entre outros fatores,
são também cada vez mais atraídos pela subida de posicionamento das universidades portugueses nos
`rankings` europeus.
 
"Vai haver oferta suficiente [de camas em residências de estudantes]. Neste momento ainda há
muitos projetos que estão a ser desenvolvidos, outros ainda estão a ser licenciados, mas vai haver
muito mais oferta e isso é uma boa notícia", sublinhou Horta e Costa.
 
Em súmula, o responsável da CBRE considerou que o mercado imobiliário português em 2020 vai ser
marcado pelo "arranque da promoção imobiliária transversal aos diversos setores", como a construção
de escritórios, espaços para comércio de rua, armazéns de logística e projetos de habitação incluindo
para arrendamento.
 
"Caminhamos para um ano com variáveis muito saudáveis, onde a procura e a oferta vão-se encontrar
de uma forma mais equilibrada nos diferentes setores", realçou.
 
Em 15 de janeiro, a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) divulgou que prevê a abertura de 51
novos hotéis em 2020 e apenas nove remodelações, registando um abrandamento do registo de
intenções.
 
Os dados foram dados a conhecer pela presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, numa
apresentação à imprensa dos resultados do inquérito "Hotelaria: Balanço 2019 & Perspetivas 2020",
bem como dos últimos resultados do barómetro Hotel Monitor (de janeiro a novembro 2019).
 
Segundo os dados daquela associação, a região norte do país é a que regista o maior número de
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intenções, com 18 novos hotéis em 2020 e cinco remodelações.
 
Para Lisboa estão previstos 14 novos hotéis, na zona centro seis e no Algarve três. Quanto às
remodelações, está prevista apenas uma em cada uma destas três localizações.
 
Lusa
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Faro volta a promover formação sobre o potencial turístico do destino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ed0501b

 
O Município de Faro, através da sua divisão de promoção turística, e a Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve voltam a organizar a formação "O Potencial Turístico de Faro"
 
O município de Faro, através da sua divisão de promoção turística, e a Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve voltam a organizar a formação "O Potencial Turístico de Faro".
 
Esta que é a 10ª edição do evento teve início no passado dia 28 de janeiro, e terá continuidade a 4,
11 e 18 de fevereiro e ainda no dia 3 de março, entre as 9h00 e as 17h30.
 
De acordo com a organização, a formação é "destinada a todos os profissionais da indústria turística
que, de forma direta ou indireta, recebem e informam os turistas e investidores que visitam o
concelho de Faro". Em nota de imprensa, o município de Faro, informa que "esta iniciativa, tem
contribuído de forma significativa para a quantidade e qualidade da informação prestada a quem nos
visita pelo que se assume como uma aposta ganha que se pretende continuar de forma cada vez mais
abrangente no sentido de promover a valorização turística do concelho".
 
Em cada dia, a formação aborda um tema diferente: o Património Histórico (28 de janeiro), o
Património Cultural (4 de fevereiro), o Património Histórico - Náutico (11 de fevereiro), o Património
Natural - Náutico (18 de fevereiro), e o Património Cultural e Gastronómico (3 de março).
 
Publituris
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RESERVAS ONLINE 

Bookingicom: o compromisso 
da transparência 
Até 16 de junho deste ano, o Booking.com prometeu 
avançar com boas práticas, em linha com a legislação 
europeia do consumidor 

"Último quarto disponível!". O pânico, o horror. 
Pode-se lá perder a oportunidade. É o instinto 
de sobrevivência a comandar as reservas 
online, numa estratégia alarmista utilizada 
por sites de reserva de alojamento, como o 
Booking.com. Esta plataforma, ao contrário de 
outras, decidiu cumprir a legislação. É preciso 
clarificar, por exemplo, que o aviso "Último 
quarto disponível!" se refere apenas à oferta 
no Booking.com. 

Após dialogar com a Comissão Europeia 
e as autoridades nacionais de consumidores, 
o Booking.com comprometeu-se a alterar 
a apresentação de ofertas, descontos e 
preços. É uma nova etapa que se inicia nas 
comparações a fazer pelos consumidores. 
A informação será mais transparente e 
obedecerá aos requisitos da legislação de 
consumo da União Europeia. 

A plataforma comprometeu-se a mudar 
outras práticas: não apresentar ofertas 
limitadas no tempo, se o mesmo preço 
estiver disponível posteriormente, explicar o 
modo como os resultados são classificados 

Booking 

Destinada' Search 

     

     

e se os pagamentos que lhe são feitos pelo 
fornecedor do alojamento pesaram na 
posição na lista de resultados. As alterações 
não ficam por aqui. Há que assumir também 
se o resultado de uma comparação de preços 
é circunstancial, ou seja, se depende das 
datas de permanência, por exemplo, não 
o anunciando como um desconto. E indicar 
claramente se um alojamento é oferecido 
por um privado ou por um profissional. 
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CASCAIS 

4e, 

POLICIA 

PSP deteve jovem de 21 anos 

Burla com 
casa que tinha 
arrendado 
G  Um jovem de 21 anos foi preso 
pela PSP de Cascais por ter bur-
lado várias pessoas com uma 
casa que arrendou por cinco 
dias, em regime de alojamento 
local. O brasileiro, ilegal em solo 
português, subarrendou depois 
a mesma habitação a várias pes-
soas, cobrando a renda e o paga-
mento de uma caução. 

A detenção ocorreu na terça-
-feira, em Carcavelos. O btulão 
fez vários anúncios em platafor-
mas online para publicitar o 
apartamento arrendado, pro-
pondo novo arrendamento de 
um ano. Uma das lesadas, que já 
tinha sido burlada anterior-
mente, contactou o verdadeiro 
dono da casa e denunciou o bur-
lão à PSP. Após a detenção, fo-
ram apreendidas provas rela-
cionada com os crimes. O Tri-
bunal de Cascais decretou a ex-
pulsão do arguido do País. *kC. 
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BURLA  A PSP deteve, em 
Carcavelos, um estrangei-
ro, de 21 anos, que tentou 
arrendar por um ano um 
apartamento de alojamen-
to local que havia reserva-
do por cinco dias. 

O indivíduo publicitou o 
apartamento em diversas 
plataformas online, propon-
do o arrendamento pelo pe-
ríodo de um ano, exigindo o 
pagamento imediato de 
uma renda e de uma caução. 

Uma das lesadas, que havia  

contactado como suspeito e 
acordado a realização do 
contrato, já havia sido víti-
ma deste esquema em situa-
ções anteriores e tomou al-
gumas precauções. 

Conseguiu contactar o 
verdadeiro proprietário do 
imóvel, que revelou tratar-
-se de um alojamento local. 

DETIDO EM FLAGRANTE 
Suspeitando estar a ser víti-
ma de burla, a mulher in-
formou a PSP, que conse-

  

guiu deter o indivíduo 
quando assinava o contrato 
de arrendamento. 

Na sequência da detenção, 
a PSP efetuou buscas domi-
ciliárias e obteve mais ele-
mentos de prova que refor-
çam as suspeitas. 

Por ser estrangeiro, a PSP 
contactou o Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras. 
Constatou-se que o detido 
se encontrava em situação 
irregular em território na-
donal, na sequência de um 
processo de expulsão que 
não cumprira. 

O indivíduo foi apresen-
tado no Tribunal Judicial da 
Comarca de Cascais, tendo 
sido decretada a sua expul-
são de território nacional, 
sem prejuízo de continui-
dade da investigação em in-
quérito. • 
REIS PINTO 

Tentou arrendar 
casa alheia de 
alojamento local 
Publicou anúncios online propondo contrato 
com duração de um ano e exigindo caução 
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Concessão do Forte 
da Barra em concurso 
Imóvel situado em 
Ílhavo está destinado 
a fins turísticos 

REQUALIFICAÇÃO  O Gover-
no abriu, ontem, um con-
curso público para conces-
são do Forte da Barra, na Ga-
fanha da Nazaré, em Ílhavo, 
por 50 anos. O imóvel his-
tórico é um dos que está ins-
crito no programa Revive, 
que pretende recuperar e 
valorizar património sem 
uso para fins turísticos. 

