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TURISMO 

Portugueses 
sobem 28,2% 
nos hotéis 
BA  taxa de ocupação média 
por quarto no Algarve regis-
tou, em janeiro, uma subida 
de 2% relativamente ao pe-
ríodo homólogo de 2019, si-
tuando-se nos 34,1%. 
Os dados foram ontem di-

vulgados pela Associaçãb de 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos clo Algarve, que 
alerta que a taxa de ocupação 
em janeiro foi influenciada 
pelo aumento da procura 
durante o Fim de Ano. O 
mercado nacional (+28,2%) 
apresentou a maior subida. o 

Ocupação média subiu 2% 
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A2 Em janeiro volume de vendas na hotelaria algarvia subiu 8%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65712af2

 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve - Aheta, apresentou as variações
nas unidades de alojamento do Algarve durante o mês de janeiro.
 
Segundo a entidade, a taxa de ocupação global média/quarto foi 34,1%, 2,0 pontos percentuais acima
do valor registado em 2019. O mercado alemão foi o que apresentou a maior descida, com -13,6%,
seguido do britânico, com -10,4%.
 
O mercado nacional (+28,2%) foi o que apresentou a maior subida.
 
Quanto ao volume de vendas este apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de
8,1%.
 
A Aheta assinala que a taxa de ocupação em janeiro foi influenciada pelo aumento da procura durante
o fim de ano e que os resultados referem-se apenas aos estabelecimentos em funcionamento. Recorda
ainda que cerca de 50% dos alojamentos encerram neste período.
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A3

Houve menos alemães e britânicos, mas taxa de ocupação subiu em Janeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9c9a7259

 
Volume de vendas também subiu
 
A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve, em Janeiro, subiu 2 pontos percentuais em relação ao ano
passado e fixou-se nos 34,1%, de acordo com dados divulgados, esta quinta-feira, pela Associação
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Segundo a associação hoteleira, o mercado alemão foi aquele que apresentou maior descida (-
13,6%), seguido do britânco com -10,4%.
 
No entanto, estas descidas foram compensadas pelo mercado nacional que subiu 28,2%.
 
Também o volume de vendas aumentou este ano em Janeiro. A subida cifrou-se nos 8,1%.
 
A AHETA realça que  a taxa de ocupação em Janeiro foi influenciada pelo aumento da procura durante
o fim de ano  e que  os resultados referem-se apenas aos estabelecimentos em funcionamento , uma
vez que cerca de 50% dos alojamentos estão encerrados nesta altura.
 
Sul Informação
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O SOBE 
ELIDÉRICO 
VIEGAS 
PRES. ASS. HOTÉIS ALG. 

As unidades hote-
leiras da região 
conseguiram 
atrair mais turis-
tas nacionais e 
aumentaram a 
ocupação no mês 
de janeiro. 

O DESCE 
MARTA 
TEMIDO 
MINISTRA DA SAÚDE 

A governante 
prometeu planear 
a construção do 
hospital central 
do Algarve, mas 
não tem verba 
prevista no Orça-
mento de Estado. 
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A5

 
TSF

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 84795958

 
06-02-2020 15:11

Rita Marques sobre o Coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f8c2008-1742-464a-9c87-

375defe6b594&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Faro, no congresso das Empresas de Animação Turística, a secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, admite que o mercado asiático tem vindo a crescer em Portugal e considera que o perigo de
um eventual contágio por Coronavírus é residual.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.
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TSF

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 84795946

 
06-02-2020 15:10

Hotéis do Algarve esperam cancelamentos por causa do Coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=db589dd0-3dfc-408b-8c70-

824a4c603abc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal acredita que o novo Coronavírus, vai levar ao
cancelamento de reservas nos hotéis durante o Carnaval. Raul Martins admite que a expectativa para
esta época festiva não é famosa.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-02-06 16:12
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Antena 1

 	Duração: 00:02:06

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84797167

 
06-02-2020 16:07

Novo vírus deverá levar ao cancelamento de reservas nos hotéis portugueses durante o Carnaval

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=205367d7-cb5a-4f4a-b75b-

f1abfde8c9c7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O surto do novo vírus deverá levar ao cancelamento de reservas nos hotéis portugueses durante o
Carnaval. É pelo menos essa a convicção do presidente da Associação de Hotelaria de Portugal.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-02-06 17:12
 Antena 1 - Notícias , 2020-02-06 18:05
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A8

Agências de viagens devolvem dinheiro a portugueses que compraram viagens para
território chinês
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5dd28929

 
As agências de viagens prometem o reembolso da compra aos portugueses que compraram viagens
para Macau, Hong Kong ou para a China.
 
Em declarações à Antena 1, Pedro Costa Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa das Agências
de Viagem e Turismo assume a devolução dos montantes, nesta primeira fase.
 
Destinos que enfrentam riscos de propagação do vírus, com fortes medidas de contenção a viajantes.
 
Antena 1
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A9

Os efeitos do coronavírus no turismo em Itália
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2020

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=66adceb1

 
2020 era suposto ser o ano para celebrar oTurismo e a Cultura enquanto parte da parceria entre a
China e a Itália, doze meses para assinalar o meio século de relações diplomáticas entre os dois
países.
 
A epidemia de coronavírus significa que nada isto terá agora lugar.
 
Foi apenas há alguns meses que um dos principais aeroportos italianos, o aeroporto de Fiumicino em
Roma, havia inaugurado novas rotas com a China.
 
Com cerca de 5 milhões de turistas por ano, a Itália é o maior destino turístico na Europa para os
turistas chineses, acima da França, Alemanha e Espanha.
 
"Entre 2016 e 2018, o turismo chinês para Itália aumentou 30%. E continua a crescer enquanto
destino turístico estabelecido e consolidado", afirma Cristiano Tomei, coordenador nacional da
Associação representativa do setor, CNA.
 
A decisão do governo italiano de suspender todas as ligações aéreas com a China inverteu a
tendência.
 
Peritos afirmam que o prejuízo para o sector turístico poderá atingir os 4,5 mil milhões de euros.
 
O turismo chinês não é o único setor afetado. Os italianos também evitam as viagens para o
estrangeiro. Segundo a CNA, cerca de 9% das reservas efetuadas até ao final de fevereiro já foram
canceladas.
 
"Isto resulta em danos económicos no setor, os turistas italianos vão marcar viagens mais baratas o
que significa viagens principalmente na Europa", adianta Roberto di Giorgio, da agência de viagens
"Maestro Turismo".
 
Em Itália, os turistas chineses são quem mais gasta adquirindo produtos de luxo em lojas de marca.
Em algumas lojas no centro de Roma os clientes são chineses na sua maioria.
 
Os operadores turísticos esperam poder recuperar em breve dos prejuízos.
 
"Esperamos que nos primeiros três meses de 2020 tenhamos boas notícias de forma a evitar mais
cancelamentos entre agora e junho e assim recuperar das reservas que foram canceladas até agora",
conclui Cristiano Tomei.
 
Uma situação que poderá apenas agravar-se com a aproximação da época alta.
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TURISMO 

Airbnb entregou 14,3 MC em taxas 
turísticas a Lisboa e Porto em 2019 
• A plataforma online de alojamen-
to Airbnb entregou, só no ano passa-
do, 10 milhões de euros de taxa turís-
tica à Câmara de Lisboa e 4,3 milhões 
à Câmara do Porto, anunciou ontem 
a empresa através de comunicado. 

Aprovada em 2014, a taxa turística 
começou a ser cobrada nas dormidas 
de turistas nacionais e estrangeiros 
em unidades hoteleiras e de alojamen-
to local, sendo cobrado em Lisboa 1€ 
por noite e no Porto 2 e. 
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NM• 

JOÃO AMARAI. sAyros 
joao.santos@ionline.pt  

Lisboa e Porto arrecadaram um 
valor recorde em taxas turísti-
cas provenientes da plataforma 
de alojamento Airbnb em 2019. 
No total, as duas maiores cida-
des do país - e as que concen-
tram a maior fatia da atividade 
turística - somaram 14,3 milhões 
de euros. 

No ano passado, o valor pago 
à Câmara de Lisboa ascendeu 
aos 10 milhões de euros, o que 
representa mais do dobro face 
a 2018.0 acordo entre a Airbnb 
e a autarquia da capital foi assi-
nado em 2014, passando à prá-
tica em janeiro de 2016 e inci-
dindo sobre as dormidas de turis-

  

tas nacionais (incluindo lisboetas) 
e estrangeiros nas unidades hote-
leiras e de alojamento local da 
cidade. Na altura era cobrado 
um euro por pessoa/dormida 
mas, no início de 2019, esse valor 
acabou por dobrar para os dois 
euros pessoa/dormida - man-
tendo regimes de isenção para 
crianças até aos 13 anos ou pes-
soas que pernoitam na cidade 
para receber tratamento médi-
co e seus acompanhantes -, o 
que também vem, em parte, 
explicar o aumento agora veri-
ficado. 

Feitas as contas, neste perío-
do de três anos, a Airbnb já entre-
gou ao município lisboeta mais 
de 20 milhões de euros em taxas 
turísticas, através dos visitan-

  

tes que ficam hospedados nos 
alojamentos registados na pla-
taforma. 

Na cidade do Porto, a Airbnb 
gerou cerca de 4,3 milhões de 
euros apenas no ano passado, o 
que configura um aumento com-
parativamente com os 2,5 milhões 
de euros arrecadados no ano 
anterior. A Airbnb estabeleceu 
o acordo com o município por-
tuense em 2018, passando a 
cobrar a taxa turística em mar-
ço desse mesmo ano. A taxa no 
Porto - também de dois euros 
por pessnR/donnida e com regras 
idênticas às estabelecidas em 
Lisboa - já contribuiu, nestes 
quase dois anos, com um total 
de certa de sete milhões de euros. 