De acordo com o Ministé-
rio do Estado, da Economia 
e da Transição Digital, o for-

  

te será concessionado, "para 
exploração com fins turísti-
cos (estabelecimento hote-
leiro, com cerca de 50 quar-
tos, alojamento local ou ou-
tro projeto)", com renda mí-
nima anual de 6444 euros. 

"Dar uma nova vida a este 
local é criar um importante 
foco de atração de turistas 
na região e contribuir para 
a consolidação da Costa 
Nova como destino turísti-
co", sublinhou Rita Mar-
ques, secretária de Estado 
do Turismo, na abertura do 
concurso, cujo prazo para 
apresentação de propostas 
é de 90 dias. «AU:~ FILLPE 
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Turismo ou a cidade 
sem qualidades 
Espetáculo de Tiago Correia reflete sobre 
a gentrificação sem cair em simplismos 

• 

 

',Tb 

  

     

    

S. 
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Um contributo para calibrar posições hoje extremadas 

Por Ricardo Jorge Fonseca 
jornalista 

Os efeitos do turismo nas cida-
des - a nível quotidiano (valor 
das rendas, custo de vida); a ní-
vel histórico (perda de identi-
dade e memória); e a nível hu-
mano (como habitar este lugar 
subitamente estranho) - são os 
tópicos de "Turismo", espetá-
culo escrito e encenado por Tia-
go Correia, da companhia A 
Turma, que resulta de uma co-
produção entre o Teatro Muni-
cipal do Porto e o Cine-Teatro 
Louletano. 

Situado numa cidade qual-
quer, porque a dinâmica é se-
melhante no Porto ou em 
Amesterdão, "Turismo" apre-
senta seis personagens de vá-
rias idades e proveniências que 
funcionam como uma espécie 
de cadeia alimentar, encon-
trando-se na base uma sem-
-abrigo e como predador de 
topo um investidor estrangei-
ro, cuja máxima é "produção, 
consumo e entretenimento". 

A cenografia sublinha essa 
"cidade sem qualidades", onde 
a reserva com flamingos foi 
substituída por um aeroporto, 
apresentando apenas um con-
junto de telas, ou véus, que de-
marcam espaços e situações. 
Filmagens em tempo real vão 
sendo projetadas, criando um 
primeiro plano do espetáculo,  

onde os rostos exibem todos os 
seus matizes. 

A arenga inicial da sem-abri-
go contra a descaracterização da 
cidade faz temer o pior - uma 
visão simplista e maníqueísta 
do problema. Mas "Turismo" 
evolui para uma reflexão séria, 
admitindo, desde logo, que to-
dos somos turistas, todos com-
pramos o voo mais barato e to-
dos tiramos partido dos aloja-
mentos locais. Não somos san-
tidades a contemplar hereges. 

E baralha também a perceção 
primária do inquilino como ví-
tima e do senhorio como demó-
nio, mostrando que são as cir-
cunstâncias que produzem a 
falta de escrúpulos. Há metáfo-
ras bem conseguidas - a de-
mência da mãe de um proprie-
tário é também essa avaria na 
memória da cidade. E o papel da 
cultura, e do teatro, é chamado 
à liça, num debate bem atual e 
sem resposta fácil: uma cidade 
que definha, mas mantém o 
seu velho teatro a programar 
com exigência, ou a cidade vi-
brante onde o que impera é a 
"produção, consumo e entrete-
nimento". "Turismo" é um ex-
celente contributo para calibrar 
posições relativamente a este 
fenómeno. a 

Turismo 
TEATRO CAMPO ALEGRE 

HOJE (4) E AMANHÃ (19H) 
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Porto do Funchal 
destrona Lisboa 
da liderança 
Última passagem de ano na Madeira permitiu 
alcançar um recorde de navios e passageiros 

r 

-0~1~ 
t';4111IP 

Funchal recebeu quase 60o mil turistas de cruzeiros 

g 
r. 

TURISMO  O porto do Fun-
chal recebeu, no ano passa-
do, 593 667 passageiros de 
cruzeiro, um aumento de 
10% face a 2018 (537 851), 
reassumindo o lugar de pri-
meiro porto nacional no 
que toca ao movimento de 
passageiros, revelou a Ad-
ministração dos Portos da 
Região Autónoma da Ma-
deira (APRAM). O número 
de escalas ascendeu a 293. 

Em 2018, o porto de Lisboa 
tinha registado o maior nú-
mero de turistas em navios 
de lazer a nível nacional 
(577 603), mas já em 2019 
viu esse movimento cair 1% 
para 571259 passageiros. 

PARCERIAS POSITIVAS 
Para Paula Cabaço, presi-
dente daAPRAM, o retomar 
da liderança significa "a 
confirmação da importân-
cia que a Madeira tem no 
corredor atlântico", recor-
dando que os portos do ar-
quipélago português, das 
Canárias e Cabo Verde tra-
balham já há uns anos em 
parceria, sob a marca "Crui-
se in the Atlantic Island", e 
isso "tem sido uma mais-
-valia". 

Só na última passagem de 
ano - época alta no turismo 
na Madeira - o porto do 
Funchal contabilizou 13 es-
calas de navios de cruzeiros 
e mais de 26 mil passageiros 
e tripulantes, um recorde 
para a estrutura. Depois des-
te feito, "saber que voltá-
mos a ser o primeiro porto  

nacional ao nível de passa-
geiros foi a cereja no topo do 
bolo", sublinha Paula Ca-
baço. 

No ano passado, 60 navios 
ficaram por uma noite e 16 
optaram por estar duas, ten-
do as pernoitas representa-
do mais de 26% dos movi-
mentos registados. 

Para Paula Cabaço, o porto 
do Funchal continua a ser 
uma "âncora" para os cru-
zeiros e defende que "é um 
destino que pode definir a 
opção por um percurso". 

EMBARQUE E DESEMBARQUE 
O número de passageiros 
embarcados e desembarca-
dos ("turnaround") no por-
to do Funchal cresceu 32% 
em 2019, totalizando 6049. 

Já a estrutura portuária de 
Porto Santo recebeu 3616 
passageiros de cruzeiros no 
ano passado, um cresci-
mento de 14%, num total 
de sete escalas. Entre em-
barcados e desembarcados, 
contabilizou 15 turistas, 
contra os três de 2018.. 

PREVISÃO 

Porto Santo já tem confir-
madas 16 escalas de navios 
de cruzeiros para este ano. 
A APRAM espera um cres-
cimento no Funchal, mas 
não adianta números. 
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Entre verde e silêncio, paisagem alentejana é palco para descobrir aves
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fe8cbfb

 
Sem perturbar a tranquilidade que caracteriza o território alentejano, o Orniturismo pretende 'ocupar'
a paisagem da Herdade da Contenda, em Moura, distrito de Beja, para observação de aves,
destacando-se o abutre-preto, uma espécie "bastante rara" e difícil de avistar.
 
Em pleno inverno, num dia bafejado pela presença de sol após dias de chuva, mas marcado pelo azar
da ausência de espécies de abutre à vista, a equipa da Herdade da Contenda conduz uma visita guiada
pelos 20 quilómetros de caminho de terra batida, percurso que atravessa a propriedade de cerca de
5.300 hectares, desde o portão norte até à parte sul, feito com veículos de todo-o-terreno.
 
Numa paisagem tipicamente mediterrânica, no sudeste do Baixo Alentejo, em que a imensidão de
verde se divide entre montados de azinho, mato e floresta, com cursos de água durante o percurso,
desde as ribeiras do Murtigão à de Paes Joanes, avistam-se um cavalo puro-sangue lusitano e quatro
veados a saltar livremente pela herdade.
 
Enquanto estes animais se deixam observar a olho nu, a maioria das espécies, em particular as aves,
só se consegue vislumbrar através de binóculos de longo alcance e de telescópios, mantendo uma
distância aproximada de 1.000 metros.
 
Sem uma contabilização precisa do número de espécies presentes na Herdade da Contenda, Eduardo
Santos, biólogo da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), aponta para existência de "muitas
dezenas" de aves neste território, ressalvando que o projeto Orniturismo, cofinanciado pelo programa
de fundos comunitários Interreg Espanha-Portugal, beneficia diretamente as aves necrófagas, que se
alimentam de animais mortos.
 