Em comunicado, Carlos Las-

 

MIGUEL SILVA 

corz, da Airbnb Marketing Ser-
vices, territory manager para 
Espanha e Portugal, refere que 
"a Airbnb distribui os beneficios 
para as famílias e comunidades 
locais". "Ao mesmo tempo, tor-
na mais fácil para os anfitriões 
pagarem a sua justa parte de 
taxas e contribuir financeira-
mente para a sua cidade. Esta-
mos empenhados em facilitar, 
e não complicar, o cumprimen-
to da lei, e continuaremos a tra-
balhar conjuntamente com as 
autoridades e legisladores em 
regras de bom senso", lê-se na 
nota. A receita da taxa turística 
tem sido encaminhada, essen-
cialmente, para fazer face aos 
efeitos do turismo nas cidades, 
atendendo em especial às ques-
tões da limpeza urbana e dos 
transportes nas zonas onde essa 
atividade mais se faz sentir, mas 
também como forma de desen-
volvimento de fatores de con-
forto e segurança. 

Em 2019, além de Lisboa e Por-
to, a taxa turística foi aplicada 
em Vila Nova de Gaia, Mafra, 
Sintra, Cascais, Santa Cruz 
(Madeira) e Vila Real de Santo 
António. Em 2020 devem ser 
seis os municípios que se jun-
tam à lista Braga, Funchal, Por-
timão, Óbidos, Porto Santo e 
Guimarães, com valores entre 
um e dois euros. 

A capital arrecadou dez milhões através das dormidas de visitantes no ano passado 

Lisboa e Porto somaram 
14,3 milhões em taxas 
turísticas em 2019 

A verba, proveniente da Airbnb, dobrou em 2019 face ao ano anterior. 
Em três anos, as maiores cidades do país já arrecadaram 27 milhões. 
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TAXA TURiSTICA PORTUGUESA 
AIRBNB RENDEU 14,2 M C 

plataforma digital de aloja-
III mento local Airbnb anuncioL 
ontem que já contribuiu com 14,2 
milhões de euros através da taxa 
turística em 2019 e quase 27 mi-
lhões desde 2016. A cobrança e 
entrega da taxa turística advieram 
de acordos celebrados entre a 
plataforma e as câmaras munici-
pais de Lisboa e Porto. • 
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NÚMERO 

14,3 
taxa turística 
Os turistas que arrenda-
ram alojamento em Por-
tugal via Airbnb geraram, 
no ano passado, 14,3 mi-
lhões em taxa turística. O 
valor arrecadado em Lis-
boa subiu cerca de dez 
milhões de euros, mais 
do dobro que no ano an-
terior. O Porto arrecadou 
sete milhões desde 2018 
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Câmara 
propõe taxa 
turística 
de 1,50 euros 

GUIMARÃES  A reunião da 
Câmara de Guimarães 
agendada para a próxima 
segunda-feira vai discutir 
e votar a proposta de cria-
ção de uma taxa turística 
no valor de 1,50 euros, por 
pessoa e por cada dormida 
na Cidade Berço, entre os 
meses de maio a outubro. 
O dinheiro vai servir para 
investir na cidade e pro-
movê-la como destino tu-
rístico. O tema não gera 
consenso entre PS e Opo-
sição PSD/CDS, represen-
tados na vereação. D.M. 
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Promoção turística do interior ganha verba de 1 milhão de euros do OE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74a9014e

 
Início B1 Promoção turística do interior ganha verba de 1 milhão de euros do...
 
Promoção turística do interior ganha verba de 1 milhão de euros do OE
 
Fevereiro 7, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Orçamento de Estado (OE) 2020 atribuiu ao Turismo de Portugal uma verba de 1 milhão de euros
com vista a acções de promoção turística do interior do país, conforme aprovado, por unanimidade,
pela Assembleia da República.
 
- O Parlamento aprovou esta terça-feira uma proposta de alteração ao OE, apresentada pelo Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, a qual estabelece que o Governo, designadamente através do
Turismo de Portugal, desenvolva uma campanha especificamente orientada para a promoção turística
do interior de Portugal, pode-se ler num comunicado do grupo parlamentar do PS, para acrescentar
que estas acções estão em linha com várias medidas que têm vindo a ser adoptadas para o
desenvolvimento do interior.
 
O objectivo da campanha é que o foco sobre o interior seja reforçado, dando-lhe maior visibilidade e
mais projecção turística, isto porque, apesar do crescimento turístico que se tem verificado e dos
esforços que têm sido feitos, a verdade é que cerca de 90% da procura concentra-se no litoral. Daí a
necessidade de criação de um maior equilíbrio.
 
Refira-se que, com vista a estimular actividade turística no interior, já tinha sido criada uma linha de
apoio, o Valorizar, que até ao momento já suportou mais de 90 milhões de euros de investimento
total.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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A16

Secretária de Estado do Turismo abriu Congresso da APECATE em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Maria Simiris

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c57a182

 
Rita Marques abriu o congresso da Associação Portuguesa de Empresas, de Congressos, de Animação
Turística e de Eventos (APECATE), realizado pela primeira vez no Algarve. A governante definiu quais
os desafios prioritários para o sector e revelou que está a ser criado um grupo de trabalho
interministerial.
 
Digitalização,
globalização, sustentabilidade e robotização são alguns dos
temas que se encontram em debate no oitavo Congresso da APECATE, que
começou ontem, quinta-feira, 6 de fevereiro, e se prolonga até
sábado, dia 8, em Faro.
 
António Marques Vidal, presidente da direção da APECATE, justificou a escolha do mote  Turismo e
Democracia  enquanto premissa para os trabalhos, durante a sessão de abertura, que teve lugar no
campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).
 
António Marques Vidal, presidente da direção da APECATE.
 
Este
é um tema que, ao longo dos anos achamos que é cada vez mais
importante. O turismo em Portugal tem vindo a crescer e deixou de ser
uma mera atividade económica para ser um sector que tem muito
impacto em termos sociais, culturais e económicos , disse.
 
Apesar disso, há muito trabalho que ainda não está a ser feito. Para o exemplificar, Vidal usou uma
analogia.
 
Imaginem o que é a equipa de futebol de Portugal ir ao Campeonato do Mundo num autocarro que
polui imenso, muito degradado e em que os jogadores têm de comprar o próprio equipamento e
assegurar-se que esteja apresentável todos os dias. Este é o paradigma em que vivemos , ironizou em
linguagem desportiva.
 
Mas
mesmo com as adversidades internas,  Portugal está a ganhar o
Campeonato do Mundo, há três anos seguidos, com muito valor e
trabalho de todos, mas a equipa tem de se unir e trabalhar. É aí
que existe a essência de um regime democrático. A democracia exige
uma cidadania responsável e que todos comecem a comunicar uns com os
outros. Temos de começar a trabalhar para gerir este mundo ,
afirmou.
 
Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo, enfatizou que  é
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um gosto estar na cidade de Faro a refletir o turismo e o futuro da
animação turística em particular. O
turismo está a passar por uma fase extraordinária e queremos que se
perpetue no tempo .
 
A
animação turística tem tido um papel preponderante na dinamização
do sector porque ajuda à diversidade dos territórios, dos nossos
ativos e do nosso património histórico. Importa falar do dinamismo
dos nossos empresários do sector, mas também não há que descurar
a importância das políticas públicas , referiu.
 
No
que toca ao financiamento, temos criado aqui dinâmicas interessantes
a nível de linhas específicas de financiamento ,
lembrou Rita Marques.
 
Temos
de garantir um aumento da estadia do turista que nos procura. Temos
de trabalhar na redução da sazonalidade e na coesão territorial.
Precisamos de refletir e fazer melhor para o futuro. Há três
desafios que temos de agarrar , enumerou.
 
Primeiro, estruturar e simplificar o enquadramento da atividade das empresas de animação turística e
eventos. Segundo, continuar a trabalhar na capacitação dos recursos humanos afetos a estas
atividades. Por fim, incentivar muito e estimular muito a inovação , sumariou.
 
Para
Rita Marques,  os temas estão identificados e têm de ser
trabalhados. Esta é uma atividade complexa que depende de um
conjunto de áreas governamentais que não se esgotam na secretaria
de Estado do Turismo .
 
Nesse
sentido, a governante revelou uma novidade.  É com muito gosto que
vos dou nota de que já estamos a dar os primeiros passos na
constituição de um grupo de trabalho interministerial. Nesta
primeira fase envolverá mais cinco outras secretarias de Estado
(Ambiente, Defesa Nacional, Florestas, Juventude e Desporto e Mar) .
 
O
objetivo é  estruturar e simplificar os procedimentos necessários
ao bom desenvolvimento das atividades de animação turística e de
organização de eventos .
 
Rita
Marques acrescentou que o governo está também a  trabalhar de
forma muito viva na capitação de recursos humanos e na promoção
digital internacional . E ainda em  alavancar o investimento
privado, minimizando o risco do empresário e desenvolver linhas
específicas de financiamento. Em breve teremos novidades nesse
âmbito , garantiu.
 
Estou ciente que temos muito trabalho a fazer, mas que temos os recursos certos para que o mesmo
possa ser bem feito , concluiu.
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Carlos Baía, vereador da Câmara Municipal de Faro.
 
Faro
cada vez mais turístico
 
Carlos
Baía, vereador da Câmara Municipal de Faro, destacou a crescente
importância da capital algarvia, que já atrai um elevado número de
turistas.
 
Em
2019, e face a 2013, mais que triplicámos o número de quartos,
camas e capacidade de alojamento. Os últimos dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE) apontam para um fecho de 544 mil
dormidas. Uma tendência de crescimento com uma triplicação de
valores num curto espaço de tempo , contabilizou.
 
As
receitas passaram de 11 milhões de euros, em 2013, para mais de 26
milhões, em 2018. A taxa de ocupação, desde 2016, e pela primeira
vez, apresenta valores superiores à média regional e à nacional ,
declarou.
 
O
vereador aproveitou a plateia de empresários para posicionar Faro no
mapa turístico algarvio.
 
Temos
natureza, património histórico, cultura e gastronomia. Estamos no
início, ou no fim, da Estrada Nacional (EN) 2. Temos uma
universidades e Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Fomos, em
2019, o melhor destino do Algarve para viver, visitar e fazer
negócio. Temos um Aeroporto que movimentou mais de nove milhões de
passageiros em 2019. É neste
enquadramento que este Congresso se realiza , enquadrou.
 
Por
fim, Saúl Neves de Jesus, vice-reitor da UAlg lembrou que o turismo
é  uma das bandeiras da instituição e uma das principais áreas
de desenvolvimento  da academia algarvia.
 
Tanto assim é que  o nosso Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar,
avaliado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com nota de Muito Bom, é o único na área, em
Portugal, com essa classificação .
 
Saúl Neves de Jesus, vice-reitor da Universidade do Algarve.
 
Câmara de Faro alertou secretária de Estado do Turismo
 
Além de apresentar números e
resultados positivos do crescente turismo que se tem vindo a sentir
tanto na capital algariva , como em toda a região, Carlos Baía,
vereador da Câmara Municipal de Faro, dirigiu-se em particular a
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo com um mensagem de
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alerta.
 
Não podemos descansar sobre os
resultados passados. É importante que no caso do Algarve não se
percam em vista os riscos e os desafios que se colocam. O verdadeiro
impacto do Brexit ainda está por conhecer. A este respeito digo que
tardamos em apostar na Andaluzia que, com mais de oito milhões de
habitantes, está à nossa porta e não necessita de ligação aérea
para cá chegar , disse, lembrando que a região fecha a porta aos
vizinhos espanhóis com portagens complicadas e a inexistência de
uma ferrovia transfronteiriça.
 
O problema é  a mobilidade, uma vez
que a EN125 e a Via do Infante (A22) são constrangimentos à
circulação na região. Uma situação que é reforçada pela
ausência de uma rede de transportes públicos coerente e funcional e
pela falta de qualidade e quantidade de material circulante na
ferrovia .
 
Baía lembrou ainda que a segurança,
 que sabemos ser um dos grandes trunfos perante o exterior , não
pode ser descurada, e  importa manter as autoridades dotadas de
meios necessários e suficientes .
 
Em jeito de conclusão, o vereador
referiu  os desafios climáticos ligados à questão da água e da
erosão costeira, que são assuntos que assumem caráter prioritário
e lembrou as dificuldades dos empresários no que toca aos recursos
humanos.  Considero que as entidades públicas, com competência na
matéria, não estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para
atenuar os efeitos da falta de mão de obra qualificada .
 
[Additional Text]:
Rita-Marques-(11)
Print Icon
 
Maria Simiris
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Vistos gold "procuram alternativas" à habitação. Viram-se para as lojas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/02/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=932235b9

 
O CEO da Century 21 nota que, no ano passado, os investidores que procuraram conseguir vistos gold
o fizeram através de imóveis comerciais, não tanto de habitações.
 
O Parlamento aprovou o travão aos vistos gold nas duas principais cidades do país, por considerar que
têm vindo a provocar um aumento dos preços das casas, tal como referiu o ministro da Habitação. As
imobiliárias, entre elas a Century 21 (C21), discordam. Dizem que "não são, de todo" a causa do
aumento dos preços na habitação. Aliás, Ricardo Sousa, CEO da C21, diz que os investidores até estão
a mostrar mais interesse em investir no imobiliário comercial do que no residencial.
 
No ano passado, 18% de todas as transações feitas pela C21 foram com investidores internacionais,
um peso que se manteve praticamente estável face ao ano anterior. Embora a imobiliária não tenha
tido muitos clientes interessados em investir para obter um visto gold, Ricardo Sousa admite que,
quanto aos que investiram, se observou uma "mudança de paradigma": "inicialmente a procura estava
associada à aquisição de habitações, mas em 2019 se verificou uma maior preferência por lojas e
escritórios", refere a imobiliária, em comunicado.
 
Ao ECO, Ricardo Sousa explica que "tendo em conta a oferta mais limitada no residencial, muitos
investidores olharam para outras tipologias que permitem igualmente obter um visto gold e fazer um
investimento com uma rentabilidade bastante interessante, sobretudo nos mercados mais prime".
 
Na zona de Lisboa, por exemplo, o responsável admite que o foco continua a ser o mercado
residencial mas, a nível nacional, os interesses dos investidores estão desviados para outros
mercados, como a logística, que "tem tido uma dinâmica bastante interessante". "Foi uma mudança
importante no que era o comportamento deste tipo de clientes", sublinha.
 
Neste sentido, o CEO da C21 defende que "os vistos gold têm uma representação muito pequena nas
transações [imobiliárias] em Portugal e que não são, de todo" a causa da subida dos preços da
habitação no país. Assim, acredita que a suspensão destes golden visa nas cidades do litoral do país
não foi uma boa opção. "Mais do que limitar a atribuição, é fundamental incentivar a promoção de
outras regiões turísticas", diz, ao ECO, acrescentando que "os benefícios serão sempre inferiores aos
danos que esta medida poderá causar na dinâmica do mercado".
 
Defendendo ser necessária uma "análise mais detalhada" desta ferramenta, Ricardo Sousa afirma que
"a conclusão foi precipitada". Isto porque, explica, "o mercado está a corrigir" e o país deve "utilizar
esse fluxo de entrada de potenciais investidores e apresentar opções".
 
Os dados divulgados pela C21 referentes a 2019 mostram que os franceses e os brasileiros são as
nacionalidades que mais investem no imobiliário nacional, de um modo geral, mas cada cidade tem o
seu próprio "público". O Porto é procurado essencialmente por franceses, brasileiros, israelitas e
chineses, mas também por turcos e iranianos. Estes compram "quase em exclusivo" apartamentos T2
entre os 100.000 e os 200.000 euros.
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Lisboa, por sua vez, atrai maioritariamente nacionalidades europeias como franceses, italianos,
espanhóis e luxemburgueses. Mas também desperta o interesse de brasileiros e chineses. Já o Algarve
tem recebido investimento essencialmente de franceses, alemães, britânicos, russos, italianos e norte-
americanos, que compram apartamentos T2 e moradias V3 até 500.000 euros.
 
Lisboa domina, mas preço em Viseu disparou 32%
 
A C21 nota que, no ano passado, quem comprou casa procurou, sobretudo, apartamentos T2 ou T3.
Foram realizadas 13.291 transações, maioritariamente por portugueses (82%), com um valor médio
de 147.700 euros, uma subida de 5% face ao ano anterior (140.000 euros). Houve apenas três
cidades que superaram este valor: Lisboa, Faro e Açores.
 
Tal como tem sido habitual, Lisboa continua a liderar, seja em valores de venda, seja em valores de
renda. Das 13.291 transações feitas pela C21 no ano passado, foi na capital que se venderam as casas
mais caras, com uma média de 200.257 euros, uma subida de 6,39% face ao ano anterior. Atrás
aparece Faro, com uma média a superar os 185.000 euros. Já o Porto aparece como a sexta cidade
com as casas mais caras, com um preço médio de 136.065 euros, uma subida de 9,6% face a 2018.
 
Os dados mostram que, em termos de evolução dos preços, as subidas foram mais moderadas nas
metrópoles - exemplo de Porto (9,6%) e Lisboa (6,39%) -, enquanto distritos mais pequenos
observaram acentuados aumentos. A maior evolução aconteceu em Viseu, onde o preço das casas
vendidas disparou para uma média de 32%, à frente dos Açores (25,4%) e de Faro (20%). Por outro
lado, Santarém e Braga viram os preços caírem cerca de 10% face a 2018, uma evolução influenciada
pelo "aumento da oferta".
 
Para Ricardo Sousa, citado em comunicado, estas evoluções mais moderadas dos preços em distritos
como Lisboa e no Porto mostram que "a capacidade financeira das famílias portuguesas já não
consegue acompanhar a subida de preços da habitação", enquanto já "é evidente a descentralização
da procura para zonas periféricas do centro das duas principais cidades nacionais".
 
Rendas subiram mais em Évora, Açores e Coimbra
 
Enquanto as operações de venda subiram apenas 6%, as operações de arrendamento da C21
aumentaram 19% para 2.539, contrariando a tendência observada em 2018, ano em que se notou a
"escassez de oferta de imóveis para aquisição ajustados ao poder de compra dos portugueses", refere
a imobiliária. Em termos de valor médio de arrendamento, este fixou-se nos 807 euros, uma "descida
irrelevante" de 1%.
 
Contudo, apesar desta descida, o valor médio nacional foi superado em três distritos: Lisboa, Porto e
Faro. Na capital, o preço das rendas fixou-se nos 1.014 euros, enquanto na Invicta ficou pelos 868
euros e em Faro nos 811 euros. Para a C21, estes valores mostram que "apenas os consumidores do
segmento médio, e médio alto, conseguiram aceder às soluções de arrendamento que estão em oferta
no mercado".
 
Em termos de crescimento, as zonas onde este indicador mais subiu foram Évora, Açores e Coimbra.
O Porto, por sua vez, registou a quarta maior subida do valor das rendas (25%), à frente de Lisboa
(19,2%). Em sentido inverso, Setúbal, Madeira e Braga viram os preços caírem 32%, 16% e 5%,
respetivamente.
 
C21 encerra 2019 com faturação de 47 milhões de euros
 
A imobiliária liderada por Ricardo Sousa encerrou o ano passado com uma faturação de 46,9 milhões
de euros, uma subida de 14% face ao ano anterior (41 milhões de euros), refere o comunicado. O
volume de negócios mediado diretamente pela C21 e em partilha com outros operadores aumentou
16% para os 1,97 mil milhões de euros, um número que reflete "a tendência crescente de cooperação
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e profissionalização do setor, onde um agente imobiliário representa o proprietário e outro, de outra
empresa, representa o comprador".
 