Atribuindo um maior destaque ao abutre-preto, por ser "uma ave bastante ameaçada, bastante rara",
e que no Alentejo tem como único local de reprodução a Herdade da Contenda, Eduardo Santos diz
que, nesta propriedade, gerida pela Câmara Municipal de Moura, há presença de outras aves - grifo,
águia-real, águia-imperial, milhafre-preto, milhafre-real -, que "são maioritariamente espécies
ameaçadas e com efetivos reduzidos" em Portugal.
 
"A abordagem é, precisamente, proteger e valorizar o património ornitológico, porque na prática é
esse património que permite, depois, a exploração do turismo ornitológico e da visitação", avança o
biólogo da LPN, em declarações à agência Lusa, referindo que uma das componentes do projeto
transfronteiriço é a melhoria e o aumento da disponibilidade alimentar para as espécies necrófagas,
com supervisão veterinária.
 
Em abril de 2017, aquando do início do projeto, que tem como principal beneficiário a Junta de
Andaluzia, em Espanha, existiam quatro casais nidificantes de abutre-preto na herdade, registando-se
"um aumento para mais do dobro", com 10 casais nidificantes desta ave necrófaga identificados em
2019.
 
A Herdade da Contenda, que deve o nome à disputa entre Portugal e Espanha pelo território, ocupa
uma área correspondente ao último troço da fronteira estabelecido entre os dois países. É "um dos
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melhores sítios" para a conservação, visitação e observação destas aves em Portugal, indica o
responsável da LPN.
 
Potenciando o turismo ornitológico, um dos objetivos do projeto Orniturismo é "tornar este recurso
não só teórico, mas colocá-lo em prática", e permitir que traga para a região do Alentejo "mais-valias
para os vários atores, nomeadamente os privados que, de uma maneira ou de outra, são agentes do
turismo".
 
Não haverá, porém, risco para a preservação do património ornitológico? Eduardo Santos assegura
que o orniturismo, na componente da observação de aves, assim como da fotografia da natureza,
"quando bem desenvolvido, com os devidos cuidados, boas práticas e sem ter atitudes que perturbem
as espécies, não tem qualquer contraindicação".
 
Equacionando ofertas adaptadas aos diferentes tipos de público, desde os menos entendidos em aves
aos verdadeiros 'birdwatching' (observadores de aves), o Turismo do Alentejo assume o papel de
"ajudar a ligar os agentes turísticos, nomeadamente as unidades de turismo rural, à temática do
turismo ornitológico", mapeando os espaços de alojamento interessados em cativar este tipo de
público.
 
Alargado a toda a região alentejana, com colaboração do território espanhol de Andaluzia, o projeto
prevê três tipos de pacotes de oferta turística ornitológica, dos quais um safari para identificação de
aves e de interpretação da paisagem, que representa "uma imersão no meio ambiente para as
famílias, sobretudo as urbanas, que desconhecem muito das realidades da fauna do território",
descreve Maria Gantes, técnica do Turismo do Alentejo.
 
"No reino do abutre" é outra das ofertas, permitindo um dia de avistamento de aves necrófagas na
herdade, com observação das espécies nas zonas de alimentação.
 
Para uma procura mais especializada, o Turismo do Alentejo está a estruturar, junto com a Andaluzia,
"pacotes de orniturismo de dois ou mais dias para um público mais especializado, mais na perspetiva
de um público que vem à procura de uma ave específica".
 
As visitas terão de ser sempre acompanhadas com guias qualificados, que tenham conhecimento e
formação para identificar aves.
 
Esta nova vertente de oferta de emprego pode ajudar a que, na região do Alentejo, um território
sobretudo rural, "haja outras alternativas, além da agricultura", realça a técnica da entidade regional
de turismo.
 
Sem conseguir explicar a paixão pela caça e o entusiasmo pela conservação, proteção e valorização do
património ornitológico, João Cordovil, de 69 anos, impulsionador do projeto Orniturismo enquanto
administrador executivo da Contenda, explica que há uma ligação "muito estreita" entre a atividade
cinegética e a valorização ambiental, porque permite a alimentação das aves necrófagas.
 
"A alimentação que proporcionámos aos abutres resulta, exatamente, de animais que foram caçados",
frisa o economista de profissão, caçador e entusiástico das aves, que se prepara para se aposentar,
mas promete continuar a visitar a herdade.
 
Depois de avaliação veterinária, a carne dos animais caçados, normalmente veado, muflão e javali, é
vendida para consumo humano, enquanto as vísceras são aproveitadas para alimentação dos abutres.
 
"Esses predadores ocorrem em ambientes que são ecologicamente saudáveis, que têm boas condições
de equilíbrio ambiental", sublinha Cordovil, referindo que as aves necrófagas cumprem também o
papel de limpeza da natureza quando encontram uma carcaça de animal morto na herdade, que
funciona em regime aberto, o que representa um sistema de acesso direto do abutre ao consumo de
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animais.
 
Em termos de execução, com um prazo prorrogado até setembro deste ano, o projeto está numa fase
muito adiantada. Destaca-se a melhoria das condições para visitação com equipamentos específicos,
desde a aquisição de telescópios à instalação de um observatório para ver a alimentação dos abutres.
 
Além disso, a Herdade da Contenda vai promover uma exposição, dispondo de um vídeo de grande
qualidade para compensar quem tenha azar no dia da visita e não aviste determinadas espécies.
 
A exposição vai estar patente na antiga escola da herdade. Ao lado, existem dois espaços que vão ser
transformados em centros de acolhimento a turistas, classificados como alojamento local.
 
"A partir de março, abril, maio deste ano, estaremos em plenas condições de poder assegurar
visitação a pessoas interessadas, na tal base de marcação antecipada, de grupos de dimensão
adequada", avança João Cordovil. Já decorrem visitas de contemplação do património ornitológico,
mas num "esquema experimental".
 
Com condições de tranquilidade invulgares, a Herdade da Contenda dispõe de um perímetro florestal
de 3.100 hectares, dos quais 1.400 hectares de pinheiro-manso, assim como pinheiro-bravo, sobreiro,
eucalipto e medronheiro. Na zona, "a presença humana é pouco intensa".
 
Integrando a Rede Natura 2000 e as Zonas de Proteção Especial, a herdade conta com uma gestão
integrada, procurando mostrar que "é perfeitamente possível" compatibilizar as atividades de
pecuária, cinegética, proteção de valores ambientais e apicultura.
 
Além do projeto de Orniturismo, com um apoio financeiro de 26 mil euros, a Contenda beneficia de
fundos comunitários noutros três projetos: Contenda Natur, Gestão Cinegética e Pro-Iberlinx -
Proteção e Conservação do Lince Ibérico.
 
Lusa

Página 50



A51

Barómetro do AL traça perfil do viajante português
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Início ao acaso Barómetro do AL traça perfil do viajante português
 
Barómetro do AL traça perfil do viajante português
 
Janeiro 31, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A HomeAway, em colaboração com o Centro de Investigação em Comunicação Aplicada e Novas
Tecnologias (CICANT) e o Departamento de Turismo da Universidade Lusófona, divulgou agora a
segunda edição do Barómetro do Alojamento Local (BAL), que tem como objectivo traçar o perfil do
viajante português que escolhe um alojamento local (AL) para férias.
 
Perfil do viajante nacional
 
Entre as principais conclusões do Barómetro, apurou-se que mais de 1,98 milhões de viajantes,
residentes em Portugal, terão ficado hospedados pelo menos uma vez num alojamento local, sendo
que a maioria dos inquiridos (84,9%) utilizou esta opção de estada entre 1 a 4 vezes, durante o
período de análise do estudo (agosto de 2018 a setembro de 2019).
 
Com base no estudo, os principais utilizadores da modalidade de alojamento local são as famílias com
42,1%, em seguida casais (39,5%) e grupos de amigos (17,5%). Neste contexto, verifica-se ainda
que grande maioria das estadias (94%) têm uma duração até 7 noites e o número médio de turistas
presentes no alojamento é de 3,7 pessoas. Importa referir que o apartamento foi o tipo de alojamento
preferido pelos viajantes (51,6%), seguido da moradia (27,1%).
 
Motivações de escolha
 
A segunda edição do Barómetro procurou também caracterizar o processo de escolha, atendendo aos
critérios que estiveram na base da escolha pelo AL em detrimento de outras opções.
 