2019 foi também marcado por uma "forte expansão" da rede imobiliária, que abriu 20 novas lojas,
contratou 669 novos funcionários e conta agora com 150 agências num total de 3.150 colaboradores
em todo o país.
 
Rita Neto
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Hotelaria no Algarve e na Madeira 
enfrentam o “Brexit”

A PROATIVIDADE COMO RESPOSTA

O Governo português assumiu já a 
importância de aprofundar os acordos 
bilaterais com o Reino Unido e a 
necessidade de uma melhor preparação das 
empresas e empresários para lidar com a 
situação.
No setor do Turismo e da Hotelaria será 
necessário recentrar estratégias em novas 
campanhas de promoção quer no Reino 
Unido quer nos países que vêm registando 
crescimento de movimento de turistas 
“incoming” para Portugal.
Uma análise mais cuidada com base na 
interpretação dos dados registados pela 
Pordata, sobre o número de dormidas de 
turistas estrangeiros em Portugal, registou 
que, em 2018, 47.772.427 dormidas em 
hotéis, registando os ingleses 9.329.749 
de dormidas, a que se seguiram os alemães 
com 6.450.168, os espanhóis, com 
4.881.685 e os franceses, com 4.701.779, 
sendo que os europeus no seu conjunto 
representaram 38.806.350 dormidas.
O mercado inglês é um mercado muito 
importante para todos os operadores 
turísticos em Portugal, por isso, as 
perturbações que poderão ocorrer com a 
entrada do “Brexit”, terão efeitos diretos 
na atividade económica sobretudo no 
turismo. As preferências dos turistas 
ingleses pelo Algarve e também pela 
Madeira induzem que serão os operadores 
turísticos destas duas regiões os que mais 
serão afetados. É assim relevante que as 
associações empresariais, os sindicatos, 
a Comissão de Coordenação do Algarve 
e o Governo Regional da Madeira, em 
parceria com os centros de conhecimento 
e investigação que representam as 
Universidades e os Institutos Politécnicos, 
trabalhem em conjunto para construir 
soluções inteligentes para preparar planos 
de contingência e de desenvolvimento. 
O ano 2018 registou já um decréscimo 
de dormidas de turistas vindos do Reino 
Unido (menos 516 340 dormidas), 
quando comparado com o ano 2017.
O gráfico que se junta demonstra a 
evolução do movimento de dormidas de 
turistas do Reino Unido em Portugal, 
onde é visível a quebra relativa a 2018.
O relatório da Travel BI – Turismo de 
Portugal sobre o Reino Unido – Mercado 
em Números –, com data de agosto de 
2019, evidencia a quebra de dormidas 
entre 2017 e 2018, registando variações 
negativas de 7,3% no Algarve e de 3,3 
% na Madeira. Analisando os dados 
no período homólogo até novembro 
de 2019 e 2018, apontam já para 
quebras significativas do número de 
dormidas. Importa, no entanto, aguardar 
metodicamente pela publicação dos dados 
do INE e do Eurostat, para poderemos 
compreender melhor o impacto que já se 
foi sentindo neste período do “sai ou fica”. 

Agora que está consumado o “Brexit”, será 
muito prudente acompanhar a situação das 
dormidas de turistas do Reino Unido em 
Portugal e não ficar à espera.
Não teremos dúvidas de que o “Brexit” 
vai influenciar o turismo em Portugal para 
além do setor hoteleiro e de forma geral 
todo o setor do alojamento. Outros setores 
de atividade turística como o golfe, o 
turismo cultural, o turismo gastronómico, 
o enoturismo, entre outros registarão 
quebras significativas de turistas oriundos 
do Reino Unido. Não poderemos deixar 
de compreender que o produto turístico 
corresponde a um produto compósito e 
inclui uma multiplicidade de serviços de 
muitos setores de atividade económica. 
Uma redução significativa de turistas do 
Reino Unido que não seja compensada 
com turistas de outras proveniências terá 
uma influência negativa no nosso país e 
sobretudo nas regiões em análise.
Os responsáveis pelos museus, restaurantes, 
pubs, clubes, campos de golfe, transportes 
de táxi, casinos, turismo rural e turismo 
habitação, parques temáticos, empresas de 
animação turística, entre outros, devem 
refletir cuidadosamente sobre este assunto 
tão urgente e atual para os seus negócios.
As problemáticas que já se estão a colocar, 
são:
- os aeroportos portugueses irão alterar 
os procedimentos de fronteira com os 
cidadãos ingleses?
- os cidadãos ingleses irão necessitar de 
vistos para entrar em Portugal?
- os cidadãos ingleses irão ser afetados pelo 
nível de vida, após o “Brexit”?
- os hotéis e operadores turísticos 
especializados no mercado inglês estão 
a preparar estratégias de atenuação dos 
efeitos do “Brexit” no movimento de 
turistas ingleses para Portugal?
- a libra inglesa conseguirá ser competitiva 
numa lógica de “Brexit”?
Uma coisa é certa, as empresas 
internacionais que têm as suas sedes 
estratégicas em Londres equacionam a 
mudança para outros países da União 
Europeia. 
Os operadores têm que delinear novas 
estratégias, pois só a promoção não chega, 
é necessário estudar outros cenários 
possíveis de abordagem, captação e 
diversificação de serviços, tal como se 
exige quando se define uma estratégia 
empresarial.
O “Brexit” é um assunto que deveria 
estar na agenda nacional dos operadores 
turísticos e hoteleiros em Portugal. O 
conformismo e a inatividade pagam-
se muito caro e o país não pode ficar 
dependente do acaso e da sorte, tem que 
estar preparado e adaptado para responder 
às alterações do mercado.

ABÍLIO VILAÇA
Docente do ISAG – 
European Business School
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Centro de Experimentação Agrária de Tavira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d6ffcefc-b40a-4135-bc8a-

c24e883b0f73&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Centro de Experimentação Agrária de Tavira resiste contra a falta de recursos humanos. Em causa,
está uma reserva genética de árvores única no país, que ajuda a combater os efeitos das alterações
climáticas.
Comentários de João Costa, eng. agrónomo.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-02-06 00:54

Página 24



A25

Presidente José Rolo quer vigilância "todo o ano" nas praias de Albufeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1d8e63dc

 
O Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, reuniu com os concessionários no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, no final do mês de janeiro, e anunciou que pretende colocar
vigilância nas praias "durante todo o ano".
 
"A possibilidade de Albufeira ter praias vigiadas durante todo o ano está cada vez mais perto", afirmou
José Carlos Rolo, garantindo que a autarquia está a avançar com projetos de requalificação das
acessibilidades, estacionamento e mobiliário urbano em todas as praias.
 
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" e que o município está "a traçar um conjunto de intervenções que
irão abranger o estacionamento junto às praias".
 
Na reunião, que serviu para traçar estratégias para a próxima época balnear (de 15 de maio a 15 de
outubro) e fez-se um balanço do mesmo período do ano passado, estiveram cerca de uma centena de
pessoas, nomeadamente os representantes dos 61 apoios balneares e recreativos do concelho, que
esclareceram dúvidas e apresentaram sugestões.
 
A debater a temática na sessão, que já vem sendo realizada há vários anos, estiveram presentes,
além do presidente do município, o vereador responsável pelo Ambiente, Rogério Neto, a
representante da Agência Portuguesa do Ambiente - Região Hidrográfica do Algarve, Isabel Pires, a
Autoridade Marítima, a Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros Voluntários de Albufeira e a
Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/goncalogm/
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Irish travel industry names Algarve 
‘Best Summer Destination’
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

AWARDS  ||  The Algarve’s 
tourism sector is cele-
brating yet another inter-
national accolade after 
the region was named 
‘Best Summer Destina-
tion’ in the 2020 edition 
of the Irish Travel Indus-
try Awards.

These awards are 
“designed to showcase 
excellence in the delivery 
of international travel ser-
vices to both leisure and 
business customers travel-
ling from Ireland”.

The accolade is all the 
more impressive consid-
ering that the Algarve 
was up against destina-
tions such as Spain, the 
Canary Islands, Greece, 
Italy and the American city 
of Orlando, home to the 
world’s most visited vaca-
tion resort in the world, 
Disney World.

“This is another important 
distinction for our region, 
and it will play a strategic 
role in the consolidation of 
the prestige and notoriety 
that the Algarve brand has 
achieved in Ireland,” said 
Algarve Tourism Associa-
tion (ATA) president, João 
Fernandes.

The tourism boss high-
lighted that Irish holi-
daymakers “value the 
diversity” that the Algarve 
offers, from its beaches 
and mountains to its golf 
courses, traditional food 
and stunning trails for 
walking and cycling.

“In fact, the region has 
been establishing itself 
in the Irish market not 
only as a holiday desti-
nation but as a place to 
get married,” Fernandes 
pointed out.

He also said that this 

Algarve was singled out 
as the ‘Best Summer 

Destination’ as the acco-
lade had been awarded to 
Portugal as a whole since 
2017.

ATA stresses that Ire-
land is one of the region’s 
main tourist suppliers, 
accounting for around 
245,000 guests and 1.3 
million overnight stays 
at accommodation units 

nine months of 2019 into 
account, these numbers 
increased 10% and 5.4% 
respectively.

The association also 
highlighted that this is 
the second international 
award that the region has 
received in the space of 
just days, having already 
been named Europe’s Best 
Golf Destination by pres-
tigious British golf maga-
zine Today’s Golfer (see 
story ‘Algarve is Europe’s 
leading golf destination 
for fourth year in a row’ at 
portugalresident.com)

Página 26



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,01 x 4,38 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 84787749 30-01-2020

Central Hospital 
to move forward
The project to build the Algarve’s 
long-promised Central Hospital, 
which has been stuck in political 
limbo for over a decade, may 

P15

New goals for 
Golden Visa
The Algarve is set for a Golden 
Visa boom, say property experts 
after the government announced 
plans to exclude Greater Lisbon 

P28

Boat carrying 11 
illegal immigrants 
intercepted in Olhão

INTERGOVERNMENTAL DEBATE

Portugal leading the way 
on climate change  || P4-5
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Algarve is top 
choice for Irish
The Irish love affair with the 
Algarve goes from strength 
to strength as the region has 
been named ‘Best Summer 

P17

The orange 
attraction

touches to its new tourist route 
called ‘Rota da Laranja de Silves’, 
which aims to showcase the 

P18

Rail history 
abandoned 
The communist party (PCP) 
is calling for answers over 
the railway museum in Lagos 
which has been abandoned for 

P16

Maritime police detained 11 North African 
migrants who arrived at the region’s shores 
aboard a wooden boat in the early hours of 
Wednesday morning. The boat was intercepted 
by police as it was trying to dock somewhere 
between the Armona and Culatra Islands. P19
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Medronho volta a ser mote para peça de teatro a decorrer na serra de Monchique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6813f4ac

 
O interior da Serra de Monchique é o cenário desta peça enquadrada numa zona de medronheiros e
num terreno "por onde o incêndio também passou", adiantou o encenador
 
O ponto de encontro, antes de cada sessão, é às 19:30, no heliporto de MonchiqueFoto D.R.
O medronho volta a ser o núcleo de nova peça de teatro em Monchique, levando o público à serra
profunda e às histórias serranas, entre visitas a destilarias, a partir de sexta-feira, no âmbito do
projeto Lavrar o Mar.
 
A aventura à volta do medronho começou há quatro anos, mas tem incidido na componente da
destilação e, para esta edição, os organizadores do projeto "Medronho" procuraram fazer algo
diferente, envolvendo autores como Sandro William Junqueira e Afonso Cruz.
 
"Este ano quisemos percorrer todo o percurso do medronho, desde a apanha, a fermentação até à
destilação", revelou à Lusa o encenador Giacomo Scalisi, diretor artístico do projeto Lavrar o Mar - As
Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, que tem em curso a 4.ª edição, a decorrer desde outubro
até ao próximo mês de maio.
 
Os primeiros momentos da história aconteceram em novembro passado, quando o público foi
convidado a subir até às encostas de Monchique para apanhar o fruto medronho, enquanto assistiam à
peça com textos do escritor Sandro William Junqueira, baseados na história de "um Romeu e Julieta
monchiquense", com "Medronho - A Apanha - A Sangrada Família".
 
A segunda parte foi escrita por Afonso Cruz, acontece agora, nos dias 7 a 9 e 14 a 16 de fevereiro, e
toma por nome "Medronho - Fermentação e Destila", com diferentes 'subtítulos', para cada um dos
seus atos: "Moisés, o famoso esquizofrénico", "Livro, esse objecto incompreensível" e "O preço certo".
 
O interior da Serra de Monchique é o cenário desta peça enquadrada numa zona de medronheiros e
num terreno "por onde o incêndio também passou", adiantou o encenador, num assunto que o escritor
Afonso Cruz não "quis esquecer", já que deixa "sinais muito fortes e presentes", tanto na serra como
em quem nela habita.
 
O ponto de encontro, antes de cada sessão, é às 19:30, no heliporto de Monchique, de onde o público
"é transportado" para o local de início da peça, seguindo por duas destilarias, que servem de cenário
aos momentos teatrais da história, antes da prova de medronho e de alguns petiscos da serra.
 
Os textos de Afonso Cruz "ganham vida" nas atrizes Inês Rosado, Marta Gorgulho, Sofia Moura, que
dão corpo às mulheres serranas que "contam histórias sobre os homens", essencialmente sobre
Carlos, o 'Urso', "nome de uma personagem que tem atravessado algumas das edições do
'Medronho'", revelou Giacomo Scalisi.
 
"A intenção foi explorar e dar a conhecer o percurso que o fruto faz até se transformar no líquido que
bebemos das garrafas", realçou o diretor artístico do Lavrar o Mar.
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O desafio foi lançado aos escritores Sandro William Junqueira e Afonso Cruz, depois de uma pesquisa
no território com as famílias produtoras de medronho, que ainda mantêm ativa esta atividade de
forma tradicional, construindo os textos das peças, para que o público possa assistir a todo o
processo.
 
Este evento está inserido no 365 Algarve, que tem como objetivo combater a sazonalidade na região e
mostrar que a oferta cultura também pode ser um elemento de atração para quem a visita fora da
época alta, entre outubro e maio.
 
A comissária da programação, Anabela Afonso, afirmou à Lusa que esta peça procura "trabalhar um
território de baixa densidade" como o de Monchique, mostrando que a cultura pode "ajudar a dar
visibilidade ao património", neste caso ligado aos produtos tradicionais do medronho e da aguardente
de medronho.
 
A comissária confidenciou que este é já o quarto ano e a quarta fase do que "começou por ser uma
trilogia", mas "o sucesso obtido junto do público" fez com que continuasse.
 
Há 7 minutos
 
Lusa
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Medronho • Fermentação e Destilarias 

   

  

DEUX PIERRES 

Algarve 365, a cultura outono/inverno a baixo custo 

Luzes e sons para ver e ouvir até ao verão 
esde que foi instituído, em 2016, o 
programa Algarve 365 guindou-se 
como uma das mais firmes iniciativas, 

senão a maior, de combate à sazonaildade 
cultural algarvia e ao estio que, durante oito 
longos meses, assola a região. 
Mas sim! É possível ver e ouvir muita coisa 
de outubro a maio, graças à iniciativa das se-
cretarias de Estado da Cultura e do Turismo, 
com financiamento do Turismo de Portugal 
e execuçã.-. da Região de Turismo do Algar-
ve. Cidadãos locais e turistas agradecem e 
apoiam! Mas, agora que estamos a meio da 
época baixa 2019/2020, o que há para ver e 
ouvir na região nos quatro meses que res-
tam de programa? O JA Magazine vasculhou 
a agenda Algarve 365 e traz-lhe uma seleção 
alargada dos principais eventos, de março a 
maio de 2020. Cultura em época baixa, a pre-
ços de amigo. Por vezes à borla! 

      

e>, 

ião 
'4' 

r-

 

FESTIVAL JAZZ NAS ADEGAS 
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A BABUJA 

     

          

No Teatro há medronho 
à Babuja 

De 7 a 9 de fevereiro, no Heliporto de Mon-
chique, 19h30, vai à cena a peça MEDRONHO 
FERMENTAÇÃO E DESTILA, pelo Teatro na Serra 
e nas Destilarias. 

Agora que o drama do fogo se sedimenta 
na nossa memória como uma cicatriz com a qual 
vamos sempre viver, é possível voltarmos ao ci-
cio do medronho nos locais onde este não de-
sapareceu. Desta vez, falar-se-á sobre a fermen-
tação, a primeira transformação do fruto que 
tem lugar nas destilarias. 

Uma peça que retorna ao heliporto de 
Monchique nos dia 14/02/2020 à mesma hora. 

No fim-de-semana seguinte, a 14 de feverei-
ro, Associação Recreativa e Cultural de Músicos, 
em Faro, pelas 21h30, sobe ao palco a peça À 
BABUJA. 

Num dia soalheiro, um homem larga a sua 
rotina e, inspirado por um livro de aventuras, 
dá largas ao cavalo da imaginação. Este cavalei-

  

ro dos tempos modernos precisa de um co-pilo-
to, de uma dama nobre a quem arrebatar com 
uma serenata e de inimigos. Um D. Rodrigo e 
um medronho também não lhe cairiam mal. 

Dois atores e um músico dão corpo a este 
épico algarvio, temperado com o melhor que o 
Algarve tem. Estar à Babuja significa muita coisa 
e uma delas é estar à beira - das pessoas certas. 

São as seguintes as próximas datas: 15/02/ 
/2020 Associação Recreativa e Cultural de Músi-
cos, Faro; 16/02/2020, Jardim Carreira Viegas, São 
Brás de Alportel; 28/02/2020, Junta de Fregue-
sia de Alte, Loulé; 29/02/2020, Cerca do Con-
vento do Espírito Santo, Loulé; 01/03/2020, Pra-
ça do Mar, Quarteira; 04/04/2020, Largo da igre-
ja, Moncarapacho, Olhão; 05/04/2020, Zona Ri-
beirinha, Fuzeta, Olhão; 12/04/2020, Largo do 
Infante, Sagres, Vila do Bispo; 02/05/2020, Pra-
ça Gil Eanes, Lagos; 03/05/2020, Largo dos Pes-
cadores da Praia da Salema, Vila do Bispo; 08/ 
/05/2020, Praça Marquês de Pombal, Vila Real 
de Santo António; 09/05/2020, Largo da Igreja, 
Pechão, Olhão; 10/05/2020, Associação Recrea-

 

tiva e Cultural de Músicos, Faro; 16/05/2020, 
Feira Terra de Maio, Azinhal, Castro Marim. 

Sempre no capítulo da produção teatral, de 
21 a 23 de fevereiro de 2020, em Aljezur (21 e 
22 de fevereiro às 21h30, 23 de fevereiro às 
18h00), é exibida a peça DEUX PIERRES, pelos 
Turak Théâtre. 

Onde se dá.conta de uma bruma de onde 
surgem pequenas personagens sem ligação 
direta ao quotidiano onde foram feitas... tudo 
cabe na palma de uma mão ou mesmo numa 
caixa de ,sapatos. Trata-se de uma "bricoiage" 
poética, uma mistura Improvável de objetos usa-
dos, retirados de gavetas esquecidas, com coi-
sas que não foram para o lixo. Molas da roupa 
velhas, pedacinhos de fio e cordéis, traves e tron-
cos de madeira banhados pelo mar e pelo ven-
to, caroços de fruta esculpidos. Um povo imagi-
nário oriundo da Turákia, país imaginário que 
existe em geografia vertical. 