Numa escala de 0 a 5, e no que respeita à escolha do alojamento, os critérios mais relevantes para a
escolha foram a "boa localização", o "preço" e "envolvente ou áreas circundantes da habitação". Estes
valores repetem a tendência obtida nos resultados do BAL 2018.
 
Recomendação e Fidelização
 
Considerando a importância das recomendações, o estudo fez também o levantamento da quantidade
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de portugueses que recomendaria a sua experiência a outros interessados. As conclusões não deixam
dúvidas: 89,1% dos inquiridos afirmaram a intenção de fazer a recomendação a um familiar ou amigo.
 
No que se refere ao feedback, mais de metade dos respondentes indicou ter deixado um comentário
positivo após a sua estadia em AL.
 
Pelo contrário, apenas 1,5% deixou um comentário negativo.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Governo vai entregar mais quatro imóveis a privados para fins turísticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2020

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9c3e087

 
O Governo prepara-se para entregar mais quatro imóveis a privados para serem recuperados para fins
turísticos, elevando para 15 os concessionados ao abrigo do programa Revive.
 
"Neste momento, já foram assinados 11 contratos de concessão e há mais quatro que vão ser
assinados proximamente", disse aos jornalistas a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à
margem da cerimónia de lançamento do concurso público para a concessão do Forte da Barra de
Aveiro, em Ílhavo.
 
Este será o 21.º imóvel com concurso lançado no âmbito do programa Revive, que promove a
recuperação e a requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso, através da
concessão a privados para exploração para fins turísticos.
 
Rita Marques referiu ainda que estão a ser ultimados mais três concursos, adiantando que o Governo
está também a pensar relançar os dois concursos que ficaram vazios.
 
"Todos os dias recebemos manifestações de interesse de privados nacionais e internacionais e
tentamos dentro do possível acomodar as peças do concurso às pretensões desses mesmos privados",
disse a governante.
 
Em comunicado hoje divulgado, o Ministério da Economia e Transição Digital adiantou que estão ainda
a decorrer dois concursos para a concessão do Palacete dos Condes Dias Garcia, em São João da
Madeira, e da Quinta do Paço de Valverde, em Évora.
 
O programa integra atualmente um total de 49 imóveis, dos quais 21 se localizam em territórios do
interior.
 
O Forte da Barra de Aveiro, que se encontra devoluto há mais de 25 anos, pertence à Administração
do Porto de Aveiro e está classificado como Imóvel de Interesse Público.
 
De acordo com os dados do concurso, o imóvel será concessionado durante 50 anos para exploração
com fins turísticos (estabelecimento hoteleiro, como cerca de 50 quartos, alojamento local ou outro
projeto de vocação turística), com a renda mínima anual de 6.444 euros.
 
Os interessados têm um prazo de 90 dias para apresentar propostas.
 
[Additional Text]:
Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques
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Tavira aposta na 
promoção turística
Com o intuito de valorizar a 
oferta turística de Tavira, a 
autarquia tem vindo a desen-
volver um conjunto de ações 
com vista a promover as ati-
vidades direcionadas para os 
segmentos de turismo cultu-
ral, religioso e natural.  Nes-
te sentido, foram produzidos 
diferentes materiais promo-
cionais, desde mapas, guias 
(natureza, igrejas, história), 
audioguias, percursos de 
descoberta, folhetos indivi-
duais de visitação de 14 tem-
plos religiosos existentes na 

cidade, assim como um filme 
promocional, o qual alcançou 
o primeiro lugar, em novem-
bro do ano passado, no Fes-
tival ART&TUR, na  categoria 
gastronomia. Foram também 
colocadas placas de sinaléti-
ca em 35 edifícios do conce-
lho, tendo-lhes sido associa-
do um QRCode. A par disto, a 
edilidade avançou com a co-
locação de mais 12 estrutu-
ras mupi como meio de di-
fusão dos guias e da progra-
mação cultural e desportiva 
do concelho. Todos os ma-

teriais estão disponíveis em 
português, inglês, castelha-
no e francês e resultam num 
investimento superior a 195 
mil euros, comparticipado a 
60 por cento no âmbito da 
candidatura Qualificação e 
Promoção Turística e Cul-
tural de Tavira Todo o Ano, 
cofinanciadas pelo Progra-
ma Operacional do Algarve – 
CRESC Algarve 2020, inseri-
do no Portugal 2020 e apoia-
do pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional 
(FEDER).
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Rita Marques fez 
visita de trabalho 
ao Algarve
Agenda incluiu autocaravanismo, acessibilidades, 
autódromo e o uso eficiente da água

A Secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, dedicou 
a segunda-feira, dia 20 de ja-
neiro à região do Algarve, 
numa deslocação que incluiu 
visitas a uma área de serviço 
de autocaravanismo e ao Au-
tódromo Internacional do Al-
garve, em Portimão. A gover-
nante passou ainda por al-
gumas unidades hoteleiras, 
onde abordou temas como o 
turismo de negócios, a utili-
zação de águas residuais nos 
campos de golfe, além das 

ofertas de turismo de motiva-
ção desportiva. A agenda in-
cluiu ainda reuniões com au-
tarcas, as questões das aces-
sibilidades, quer as rodoviá-
rias, quer o Aeroporto Inter-
nacional de Faro.

«Esta deslocação permi-
tiu contactar com exemplos 
de sucesso da estratégia para 
o Turismo: diversificar, des-
concentrar e diminuir a sa-
zonalidade, numa região que 
durante demasiado tempo 
foi apenas caracterizada por 

sol e mar», afirmou Rita Mar-
ques, agradecendo à Entida-
de Regional de Turismo do 
Algarve a «possibilidade de 
contactar com as forças vivas 
e recolher contributos para 
definir caminhos». Rita Mar-
ques concluiu que o «Algar-
ve tem ofertas durante todo o 
ano através de um extraordi-
nário leque de produtos e ex-
periências, que não esquecem 
as preocupações ambientais, 
nomeadamente o uso eficien-
te da água».
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José Rolo diz que crescimento 
das receitas do IMI pode ser "perigoso" 

ALBUFEIRA: 

O presidente do concelho 
de Albufeira, José Carlos Rolo, 
considera que o crescimento 
de receitas do IMI para as 
autarquias é muito positivo  

"mas também algo perigo-
so, devido às oscilações que 
podem afetar as finanças do 
município". 

O autarca considerou o in-

  

vestimento no imobiliário como 
fundamental para o desenvol-
vimento dos territórios e, pela 
negativa, exemplificou com as 
implicações da recente crise 
económica na vida autárquica 
devido à diminuição do nível da 
construção e venda de imóveis, 
com enormes repercussões no 
IMT. - uma receita fundamen-
tal para as autarquias. 

"Em 2011/12 arrecadámos 
à volta de 6 milhões de euros, 
em 2015/16 cerca de 18 mi-
lhões e só no último ano apro-
ximadamente 22 milhões", ex-
plicitou, considerando contudo 
que esse crescimento é "algo 
perigosos, devido às oscilações 
que podem afetar as finanças 
do município" . 

José Carlos Rolo falava du-
rante um encontro autárquico 
que reuniu dezenas de profis-
sionais em Albufeira na passa-
da semana, designado "Peque-
nos-Almoços do Imobiliário", 
iniciativa da Vida Imobiliária e 
do jornal Público Imobiliário. 

No encontro, José Araújo, do 
Millennium BCP, referiu que  

desde 2014 o banco colocou 
no mercado mais de 2000 imó-
veis no valor de 300 milhões de 
euros, dos quais 365 no con-
celho de Albufeira, no valor de 
38 milhões de euros, o que 
demonstra a existência de um 
mercado extremamente dinâ-
mico. Atualmente, a instituição 
bancária financia 17 projetos imo-
biliários na região, no montante 
de 109 milhões de euros, sendo 
que três são em Albufeira. 

Prevê-se a continuação des-
te ciclo positivo, sendo que a 
maior parte das vendas são fei-
tas a investidores estrangeiros, 
com destaque para novos mer-
cados como o francês, o escan-
dinavo e alguns russos, afir-
mou. "0 mercado continua 
atrativo, há muitos projetos na 
área do turismo, sendo que a 
maior parte dos investidores 
são Fundos Internacionais que 
continuam a acreditar no Algar-
ve e em Albufeira devido a fa-
tores como o clima, a seguran-
ça e os prémios que temos vin-
do a receber na área do turis-
mo". 

O diretor da Confidencial 
Imobiliário refere que de acor-
do com os dados do SIR - Sis-
tema de Informação Residen-
cial, Lisboa e o Algarve foram 
os mercados que mais recupe-
raram depois da crise, desta-
cando que em Albufeira o pre-
ço de venda é de • 1800 m2, o 
segundo mercado mais valori-
zado na região, só ultrapassa-
do por Loulé. Ricardo Guima-
rães é de opinião que o Brexit 
é um desafio enorme para a 
região. "Os ingleses continuam 
a investir no Algarve: mais de 
50% das vendas são no seg-
mento premium, nomeada-
mente na zona entre Albufeira 
e Loulé". 

Por sua vez, Ricardo Sousa, 
da Century 21, apresentou o 
Estudo do Acesso à Habitação 
em Portugal, com dados sobre 
o perfil do comprador, motiva-
ções para aquisição de casa, 
tipologia dos imóveis, taxa de 
esforço financeiro, etc. 

O grande desafio que se 
coloca, sublinhou, "é encarar 
as dificuldades sentidas no 
mercado residencial, não como 
um problema mas como uma 
oportunidade de potenciar a 
oferta. Por outro lado é funda-
mental promover uma ação 
coordenada do mercado da 
habitação, não ao nível do con-
celho mas da própria região", 
concluiu. 

13. 
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RA IS 
Dr. Jorge Pereira 

Agora com TAC  - Ecografia Mamografia 
RX Panorâmico Dentário 

ADSE - SAMS - CGD - PSP- CTT - TELECOM - ADMFA 
ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palma m° 71 rfc e 1." Esq. - Tel. 281 322 606 
em frente à farmácia do Montepio (Tavira) 

Lojas 2,02 a 2.05 -- 8700437 Olhão Tel. 289 712 535 
E.N. 125, Algarve Outlet, n° 100 

O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPANSÃO DO ALGARVE 

Furdmpot: José Barão I DIRETOR; Fernando Reis quinta-feira 23 de janeiro de 2020 ANO LXIII - N.° 3278 1  Preço 1,30 € 4#ft PORTE PAc-o - TAXA PAGA www.jornaIdoaIgarve.pt 

Águas do Algarve não 
comenta estudo sobre 
químicos mas garante 
que cumpre a lei 

P3 

Observatório 
do Algarve vai integrar 
a rede da Organização 
Mundial do Turismo 

P7 

Trabalho: 

Sindicato da Hotelaria 
lança abaixo-assinado 
contra baixos salários 

P8 

REGIÃO É A SEGUNDA DO PAÍS EM NÚMERO DE BRASILEIROS, A SEGUIR A LISBOA 

Brasileiros preferem o Algarve! 
No Algarve e no País, a imigração 

brasileira está em crescendo. O "fim" 

da crise portuguesa coincidiu com o 

"começo" da crise no Brasil, por volta 

de 2016, e isso explica em boa parte 

as vagas migratórias de brasileiros 

rumo a Portugal e outros países 

europeus. O Algarve é a segunda 

região portuguesa que acolhe mais 

imigrantes daquelas paragens, a 

seguir a Lisboa. Esta semana, o JA fez 

uma viagem ao mundo dos imigrantes 

brasileiros na região. O que fazem, 

as dificuldades que experimentam 

e quem são aqueles que escolhem 

a região mais "tropical" do continente... 

P 4/5 
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SC Olhanense acusa SAD de pôr o clube 

em risco de catástrofe iminente 
P19 

101:1W.1 te-inpixivrçA. 
Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança enviada no princípio de dezembro 

ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA. GERAL. DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinantes@gmail.com 

Albufeira: 

José Rolo diz 
que crescimento 
das receitas do IMI 
pode ser perigoso p 10 

 

Algum renova título 
de "melhor destino 
de golfe na Europa 
continental" 

  

P 19 
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PCP acusa Ryanair de atirar 

trabalhadores para o desemprego 
PCP/Algarve acusou a 

Ryanair de ter atirado para o 
desemprego mais de 80 tra-
balhadores no início do ano, 
confirmando "uma política de 
afronta e violação sistemáti-
ca" dos seus direitos, "na qual 
se funda o modelo de negócio 
desta multinacional. 

"Estes tripulantes de ca-
bine, cujo contrato de tra-
balho estava celebrado com 
a Crewlink (empresa de tra-
balho temporário ligada ao 
próprio grupo Ryanair), são 
atirados desta forma para o 
desemprego", concretiza o 
PCP, sustentando que "este 
é só mais um dos muitos 
atropelos que a Ryanair tem 
vindo a impor aos direitos dos 
trabalhadores". 

Segundo os comunistas 
algarvios, durante largos anos 
a Rayanair recusou-se a re-
conhecer a legislação portu-
guesa no que diz respeito aos 
direitos dos trabalhadores 
afetos à operação da empresa 
em Portugal, "que só veio a 
reconhecer depois de uma 
intensa luta dos trabalhado-
res, embora continue sem a 
aplicar na sua totalidade". 

"E tem sido assim, com 
a manutenção de elevados  

níveis de precariedade, com 
as constantes manobras de 
pressão, coacção e ameaça 
sobre os seus trabalhadores, 
impondo a desregulação de 
horários ou não reconhecendo 
os seus direitos de organiza-
ção sindical", acrescenta. 

Acusa ainda a Ryanair 
de ter feito chantagem junto 
do País, ao ameaçar com o 
abandono da base localizada 
em Faro, "atitude tão mais 
inaceitável quanto esta com-
panhia 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 aber-
tura/manutenção de rotas". 

"Chantagem sobre a região 
do Algarve e o Pais, desres-
peito pelos direitos dos tra-
balhadores, violação da Lei e 
da Constituição da República 
Portuguesa, despedimento 
arbitrário de dezenas de traba-
lhadores é este o percurso de 
uma multinacional que actua 
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", explicita o  

comunicado da Direção do 
Algarve do PCP. 

O PCP, ao mesmo tempo 
que manifesta a solidariedade 
com os trabalhadores da Rya-
nair, exigindo a reintegração 
dos trabalhadores despedi-
dos 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 actua no 
nosso País". 

"Nem a região do Algarve 
nem o País, podem estar à 
mercê dos interesses dos 
accionistas desta ou de outras 
multinacionais. A defesa do 
Turismo em Portugal, reclama 
uma política que respeite e 
valorize os direitos dos tra-
balhadores e que não fique 
dependente das multinacio-
nais e das suas operações de 
chantagem". 

Neste sentido, o PCP 
anuncia que irá 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". 
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

TOURISM  ||  The Algarve 
topped the 20 million-mark 
for overnight stays between 
January and November 2019, 
being the only region in Portu-
gal to achieve these numbers 
for the third year in a row.

arrive from the National Sta-
tistics Institute (INE), tour-

2019 will be another “record-
breaking” year for the region 
with all-time highs in over-
night stays, guests, accom-
modation revenue as well as 
airport passenger numbers 
and golf rounds played.

Up to November, tourist 
accommodation units, includ-
ing hotels, hostels, guesthouses 
and local lodging (alojamento 
local), welcomed 4.9 mil-
lion guests – a 7.3% year-on-
year increase – and recorded 
20.4 million overnight stays 
(+2.4%), while revenue topped 
€1.2 billion (+7.2%).

During the same time-
frame, nearly 1.3 million golf 
rounds were played at golf 
courses registered with the 
Algarve Golfe association 
(+1.4%) while 8.7 million 

Faro Airport (+3.7%). 
Taking only November 

into account, data shows 

that the Algarve’s tourist 
accommodation units wel-
comed 203,000 guests – a 
12.1% increase compared 
to the same month in 2018 
– with the number of over-
night stays reaching 789,000 
(+7.8%). Revenue also 
reached €32.3 million, up 
10.6% on last year.

The positive results in 
November were bolstered by 

-
night stays by national guests 
(+17.8%) while foreigners 
accounted for a 5.9% increase, 
notably the British (+5.7%), 
German (+10.5%), Spanish 
(+5.7%), American (+22.1%) 
and Italian (+40.4%) visitors.