Deux Pierres são como pequenas conversas 
visuais... Fascinado pela poesia das assembiages 
improváveis e pela fadiga dos objetos com que  

trabalha, Michel Laubu traz-nos uma galeria de 
retratos e um teatro de imagens maravilhoso, 
uma espécie de recital visual de chegadas e par-
tidas de anjos, batatas e outras tantas (In )sig-
nificâncias. 

Uma peça que retornará, desta vez a Mon-
chique, dia 28/02/2020. 

De 14 a 22 de março, em Lagos, Ragres, Por-
timão e Lagoa, terá lugar o VENTANIA 1 FESTWAL 
DE ARTES PERFORMATIVAS DO BARLAVENTO, uma 
ação de ativismo artístico sobre temas de ecolo-
gia social e cidadania global, em Lagos, Lagoa, 
Portimão e Sagres, tendo como mote o Dia Mun-
dial da Água e o Dia Mundial da Floresta. 

O VENTANIA propõe espetáculos e ações de 
sensibilização, contemplando as áreas do circo 
contemporâneo, da dança contemporânea, do 
teatro, da música e dos cruzamentos discipli-
nares: música/gastronomia, arte pública/insta-
lação/performance, instalação/paisagem sono-
ra, promovendo co-criações com a comunidade 
local. 
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JANE MONHEIT 

JORGE SALGUEIRO ARTUR PIZARRO 

No âmbito desse festival, a 20 de março, no 
Centro Cultural de Lagos e Praça do Infante, na 
mesma cidade, às 22h30, vai à cena 02 OXIGEN. 

Este projeto de arte pública, criado em 2018 
pela companhia P.I.A. - Projeto de Intervenção 
Artística, em coproduçào com o Long Fung Dra-
ma Club/Macau, e estreado em Portugal em 
2019, vem pela primeira vez ao Algarve. 

Num futuro frágil e incerto, emerge um mun-
do entorpecido pela desenfreada modernização, 
suspenso pelas poucas memórias que ainda eco-
am em corpos resilientes na procura incessante 
do elemento vital que lhes suporta a vida. 

02 é uma performance que, através das lin-
guagens do teatro físico e das formas anima-
das, convida o espetador a uma reflexão sobre 
como poderia sobreviver numa sociedade, onde 
a tecnologia desvanece as relações humanas e 
onde o acesso ao oxigénio se torna um luxo. 

Na Música o destaque 
é o piano e o jazz 

Nos dias 24 e 25 de janeiro, na Quinta do 
Francês, em Silves (dia 24 às 21h00 e dia 25 às 
17h00) há um concerto pelos THE DIXIELAB, in-
tegrado no Festival Jazz nas Adegas. 

Os The Dixielab surgem com o objetivo de 
tocar, partilhar, aprender e apreciar os grandes 
clássicos do jazi originário de Nova Orleães do 
início do século passado: o dixieland. A banda 
é composta por cinco músicos com muita expe-
riência em projetos ligados ao swing e ao hot 
jazz dos anos 20 e 30, como os O Sister! e os 
Três Bien. Os The DixieLab oferecem um reper-
tório com muita liberdade criativa para a impro-
visação, espontaneidade e emoção, e criam 
momentos únicos. 

- JAZZ NAS ADEGAS 
Esta quarta edição do Jazz nas Adegas pro-

porcionará ambientes marcantes e diferen-
cladores, em sessões realizadas na casa dos 
produtores dos Vinhos de Silves. Do evento, fa-
rão parte concertos de jazz, dos mais variados 
estilos, e, em cada sessão, o público desfrutará 
de sonoridades que se adaptam aos ambientes 
que cada produtor proporciona. Ao longo do 
evento, serão oferecidas três provas de vinho 
do anfitrião, harmonizadas com tapas feitas com 
produtos regionais. 

Outras datas do Festival Jazz nas Adegas: Ban-
da jazz UALG, 31/01/2020, Real Picadeiro, Vales de 
Pêra, Silves; banda BWN, 28/02/2020, Cabrita 
Wines, Silves; banda Cool Manouche, 06/03/2020. 

Herdade do Barranco do Vale, São Barto-

  

lomeu de Messines, Silves; banda Chibanga 
Groove, 20/03/2020, Paxá Wines, Silves, Silves; 
Edgar Caramelo Quarteto, 03/04/2020, JAAP, Sil-
ves, Silves; 

Quarteto Luis Bastos, 17/04/2020, Quinta do 
Barranco Longo, Silves; banda Tania' Hot Band, 08/ 
/05/2020, Quinta dos Vales, Lagoa, lagoa; banda 
Al-Fanfare, 23/05/2020, Armação de Pêra, Silves 

No dia 25 de janeiro, no TEMPO - Teatro 
Municipal de Portimão, 21 h30, há um CONCER-
TO PARA PIANO E ORQUESTRA NR 2 DE SAINT 
SÃENS, integrado no 4.° Festival Internacional 
de Piano do Algarve 

O pianista António Rosado interpretará o 
Concerto n.° 2 para plano e orquestra de Saint-
-Sãens, um famoso "ilustre desconhecido" do 
público algarvio. A Orquestra Académica Metro-
politana de Lisboa, sob a direção de Jean Marc 
Burfin, acompanhará o solista neste concerto. 

Também Integrado no 4.° Festival Interna-
cional de Piano do Algarve, a 16 de fevereiro, 
sobe ao palco do Cineteatro Louletano, em 
Loulé, pelas 17h00, a ORQUESTRA CLÁSSICA DO 
POLITÉCNICO DO PORTO: CONCERTOS PARA 
UM, DOIS E TRÊS PIANOS, J. BACH. 

Integrado no 4° Festival Internacional de Pi-
ano do Algarve. 

Pedro Burmester convida Miguel Borges Coe-
lho e Hugo Peres para um concerto único na 
temporada do Quarto Festival Internacional de 
Piano do Algarve. Serão executados concertos 
para um, dois e três pianos de J. Bach. 

Ainda no âmbito do 4.° Festival Internacio-
nal de Piano do Algarve, a 07 de março às 21h30, 
o Teatro das Figuras, em Faro, apresenta o CON-
CERTO PARA PIANO E ORQUESTRA DE JORGE 
SALGUEIRO (ESTREIA ABSOLUTA). 

O Concerto para Piano e Orquestra de Jorge 
Salgueiro é uma encomenda ao compositor para 
este Quarto Festival Internacional de Piano do 
Algarve, e tem a sua estreia absoluta no Teatro 
das Figuras, em Faro. A obra será executada pelo 
jovem pianista António Cebola e pela Orques-
tra Clássica do Centro, dirigida por jan Wierzba. 

Integrado no Ventania ) Festival de Artes 
Performativas do Barlavento, ao fim da tarde de 
22 de março de 2020 , no Auditório Municipal 
Carlos do Carmo, Lagoa (às 18h00), será tocada 
a SINFONIA N°7 DE JORGE SALGUEIRO "RITUAL 
DE EVOCAÇÃO DOS ELEMENTOS". 

Para a segunda ediçào do Ventania - Festi-
val de Artes Performativas do Barlavento, a as-
sociação cultural O Corvo e a Raposa propõe, 
em coprodução com o município de Lagoa, a 
estreia da Sinfonia n.° 7 de Jorge Salgueiro, "Ri-

  

tual de Evocação dos Elementos". Esta será uma 
encomenda exclusiva do Ventania para home-
nagear o Dia Mundial da Água. 

Aqui ficam as outras datas do VENTANIA 1 
Festival de Artes Performativas do Barlaven-
to: Tome e Embrulhe, 14/03/2020, Mercado Mu-
nicipal de Sagres; The Invisible March, 14/03/ 
/2020, Rua Comandante Matoso, Sagres; 
Atempo, 14/03/2020, Auditório da Fortaleza de 
Sagres; Windy, 14/03/2020, jardim de Sagres, 
Vila do Bispo; Ventania Music & Food 
Experlence, 15/03/2020 Monte da Casteleja, 
Lagos; Clean Water Act, 20/03/2020, Centro Cul-
tural de Lagos; Água, 20/03/2020, Jardim da 
Constituição, Lagos; Windy, 20/03/2020, Praça 
do Infante, Lagos; Terras, 21/03/2020, TEMPO -
Teatro Municipal de Portimão; Tome e Embru-
lhe, 21/03/2020, Mercado Municipal de Lagoa; 
Ventania Music & Food Experlence, 21/03/2020, 
Auditório do Museu de Portimão & FAINA res-
taurante, Portimão; Cavalo-marinho, 21/03/2020, 
jardim 1.0  de Dezembro, Portimão; Sinfonia N°7 
de Jorge Salgueiro "Ritual de Evocação dos 
Elementos", 22/03/2020, Auditório Municipal 
Carlos do Carmo, Lagoa; O Grande Embrulho, 
22/03/2020 Auditório do Forte de Nossa Senho-
ra da Encarnação, Carvoeiro, Lagoa; 

"A encerrar o 4.° Festival Internacional de 
Piano do Algarve, a 4 de abril, no TEMPO - Te-
atro Municipal de Portimão (21h30), o reputado 
pianista ARTUR PIZARRO dá um concerto. 

O Festival Internacional de Piano do Algarve 
encerra a sua quarta edição no TEMPO - Teatro 
Municipal de Portimão, com um concerto de 
Artur Pizarro: um dos maiores pianistas portu-
gueses da atualidade, com um curriculum inve-
jável e um grande reportório para piano. 