Further data shows that 
these holidaymakers spent 
an average of 3.89 nights in 
the region.

Algarve tourism chief João 
Fernandes was delighted by 
the news, highlighting the 
increase of Portuguese visi-
tors and the boost in the num-
ber of overnight stays in the 
so-called ‘low season’ which 
topped the 100,000 mark.

“Everything seems to 
indicate that 2019 will be 
another positive year, con-
tradicting seasonality pat-
terns,” he said, adding that 
the region has been attract-
ing more and more holi-
daymakers outside of the 
summer season since 2015.

Record 2019 in sight as  
Algarve registers over  
20 million overnight stays  
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€1.3m to reduce 
flood risks
Over €1.3 million is being 
invested in works to reduce the 

Albufeira and near Inatel beach, 
announced the local mayor. P18

HPA announces 
hospital revamp 
After years of “growth”, the HPA 
health group’s Gambelas Hospital 
in Faro is now undergoing a 
revamp to improve both its  
outpatient and inpatient units. P19

Another record 
year for tourism  

2019 will be another record-
breaking year for the Algarve, 
with 20 million overnight stays 
registered up to November. P14

Fun-filled 
February 
From almond blossom walks, 
piano recitals and stargazing 
events to art shows, gastronomy 
and street entertainment, there is 
much to enjoy in February. P20

Portugal, China’s 
special friend?
Foreign minister Augusto Santos 
Silva has denied that Portugal 
has become China’s ‘special 
friend’ in the EU as more Chinese 
investment is expected. P13

Police demand 
pay increase
Off-duty police (PSP and GNR) 
held protests in Porto, Lisbon and 
Faro on Tuesday to demand pay 
increases, “risk” subsidies and the 
supply of basic equipment. P8

Algarve voted Europe’s  
leading golf destination

Luanda Leaks implicates Portugal
Portuguese authorities accused of “looking the other way” as Angola’s wealth was plundered.  || P4-5
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Train factory 
reopens 
After years of purchasing 
rundown engines from other 
countries, the PM said “enough’s 
enough”. Portugal is to return to 
making trains. P13

This is the fourth time readers of popular publication Today’s Golfer 
choose the Algarve as Europe’s leading golf destination. P17

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com

THURSDAY, JANUARY 23, 2020

Publisher: Bruce Hawker
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Weekly newspaper
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Mais de vinte milhões 
de dormidas em 11 meses 

O Algarve ultrapassou a 
marca dos 20 milhões de dor-
midas 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 com-
preende 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 resi-
dentes 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 mé-
dia foi de 3,89 noites e a taxa 
líquida de ocupação ascendeu  

a 27,4%. 
Ainda em novembro, os 

proveitos totais no alojamen-
to do Algarve aumentaram 
10,6%, atingindo 32,3 milhões 
de euros. O rendimento médio 
por quarto disponível (RevPAR) 
aumentou 6,4%, para 17,4 eu-
ros, 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 Fer-
nandes: "Foi particularmen-
te 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 dor-
midas, tudo apontando para 
que 2019 seja mais um ano 
de redução da taxa de sazo-
nalidade, 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 provei-
tos 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 mi-
lhões de passageiros (+3,7%). 

• 

.;; 

• 
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Algarve’s Sustainable Tourism Observatory 
to join international network
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

RESOURCES  ||  The Algarve’s 
Sustainable Tourism Obser-
vatory – created by the 
Algarve tourism board (RTA) 
in March 2019 to establish 
what needs to improve for 
the region to become a more 
sustainable tourism desti-
nation – is joining the World 
Tourism Organisation’s Inter-
national Network of Sustain-
able Tourism Observatories 
(INSTO).

-
cially be added to the net-
work at the FITUR tourism 
fair in Madrid this Thursday 
(January 23).

In a statement to the press, 
Algarve tourism boss João 
Fernandes says that hav-
ing the observatory join the 
network will make it “eas-
ier to exchange information 
with partners, implement 
similar management and 
monitoring techniques and 
increase the Algarve’s tour-
ism competitiveness”.

Fernandes believes that the 

sustainability of the region is 
linked to the way it manages 
its natural resources and how 
it takes on board the inter-
ests of future generations.

“This regional observatory 
guides us in the right direc-
tion by developing sustain-
able tourism methods and 

knowledge about the region,” 
he adds.

The Algarve’s bid to 
have its observatory join 
the INSTO was led by the 

regional tourism board 
(RTA) with the support of 
Turismo de Portugal, the 
regional development and 
coordination commission 

(CCDR Algarve) and the Uni-
versity of the Algarve (Ualg).

According to its website, 
INSTO was created in 2004 
with the main objective 
being “to support the con-
tinuous improvement of sus-
tainability and resilience in 
the tourism sector through 
systematic, timely and reg-
ular monitoring of tourism 
performance and impact”.
Another goal was to “connect 
dedicated destinations in 
order to better understand 
destination-wide resource 
use and foster the responsi-
ble management of tourism”.

“Through the systematic 
application of monitoring, 
evaluation and information 
management techniques, 
the initiative provides policy 
makers, planners, tourism 
managers and other relevant 
stakeholders with key tools 
to strengthen institutional 
capacities to support the for-
mulation and implementa-
tion of sustainable tourism 
policies, strategies, plans 
and management processes,” 
the website adds.
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TURISMO: 

Observatório do Algarve vai integrar 
a rede da Organização Mundial do Turismo 

O Observatório para o 
Turismo Sustentável do Al-
garve, lançado em março de 
2019, vai passar a integrar a 
rede da Organização Mundial 
do Turismo (OMT), "posicio-
nando o Algarve como um 
destino líder em matéria de 
sustentabilidade económica, 
ambiental e social", anunciou 
o Turismo do Algarve. 

O reconhecimento do 
observatório regional pela 
OMT acontecerá na próxima 
quinta-feira, dia 23, durante 
a FITUR, a feira de turismo 
de Madrid à qual o Algarve 
regressa este ano. 

O processo começou há 
menos de um ano pela Re-
gião de Turismo do Algarve 
(RTA), com o apoio do Turismo 
de Portugal e em estreita 
parceria com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Algarve  

e a Universidade do Algarve. 
"Este observatório irá ago-

ra juntar-se à rede mundial 
da OMT - International Ne-
twork of Sustainable Tourism 
Observatories (INSTO) - que 
envolve já a participação de 
países como a China, a Grécia, 
o Brasil, os EUA e a Itália", 
enuncia o Turismo do Algarve. 

"A sustentabilidade de 
um território pressupõe uma 
preocupação com os recursos 
naturais e com a qualidade 
de vida futura das popula-
ções que o habitam e visitam, 
sendo por isso necessário 
promover a coesão territorial 
e um crescimento económico 
equilibrado. O observatório 
regional guia-nos nesse cami-
nho, ao desenvolver metodo-
logias para a sustentabilidade 
no turismo e ao dotar-nos 
de conhecimento científico 
sobre a região. Com a sua in-

 

tegração 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 competi-

 

tividade turística do Algarve", 
considera João Fernandes, 
presidente da RTA. 

O momento simbólico de 
reconhecimento do observa-
tório algarvio pela OMT de-
correrá na Feira Internacional 
de Turismo de Madrid (FITUR), 
onde o Algarve se promoverá 
de 22 a 26 de janeiro (quar-
ta-feira a domingo) com um 
módulo de destino e treze 
módulos de negócio integra-
dos no expositor de Portugal, 
localizado no pavilhão 4. 

Natureza, cultura, gastro-
nomia, golfe e sol e mar são 
as apostas do Algarve para 
esta edição da FITUR, feira 
em Espanha que se assu-
me 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 (mais 12,2% do que em 
igual período de 2018). 
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Águas do Algarve não 
comenta estudo sobre 
químicos mas garante 
que cumpre a lei 
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Observatório 
do Algarve vai integrar 
a rede da Organização 
Mundial do Turismo 
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Trabalho: 

Sindicato da Hotelaria 
lança abaixo-assinado 
contra baixos salários 

P8 

REGIÃO É A SEGUNDA DO PAÍS EM NÚMERO DE BRASILEIROS, A SEGUIR A LISBOA 

Brasileiros preferem o Algarve! 
No Algarve e no País, a imigração 

brasileira está em crescendo. O "fim" 

da crise portuguesa coincidiu com o 

"começo" da crise no Brasil, por volta 

de 2016, e isso explica em boa parte 

as vagas migratórias de brasileiros 

rumo a Portugal e outros países 

europeus. O Algarve é a segunda 

região portuguesa que acolhe mais 

imigrantes daquelas paragens, a 

seguir a Lisboa. Esta semana, o JA fez 

uma viagem ao mundo dos imigrantes 

brasileiros na região. O que fazem, 

as dificuldades que experimentam 

e quem são aqueles que escolhem 

a região mais "tropical" do continente... 
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SC Olhanense acusa SAD de pôr o clube 

em risco de catástrofe iminente 
P19 

101:1W.1 te-inpixivrçA. 
Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança enviada no princípio de dezembro 

ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA. GERAL. DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinantes@gmail.com 

Albufeira: 

José Rolo diz 
que crescimento 
das receitas do IMI 
pode ser perigoso p 10 

 

Algum renova título 
de "melhor destino 
de golfe na Europa 
continental" 
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NEGATIVO

POSITIVO

Turistas estrangeiros 
sofrem quedas nas arribas
A Polícia Marítima do posto 
de Albufeira, através do 112, 
recebeu no domingo, dia 19 
de janeiro, cerca das 16h30, 
a informação de que uma se-
nhora de 74 anos, de nacio-
nalidade alemã, tinha sofrido 
uma queda de cerca de seis 
metros de altura perto da 
Praia do Evaristo, em Albu-

feira. Quer aquela autoridade, 
quer os Bombeiros Voluntá-
rios de Albufeira, responde-
ram e foram ao local, tendo 
localizado a vítima a poente 
da praia, em estado grave. A 
acidentada foi resgatada às 
17h57 pela equipa de grande 
ângulo dos soldados da paz. 
Após ser estabilizada pelo 

INEM foi transportada para 
a unidade de Faro do Centro 
Hospitalar e Universitário do 
Algarve. Já na segunda-feira, 
20 de janeiro, foi um homem 
de 21 anos, belga, a sofrer 
uma queda de quatro metros 
numa ravina no Algar Seco, no 
Carvoeiro, concelho de Lagoa.  
A vítima foi resgatada por via 

marítima pelos tripulantes da 
embarcação da Estação Sal-
va-vidas de Ferragudo, após 
ser estabilizada pelo INEM, 
tendo sido transportada para 
o Hospital de Portimão com 
traumatismo nos membros 
inferiores. No local, estiveram 
também os Bombeiros Volun-
tários de Lagoa.

JOÃO 
BACALHAU

Médico e presidente 
do Conselho 

de Administração 
do Grupo HPA

JOÃO 
PEDRO 
MATOS 

FERNANDES
Ministro 

do Ambiente 
e da Ação Climática

Depois de comemorar os 10 anos do Hospital Particular 
do Algarve – Gambelas, em dezembro, o Grupo HPA Saúde 
avança agora com a remodelação daquela unidade em Faro. 
A obra trará benefícios na área do ambulatório e do inter-
namento. Serão reforçadas a gastrenterologia e a urologia, 
mas também criados mais gabinetes polivalentes de con-
sulta e um espaço remodelado para a saúde da mulher. O 
hospital de dia de oncologia ganhará um novo lugar, ceden-
do o atual a mais um internamento. A capacidade de res-
posta de algumas especialidades poderá crescer mais de  
30 por cento.

O governante estará presente na VI Reunião do Conselho Lo-
cal de Acompanhamento da Estratégia Municipal de Adap-
tação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Loulé, na segun-
da-feira, dia 3 de fevereiro, no Cineteatro Louletano. Assun-
tos como os fenómenos meteorológicos extremos, os desa-
fios das zonas costeiras, o papel das empresas municipais 
e estratégias dos meios urbanos são mote para os painéis, 
que irão trazer a Loulé diversos oradores. A sessão termina-
rá com as palavras de Nuno Lacasta, presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). 

EDUARDO 
CABRITA

Ministro 
da Administração 

Interna

JOÃO 
PAULO 

REBELO
Secretário 

de Estado da Juventude 
e do Desporto

O Comando Territorial de Faro comemora na quarta-feira, 
dia 29 de janeiro, às 12h00, o Dia da Unidade, na Avenida 
Zeca Afonso, em Tavira. A efeméride será assinalada com 
uma cerimónia militar presidida por Eduardo Cabrita, que 
contará com a presença do Comandante-Geral da Guarda 
Nacional Republicana (GNR), Tenente-General Luís Francis-
co Botelho Miguel, entre outras entidades. Serão impostas 
condecorações e homenageados os militares já falecidos. No 
mesmo dia, às 10 horas, será inaugurado o novo Quartel do 
Posto Territorial de Almancil da GNR.

No âmbito do programa do governo, o Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ) estabeleceu dar prioridade 
à continuidade do Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas (PRID), que visa promover a modernização e a 
reabilitação do parque desportivo dos clubes e das associa-
ções de base local. O PRID é direcionado a clubes e associa-
ções desportivas de Portugal continental, estando previsto 
nesta quarta edição um investimento de 2,5 milhões de eu-
ros. As candidaturas decorrem até 20 de fevereiro.

Algarve na Rede da Organização 
Mundial do Turismo (OMT) 
para a sustentabilidade
O Observatório para o Turis-
mo Sustentável do Algarve, 
lançado em março de 2019, 
vai passar a integrar a rede da 
Organização Mundial do Tu-
rismo (OMT), posicionando o 
Algarve como um destino líder 
em matéria de sustentabilida-
de económica, ambiental e so-
cial. O reconhecimento do ob-
servatório regional pela OMT 
acontecerá dia 23 de janeiro, 
na Feira Internacional de Tu-
rismo de Madrid (FITUR). 

Num processo iniciado 
há menos de um ano pela Re-
gião de Turismo do Algarve 

(RTA), com o apoio do Turis-
mo de Portugal e em estreita 
parceria com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Algarve 
e a Universidade do Algarve, 
este observatório irá agora 
juntar-se à rede mundial da 
International Network of Sus-
tainable Tourism Observato-
ries (INSTO) que envolve já a 
participação de países como 
a China, a Grécia, o Brasil, os 
EUA e a Itália. «A sustentabi-
lidade de um território pres-
supõe uma preocupação com 
os recursos naturais e com a 

qualidade de vida futura das 
populações que o habitam e 
visitam, sendo por isso ne-
cessário promover a coesão 
territorial e um crescimento 
económico equilibrado. O ob-
servatório regional guia-nos 
nesse caminho, ao desenvol-
ver metodologias para a sus-
tentabilidade 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 si-

milares e, por fim, aumentar a 
competitividade turística do 
Algarve», considera João Fer-
nandes, presidente da RTA. O 
momento simbólico de reco-
nhecimento do observatório 
algarvio pela OMT decorre-
rá 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 13 mó-
dulos de negócio integrados 
no expositor de Portugal. Na-
tureza, cultura, gastronomia, 
golfe, sol e mar são as apostas 
para esta edição da FITUR.
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Algarve renova título de "melhor destino de golfe 

na Europa continental" 
A indústria de golfe do Al-

garve começa o novo ano da 
melhor forma, com o anúncio 
da renovação do título de "Me-
lhor Destino de Golfe na Euro-
pa Continental", atribuído pe-
los leitores da conceituada re-
vista britânica Today's Golfer, 
pelo quarto ano consecutivo. 

O prémio foi entregue no 
âmbito dos Today's Golfer 
Annual Travel Awards e resul-
tou da votação direta de milha-
res de leitores desta publica-
ção, que decidiram reconhe-
cer, uma vez mais, o Algarve 
como o destino favorito no que 
toca à oferta da melhor expe-
riência para os turistas que 
praticam golfe. Com esta nova 
conquista, o Algarve vê assim 
aumentar para nove o núme-
ro de distinções que já rece-
beu por parte desta que é con-
siderada a mais importan-
te revista de golfe do Reino 
Unido, desde que os seus 
prémios foram instituídos em 
2011. 