Excetuando as datas já acima, são as seguin-
tes as outras datas do 4° Festival Internacio-
nal de Plano do Algarve: Concerto para Piano 
e Orquestra de Tavares Belo, 08/02/2020, TEM-
PO - Teatro Municipal de Portimão; Orquestra 
Clássica do Politécnico do Porto: concertos 
para um, dois e três pianos, J. Bach, 16/02/ 
/2020, Cineteatro Louletano, Loulé; 20 Fingers, 
29/02/2020, TEMPO - Teatro Municipal de Porti-
mão; Concerto para piano e orquestra de Jor-
ge Salgueiro (Estreia absoluta), 07/03/2020, Tea-
tro das Figuras, Faro; Kristina Miller, 28/03/2020, 
TEMPO - Teatro Municipal de Portimão 

A 29 de maio, no Centro Cultural de Lagos, 
às 21h30, a ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE 
INVITES JANE MONHEIT, integrado no Algarve  

Jazz Gourmet Moments Festival. decorre a quar-
ta edição do Algarve Jazz Gourmet Moments 
Festival volta a combinar o melhor do jazz com 
a excelência da gastronomia gourmet, dos vi-
nhos e dos produtos do Algarve. Nesta edição, 
o Festival expande-se para fora das fronteiras 
da cidade de Lagos, e chega às cidades de La-
goa e Loulé. Tendo, portanto, como cenário as 
cidades de Lagos, Lagoa e Loulé, e com a pre-
sença aconchegante do jazz, propomos que 
descubra todas as já habituais propostas de 
menus gourmet e de smooth sessions (concer-
tos Intimistas) em restaurantes selecionados. 

A Orquestra de jazz do Algarve terá como 
convidada, para abrir os concertos principais, a 
cantora norte-americana Jane Monheit que apre-
senta um programa exclusivo. 

O jazz português regressa ao Algarve a 31 
de maio. No Centro Cultural de Lagos, às 21 h30, 
MARIA JOÃO dá um concerto intergado no Al-
garve Jazz Gourmet Moments Festival. 

O concerto de Maria João marca o terceiro e 
último dia de festival, em Lagos. Conhecida pela 
sua flexibilidade vocal e a sua capacidade de 
Improvisação, a cantora de jazz é, normalmen-
te, associada ao jazz, mas a sua música incor-
pora uma mistura de folk/étnico, jazz moder-
no, música brasileira, avant-garde, eletrónica, 
sinfónico e outros estilos. Atualmente, Maria 
João continua a apresentar-se em duo e quinte-
to com Mário Lagin ha em várias salas europeias 
e a desenvolver o projecto Ogre. 

Outras Datas do Algarve Jazz Gourmet 
Moments Festival: Cyrille Aimée, 30/05/2020, 
Centro Cultural de Lagos; Cyrille Aimée, 31/05/ 
/2020, Centro Cultural de Lagos. 
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MARIA JOÃO 
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DIZ-ME ANTÓNIO FESTIVAL DAS AMENDOEIRAS EM FLOR 

Na Dança 
antecipa-se a primavera 

A 8 de fevereiro, o Espaço +, em Aljezur, exi-
be o espetáculo de dança A CANTORA DEITADA. 

Integrado no Festival Lavrar o Mar, terá exi-
bições às 15h00 e 17h30. No dia seguinte, 9 de 
fevereiro, as exibições são às 11h00 e 15h00. 

É a história de um livro magnífico de Sandro 
VVIlliam Junqueira com ilustrações de Maria João 
Uma vai cair nas mãos das crianças para que não 
se esqueçam de que a chuva afinal canta quando 
cal num buraco ou no vidro da nossa janela. O 
públicp vai ouvir, vai pintar, vai cantar e vai sentir. 

No dia 22/02/, às 21h30, o Centro Cultural 
de Lagos leva à cena o espetáculo de dança 
contemporânea DIZ-ME, ANTÓNIO. 

"O poema, o corpo, a voz, a música, o públi-
co, um público que será voz, um corpo que será 
poema, um poema feito região. Diz-me, António 
é um espetáculo de dança contemporânea que 
se inspira no universo de António Aleixo, num 
tributo ao seu nascimento e à sua obra. O mo-
vimento, a palavra e a música em busca de uma 
poética da performance, em que três criadores/ 
/intérpretes se reúnem para refletir sobre o Po-
eta Algarvio." 

São as seguintes as outras Datas para Diz-
me, António: 15/02/2020, Local a designar, 
Tavira; 28/02/2020, Cineteatro Louletano, Loulé; 
14/03/2020, Auditório Municipal de Vila do Bis-
po; 28/03/2020, Cineteatro de São Brás de 
Alportel, São Brás de Alportel; 18/04/2020, TEM-
PO -Teatro Municipal de Portimão; 02/05/2020, 
Teatro Mascarenhas Gregório, Silves; 23/05/ 
/2020, Auditório Carlos do Carmo, Lagoa. 

No mês seguinte, a 13 de março, o CAPa -
Centro de Artes Performativas do Algarve, em 
Faro, pelas 21h30, exibe o espetáculo duplo LA 
CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA, ROGER 
BERNAT (ESPANHA) 1 LIE SACRE DU PRINTEMPS, 
XAVIER LE ROY (FRANÇA)• 

Este espetáculo está integrado na 6" edição 
do Festival Encontros do DeVIR. 

Resgatar numa noite 2 versões Sagração da 
Primavera, uma experiência única, tudo menos 
expectável. Esta nova versão da obra de Stra-
vinsky do destacado coreógrafo francês Xavier 
Le Roy, figura cimeira da dança contemporânea 
europeia, estreou na Bienal de Veneza (2018) e 
desde esse ano tem-se apresentado com enor-
me êxito em.aiguns dos maiores festivais de 
dança europeus, nomeadamente na última edi-
ção do Festival de Outono, com apresentação 
no Centro George. 

São as seguintes as próximas datas do Festi-
val "Encontros do DeVIR": La Consagración de 
Ia Primavera, Roger Bernat (Espanha) I Le Sacre 
du Printemps, Xavier Le Roy (França) 13/03/ 
/2020, no CAPa - Centro de Artes Performativas 
do Algarve, Faro; La Consagración dela Prima-
vera, Roger Bernat (Espanha) 1 DEBOUTI, 
Raphaëlle Delaunay (França), 14/03/2020, Con-
vento de Sto. António e Cine-Teatro Louletano, 
Loulé; Cicio Pina Bausch, 14/03/2020, no Palá-
cio Gama Lobo, Loulé; Retrospectivç, Jérôme 
Bel (França), 21/03/2020;  no CAPa - Centro de 
Artes Performativas do Algarve, Faro; Talvez Ela 
Pudesse Dançar Primeiro e Pensar Depois, 
Vera Mantero (Portugal) 1 Under the Flesh, 
Bassam Abou Diab (Líbano), 27/03/2020, no 
Teatro das Figuras, Faro; Beautlful me, Gregory 
Maqoma (África do Sul), 03/04/2020, no 
Cineteatro Louletano, Loulé; Beautiful me,  

Gregory Maqoma (África do Sul), 04/04/2020, 
no Centro Cultural de Lagos; Entre contenções, 
Eduardo Fukushlma (Brasil) 1 O Rei no exílio - 
Remake, Francisco Camacho (Portugal), 18/04/ 
/2020, no Cineteatro Louletano, Loulé. 

Lobos e homens 
no Circo Contemporâneo 
No dia 29 de abril de 2020, em Monchique, 

às 18h30, o circo chega à vila com AVÓ 1 COM-
PANHIA UN LOUP POUR L'HOMME. 

O projeto AVÓ questiona-se sobre os aspetos 
fundamentais do transporte acrobático: o equi-
líbrio, a confiança e o medo. O gesto artístico 
de transportar pessoas idosas leva-nos a desco-
brir uma acrobacia do intimo, redimensionando 
as possibilidades do corpo, que cujos limites se 
perdem dentro do tempo de uma vida. Serve 
para mostrarmos a nós próprios e aos outros, 
que o extraordinário poderá sempre acontecer, 
não dependendo absolutamente nada da ida-
de que se tem. Um formato cénico de curta 
duração, um dueto de um acrobata e uma avó, 
que é como uma senhora idosa que se torna o 
objeto acrobático de um transporte. 

Já de 1 a 3 de maio de 2020, em Aljezur, 
pelas 16h00 chega a mesma companhia, com: 
RARE BIRDS 1 COMPANHIA UN LOUP POUR 
L'HOMME. 

Seis acrobatas tentam chegar a um equilí-
brio. Juntos jogam o seu corpo, as suas pernas, 
os seus braços, mão a mão, na procura de for-
mas curiosas que põem a instabilidade a dan-
çar. Cada vez mais longe, tentar e recomeçar. 
Cada vez mais forte, esse jogo estranho de 
desa?ar os obstáculos para transformá-los em 
momentos de conquista e de realização do equi-
líbrio aéreo. 

Festivais das Amendoeiras 
ao Contrabando 

Dias 1 e 2 de fevereiro, em Alta Mora, Castro 
Marim, entre as 9h00 - 20h00. decorrerá o 
FESTIVAL DAS AMENDOEIRAS EM FLOR. 

O Festival das Amendoeiras em Flor é um 
evento regional em que a natureza se conjuga 
com cultura e gastronomia, dando a conhecer 
um Algarve natural. 

Além da tradicional oferta de passeios pedes-
tres por entre vales, ribeiras e os ancestrais 
amendoais da serra algarvia, sob o mote da len-
da das amendoeiras em flor, os visitantes terão 
ainda à sua disposição a oportunidade de visita-
rem o mercado de produtos locais e de contem-

  

piarem recriações de artes/ofícios artesanais, que 
permitem reconhecer e reavivar memórias. 

A 8 de fevereiro, nas Ruínas Megalíticas de 
Alcalar, Portimão, pelas 14h30, decorre o evento 
A(PRENDER-ME) NO ALGARVE. 

Tomamos Como ponto de partida o Algarve 
de hoje para revisitarmos e aprendermos sobre 
o Algarve de outrora. Falaremos sobre o patri-
mónio, os costumes, as tradições e musicali-
dades que nos construíram como povo. O espe-
táculo inicia-se com uma visita encenada aos 
respetivos locais, e a partir dali decorre a apre-
sentação da história do Algarve, das suas gen-
tes e das suas tradições. A viagem no tempo é 
intervalada com canções dos velhos tempos e 
uma oficina de artesanato. 

No dia 23 de fevereiro, em Alcoutim haverá 
uma caminhada (9h30), a que se seguirá um 
concerto de música coral (15:00). Pelo meio, ha-
verá um almoço, opcional. 
EM CANTO PELA ALGARVIANA 

Em Canto pela Algarviana alia música coral 
de diversas origens, com passeios em troços 
específicos da Via Algarviana, por diferentes 
municípios algarvios. É um projeto que visa as-
sociar o património musical e cultural ao patri-
mónio natural, valorizando tradições ea rique-
za da biodiversidade do interior algarvio. 

Outras Datas de Em Canto pela Algarviana 
23/02/2020 a 08/03/2020, em Vaqueiros, 

Alcoutim; de 28 de fevereiro de 2020 a 01/03/ 
/2020, em Vila do Bispo. 

De 28 de fevereiro a 1 de março, em Vila do 
Bispo, decorre o FESTIVAL OUT-IINIVERNO 

O Out-(in)Verno aborda a localidade pensa-
da na globalidade, apresentando propostas que 
pensam na nossa identidade e que se dirigem a 
todos, permitindo que possam sentir um mergu-
lho imersivo na história do Algarve, na história do 
País. A premissa que conduziu a esta proposta 
parte da relação intrínseca entre os três eixos: a 
Arte comunica a Ciência pensando no Património. 

O programa do Festival Out-(in)Verno inclui 
concertos, caminhadas, astronomia encenada 
e Astro Party, exposições e oficinas. Este proje-
to assinala o V centenário da Circum-Navega-
ção, e celebra-o com a Astronomia. 

Outras Datas do Festival Out-(in)Vemo: 28/02/ 
/2020, em Vila do Bispo; 15/03/2020, em Lagoa; Cen-
tro histórico de Ferragudo 08/05/2020, em Lagoa 

No dia 15 de março, em Lagoa, às 16h30, 
terão lugar os PERCURSOS PERFORMATIVOS NO 
PATRIMÓNIO 1 "1520 - 2020: 500 ANOS DO  

LUGAR DE FERRAGUDO" 
Percurso 1: "1520 - 2020: 500 anos do lugar 

de Ferragudo". O Município de Lagoa propõe 
um conjunto de percursos pedestres temáticos 
que se suportam numa narrativa histórica -
Percursos Performativos no Património. Partin-
do da geografia do território concelhio e das 
suas paisagens urbanas, através do teatro e da 
música, exploram-se quatro lugares. Autênticas 
viagens no tempo em percursos que dão a co-
nhecer a génese das coisas, contando como é 
que Lagoa evoluiu ao longo dos últimos dois 
séculos e meio. 

Os Percursos Performativos no Património 
decorrem de 15 de março a 31 de maio -

 

Próximas Datas dos Percursos Perfor-
mativos no Património: 15/03/2020 no Centro 
histórico de Ferragudo , Lagoa; 29/03/2020, no 
Centro histórico de Estômbar, Lagoa; 19/04/ 
/2020, no Centro histórico de Lagoa; Percursos 
Performativos no Património 1 "Senhora da 
Rocha: a Lenda e o Lugar, 31/05/2020, na Se-
nhora da Rocha (Porches), Lagoa. 

O último dos festivais deste Algarve 365 de-
corre de 27 a 29 de março. Nas cidades transfron-
teirlças vizinhas de Alcoutim e Sanlúcar de 
Guadiana, das 10h00 às 23h00. 
FESTIVAL DO CONTRABANDO - Tráfico de Ar-
tes no Guadiana. 

O Festival do Contrabando centra-se num 
legado cultural e histórico de memória coletiva 
recente na região e em toda .a zona raiana e 
que faz parte do património local - o Contra-
bando no final dos anos 30 e início dos anos 40 
do século XX. Anos marcantes ao longo de toda 
a fronteira luso espanhola devido ao final da 
guerra civil espanhola, ainda recente, e ao iní-
cio da 2g Grande Guerra Mundial." 

• • V. ; 
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FESTIVAL DO CONTRABANDO 
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0 despertar 
da serra alga 1 
A Via Algarviana, rota que liga o Cabo de São Vicente a Alcoutim, está a ganhar nova vida com eventos 

como o Festival das Amendoeiras em Flor, que reuniu centenas de pessoas na aldeia de Alta Vora, 

LÚCIA CRESPO 

Icrespo@negocios.pt 
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No passado fim de semana, Alta Mora 
vestiu-se a preceito para receber 
o primeiro Festival das Amendoeiras 
em Flor, um evento organizado pela 
Associação Recreativa, Cultural e 
Desportiva dos Amigos da Alta Mora. 
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A rotina dos dias 
é quebrada pelos 
caminheiros que 
percorrem a Via 
Algarviana, a rota 
que liga o Cabo de 
São Vicente a 
Alcoutim. São cerca . 

de 300 quilómetros 
no meio da serra, 
das cabras de raça 
algarvia e das 
amendoeiras. 

rminda engelha os olhos e inclina a cara para esol. O monte está á acor-
dar. Chega Teresi nha, a cadela cor de mel que vagueia pela povoação de 
Furnazinhas, em Castro Marim. Ouve-se a buzina da carrinha do pei-
xe. A do pão já tocou. É domingo de manhã e os poucos habitantes da 
aldeia abeiram-se do café do senhor Sequeira. Têm 80 e 90 anos, filhos 
e netos em Lisboa efaro. A rotina dos dias é quebrada pelos caminhei-
ros que percorrem a Via Algarviana, a rota que liga o Cabo de São Vi-
cente a Alcoutim. São cerca de 300 quilómetros no meio da serra, das 
cabras de raça algarvia e das amendoeiras. 

Naquela povoação de casasbrancas começam trilhos pedestres que 
levam os forasteiros a outras aldeias, como aAlta Mora, na freguesia de 
Odelei te. No passado fim de semana, este povoado vestiu-se a preceito 
para receber o primeiro Festival das Amendoeiras em Flor, um evento 
organizado pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Ami-
gos da Alta Mora (ARCDAA) e apoiado pelo programa 365 Algarve. 
Ali,onde o inverno parece quasesempre verão, juntam-se centenas de 
pessoas de vários países, sobretudo de Espanha. Partilham o repasto 
feito de carne de porco, papas de milho cozido- o chamado xarém -, e 
vinho tinto. Há torta de amêndoa e pão cozido nos fornos de lenha. Há 
mel, compotas, chouriço de porco preto, queijo de cabra e licor de me-
dronho. As artes manuais também estão na ruá - na cestaria, na tecela-
gem, na construção de instrumentos de sopro. Há tempo e há vontade. 

Entreas tascas dispostas na cumeada de Alta Mora, faz-se teatro e 
contam-se lendas - como a lenda mourisca das amendoeiras em flon 
no tempo em que o Al-Gharb pertencia aos árabes, reinava em Chelb, 
a futura Silves, ó rei lbn-Alrnundim. Um dia, entre os prisioneiros de 
urna batalha, viu Gilda, urna princeSa do Norte. Apaixonou-sée pediu-
-a em casamento. Foi uma história de amor correSpondidtI Mas abela  

Gilda adoeceu. tinha saudades dos campos cobertos de neve. Então, o 
rei Ibn mu ndim mandou plantar milhares de amendoeiras que, ao 
florirem, cobriram a terra com um manto branco e reconquistaram o 
sorriso da princesa do frio. , 

Nestes caminhos pedestres algarvios, a paisagem também já está 
em metamorfose. A serra.é agora verde, branca e rosa. São cada vez mais 
os caminhantes que por ali passam e conhecem um "outro Algarve". 
Holandeses, alemães, franceses. Vêm percorrer a Via Algarviana,a 
Grande Rota Pedestre (G1113) que atravessa 11 concelhos do Algarve 
(Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Tavira, S. Brás de Alportel, Loulé, 
Silves, Monchique, Lagos, Portimão e Vila do Bispo) e 21 freguesias. 
Um percurso que replica a antigá rota peregrina de São Vicente. 

A memória do "outro Algarve"-é também cartão de visita da vi la raia-
na deAlcoutim, que acolhe, entre 27 e 29 de março, o Festival do Con-
trabando - Tráfico de Artes no:Guadiana, um evento organizado pela 
povoação portuguesa e pelo município de Sanlúcar de Guadiana. A his-
tória do contrabando faz parte da identidade e dopatrimónio deAlcou-
tim, onde não falta o mobiliário urbano alusivo à atividade. Junto ao rio 
estão três estátuas a rememorar o passado, corno a Estátua do Pesca-
dor, a Estátua do Guarda-Fiscal e a Estátua do Contrabandista. Na pla-
ca ao lado do cais-está inscrito o Hino dos Contrabandistas do Guadia-
na:"Viva a malta, trema a terra daqui, ninguém arredou. Quem há de 
tremer na guerra, sendo homem como eu sou?' O recurso à memória 
faz-se para combater o isolamento e dar a volta à "interioridade". 

É noite nas FurnazinhaS. O monte adormece cedo. Apenas a cade-
la cor de mel está acordada. Elae os outros cães,osdonos da rua. Ama-
nhã,.Armi nda vai inclinar a cara para o sol e abeirar-se do café do se-
nhór Sequeira. Vai escutar a buzina do pão. E depois a do peixe. w 
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O despertar da 
serra algarvia 
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