João Fernandes, presiden-
te do Turismo do Algarve, afir-
ma que "esta é uma excelen-
te notícia para a região e um 
enorme motivo de orgulho pa-

  

ra todos aqueles que tra-
balham na indústria do turis-
mo de golfe no Algarve e que, 
diariamente, colocam como 
prioridade a oferta da melhor 
experiência possível aos seus 
visitantes. Este prémio vem 
reconhecer o empenho de 
uma vasta equipa de empre-
sários e profissionais. É a eles 
que se deve mais esta con-
quista extraordinária! Por ou-
tro lado, o facto de continuar-
mos a ser o destino de eleição 
junto dos golfistas do Reino 
Unido, vem também validar a 
estratégia de promoção que a 
Associação do Turismo do Al-
garve (ATA) tem vindo a imple-
mentar". 

Nas palavras de Kevin 
Brown, editor da revista 
Today's Golfer: "0 Algarve está 
de parabéns por mais uma vi-
tória merecida nos nossos 
Travel Awards. A região tem 
muito para oferecer, dentro e 
fora dos campos de golfe, e 
não admira que os golfistas 
queiram revisitar este destino 
uma e outra vez. Este é o quar-
to ano consecutivo em que é 
votado como o destino núme-
ro um, sendo claramente o 
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mais popular de sempre entre passado mês de outubro, o AI- Destino de Golfe do Mundo Internacional de Operadores 
nossos leitores". garve foi nomeado "Melhor para 2020" pela Associação de Turismo de Golfe. 

Contando com mais de 40  
campos de golfe dispersos 
pela região, com diferentes ca-
racterísticas, o Algarve reúne 
um conjunto de condições ím-
pares para a prática da moda-
lidade, com destaque para a 
qualidade das infraestruturas, 
para a beleza natural do des-
tino e para o bom clima que 
permite jogar golfe ao longo de 
todo o ano. 

Neste contexto, o reconhe-
cimento internacional da in-
dústria do golfe do Algarve 
continua a crescer de forma 
evidente. De recordar que, no 

Página 66



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 4,29 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 84655387 23-01-2020

RA IS 
Dr. Jorge Pereira 

Agora com TAC  - Ecografia Mamografia 
RX Panorâmico Dentário 

ADSE - SAMS - CGD - PSP- CTT - TELECOM - ADMFA 
ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palma m° 71 rfc e 1." Esq. - Tel. 281 322 606 
em frente à farmácia do Montepio (Tavira) 

Lojas 2,02 a 2.05 -- 8700437 Olhão Tel. 289 712 535 
E.N. 125, Algarve Outlet, n° 100 

O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPANSÃO DO ALGARVE 

Furdmpot: José Barão I DIRETOR; Fernando Reis quinta-feira 23 de janeiro de 2020 ANO LXIII - N.° 3278 1  Preço 1,30 € 4#ft PORTE PAc-o - TAXA PAGA www.jornaIdoaIgarve.pt 

Águas do Algarve não 
comenta estudo sobre 
químicos mas garante 
que cumpre a lei 

P3 

Observatório 
do Algarve vai integrar 
a rede da Organização 
Mundial do Turismo 

P7 

Trabalho: 

Sindicato da Hotelaria 
lança abaixo-assinado 
contra baixos salários 

P8 

REGIÃO É A SEGUNDA DO PAÍS EM NÚMERO DE BRASILEIROS, A SEGUIR A LISBOA 

Brasileiros preferem o Algarve! 
No Algarve e no País, a imigração 

brasileira está em crescendo. O "fim" 

da crise portuguesa coincidiu com o 

"começo" da crise no Brasil, por volta 

de 2016, e isso explica em boa parte 

as vagas migratórias de brasileiros 

rumo a Portugal e outros países 

europeus. O Algarve é a segunda 

região portuguesa que acolhe mais 

imigrantes daquelas paragens, a 

seguir a Lisboa. Esta semana, o JA fez 

uma viagem ao mundo dos imigrantes 

brasileiros na região. O que fazem, 

as dificuldades que experimentam 

e quem são aqueles que escolhem 

a região mais "tropical" do continente... 
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SC Olhanense acusa SAD de pôr o clube 

em risco de catástrofe iminente 
P19 

101:1W.1 te-inpixivrçA. 
Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança enviada no princípio de dezembro 

ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA. GERAL. DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinantes@gmail.com 

Albufeira: 

José Rolo diz 
que crescimento 
das receitas do IMI 
pode ser perigoso p 10 

 

Algum renova título 
de "melhor destino 
de golfe na Europa 
continental" 
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Algarve é de novo o melhor 
destino de golfe da Europa
A mais importante revista de golfe do 
Reino Unido (Today’s Golfer) distin-
guiu pela nona vez o destino Algarve 
como «sendo claramente o mais po-
pular de sempre entre os nossos lei-
tores», segundo escreveu o editor da 
publicação Kevin Brown. O título de 
«Melhor Destino de Golfe na Europa 
Continental» foi atribuido pelo rea-
dership daquela revista, pelo quarto 
ano consecutivo. Para João Fernan-
des, presidente do Turismo do Al-

garve, «é um enorme motivo de or-
gulho para todos aqueles que traba-
lham na industria e que, diariamen-
te, colocam como prioridade a ofer-
ta da melhor experiência possível aos 
seus visitantes. Este prémio reconhe-
ce o empenho de uma vasta equipa 
de empresários e profissionais». O 
prémio valida também a estratégia 
de promoção da Associação Turismo 
do Algarve (ATA) junto dos golfistas 
do Reino Unido. 
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AWARD  ||  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 golf-
ing hotspot since the launch 
of the awards in 2011, as it 
secured the crown of Best 
Golf Destination in Conti-
nental 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: “Congratula-
tions to the Algarve again on 
another richly-deserved vic-
tory 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 eve-
ryone 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 com-
mitment of a large team of 

entrepreneurs and profes-
sionals. It is thanks to them 
that we won this extraordi-
nary award”.

“On the other hand,” he 
says, “the fact that we con-
tinue to be a top destination 
among British golfers shows 
that the Algarve Tourism 
Association’s promotion 

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 Continen-
tal Europe by the readers of 
Today’s Golfer. It is a source of 
huge pride to everyone in the 
industry to receive this rec-
ognition 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 indus-
try in the Algarve and eve-
ryone plays their part in 
delivering the highest stand-
ards possible.”

In a communiqué sent out 
to newsrooms last week, ATA 
(Algarve Tourism Association) 
stresses that the Algarve has 
over 40 golf courses spread 
out across the region, all with 
“different characteristics”.

The association also says 
the region offers “unique 
conditions for golfers, such as 
the quality of its infrastruc-
tures, the region’s natural 
beauty and the climate which 
allows golf to be played all 
year round”.

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. 
www.visitgolfalgarve.com 

Algarve voted Europe’s leading golf destination  
for fourth consecutive year
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Hackers take 
stand against 
justice  ||  P7
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€1.3m to reduce 
flood risks
Over €1.3 million is being 
invested in works to reduce the 

Albufeira and near Inatel beach, 
announced the local mayor. P18

HPA announces 
hospital revamp 
After years of “growth”, the HPA 
health group’s Gambelas Hospital 
in Faro is now undergoing a 
revamp to improve both its  
outpatient and inpatient units. P19

Another record 
year for tourism  

2019 will be another record-
breaking year for the Algarve, 
with 20 million overnight stays 
registered up to November. P14

Fun-filled 
February 
From almond blossom walks, 
piano recitals and stargazing 
events to art shows, gastronomy 
and street entertainment, there is 
much to enjoy in February. P20

Portugal, China’s 
special friend?
Foreign minister Augusto Santos 
Silva has denied that Portugal 
has become China’s ‘special 
friend’ in the EU as more Chinese 
investment is expected. P13

Police demand 
pay increase
Off-duty police (PSP and GNR) 
held protests in Porto, Lisbon and 
Faro on Tuesday to demand pay 
increases, “risk” subsidies and the 
supply of basic equipment. P8

Algarve voted Europe’s  
leading golf destination

Luanda Leaks implicates Portugal
Portuguese authorities accused of “looking the other way” as Angola’s wealth was plundered.  || P4-5
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Train factory 
reopens 
After years of purchasing 
rundown engines from other 
countries, the PM said “enough’s 
enough”. Portugal is to return to 
making trains. P13

This is the fourth time readers of popular publication Today’s Golfer 
choose the Algarve as Europe’s leading golf destination. P17

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com
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