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A1

Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 5,62 x 10,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88718190 23-09-2020

POLÍTICA 

Líder do PSD 
reúne com 
empresários 
GO  presidente do PSD, Rui Rio, 
vai estar reunido, amanhã à 
tarde, com empresários da re-
gião do Algarve numa unidade 
hoteleira, em Albufeira. Na 
agenda de trabalhos está o pon-
to de situação sobre o turismo 
na região. Antes disso, o social-
- de mo cr ata tem encontro 
marcado com a reitoria da Uni-
versidade do Algarve. 

A visita acontece um dia antes 
da realização do Conselho Na-
cional do PSD, que irá juntar os 
militantes do partido num hotel 
na cidade de Olhão. .R.D. 
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Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Área: 4,43 x 5,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88718216 23-09-2020

CULTURA 
PATRIMÓNIO 
A Direção Regional de Cultu-
ra do Algarve vai promover 
atividades culturais, no âmbi-
to das Jornadas Europeias do 
Património, de 25 a 27 de se-
tembro, nas Ruínas Romanas 
de Milreu, Castelo de Pader-
ne, Monumentos Megalíticos 
de Alcalar, Fortaleza de Sa-
gres e Ermida de Nossa Se-
nhora de Guadalupe. 
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A3  
RTP Madeira

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 88724894

 
22-09-2020 21:11

1 1 1

Madeira Safe to Discover

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f015a7d8-cde3-4754-888c-

beb3d40944e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 400 entidades manifestaram interesse em obter a certificação para riscos biológicos, 50
estabelecimentos na área de turismo já formalizaram o pedido, dois hotéis do grupo Porto Bay foram
os primeiros a receber a certificação. Declarações de António Trindade presidente do Grupo Porto Bay.
 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-09-22 23:41
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-09-22 05:03
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-09-22 05:03
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A4 Thomas Cook deixou perdas que a pandemia veio ampliar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a130d0d

 
Um ano depois do colapso do operador, há um novo pesadelo no turismo: a pandemia.
 
O segundo maior operador turístico da Europa, Thomas Cook, faliu há um ano. Nos meses seguintes,
concorrentes começaram a esboçar um plano para assumir o papel do operador, mas a pandemia
deixou os planos em stand-by. Em Portugal, as unidades hoteleiras no Algarve e Madeira foram das
mais afetadas, tendo sido apurados prejuízos de, pelo menos, 20 milhões de euros. As dívidas,
quantificou na altura a Associação da Hotelaria de Portugal, oscilavam entre 70 mil e 100 mil euros
por hotel. O Governo lançou uma linha de apoio para as empresas nacionais afetadas por esta
falência.
 
A Thomas Cook deixou de conseguir cumprir as suas responsabilidades financeiras a 23 de setembro
de 2019, depois de não tido luz verde dos bancos - como o RBS e o Lloyds - para obter 227 milhões
de euros, valor que exigiam para fazer face aos meses de inverno.
 
Um pouco por toda a Europa, o colapso de uma das principais operadoras deixou um rasto de
prejuízos em unidades hoteleiras e outras empresas do setor do turismo, e milhares de turistas à beira
de um ataque de nervos sem saberem como regressar a casa. Em Portugal, o retrato também foi
esse.
 
A Thomas Cook trazia passageiros de vários pontos da Europa para Portugal, mas sobretudo do Reino
Unido - principal mercado emissor de turistas para Portugal - e Alemanha - também um dos principais
mercados para o País. Apesar de no Algarve, a operadora estar na altura já a perder quota de
mercado, fruto da concorrência que as 'low-cost' iam fazendo, na Madeira a situação foi um pouco
diferente, com a Região Autónoma a ter de enfrentar também este percalço depois dos efeitos
negativos que a falência de algumas 'low-cost' já tinha gerado.
 
Fonte oficial do Vila Galé, segundo maior grupo hoteleiro nacional, reconhece que "a falência da
Thomas Cook teve impacto no turismo nacional, em particular nas regiões do Algarve e Madeira, e
naturalmente que a Vila Galé também acabou por sentir efeitos dessa situação".
 
Até fevereiro deste ano, o turismo na Europa estava a crescer. Os dados do INE, relativos a Portugal,
ilustram uma subida do número de hóspedes em janeiro e fevereiro. O mercado começava já a
reajustar-se, havendo quem quisesse ocupar o lugar deixado vago pela britânica Thomas Cook. Mas a
pandemia mudou as regras do jogo. "Nos meses seguintes, de facto, o mercado veio a reagir e fomos
contactados por outras operadoras e parceiros para, de alguma forma, reformular a oferta e
reorganizar o espaço deixado pela Thomas Cook. Contudo, a pandemia e todas as limitações para
viajar vieram retardar este processo", acrescenta fonte oficial.
 
As limitações e receios de viagens devido à pandemia de covid-19 originaram um novo volte-face no
turismo em Portugal e no resto do mundo. Não é possível perceber quando é que o turismo em
Portugal poderá começar a recuperar. Há quem acredite que a fase mais complexa durará até ao final
do primeiro trimestre do próximo ano. Outros acreditam que será mais tarde. Os prejuízos que o setor
terá este ano não são ainda quantificáveis.
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Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Câmara de Lagos apoia realização de festival de caminhadas e do Algarve Ultra Trail
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e17c744d

 
Eventos estão marcados para Novembro
 
A Câmara de Lagos vai dar apoio  financeiro e logístico  à realização de dois grandes eventos de ar
livre no concelho, o festival de caminhadas "Walk & Art Fest - Barão de São João" e ALUT - Algarve
Ultra Trail, que vão acontecer em Novembro.
 
Uma proposta para financiar estas duas iniciativas que têm como denominador comum  a promoção
de atividades ao ar livre, o contacto com a natureza e o património, o combate à sazonalidade e à
desertificação dos territórios de baixa densidade  foi aprovada na última Reunião de Câmara de Lagos.
 
O Walk & Art Fest, que este ano acontece entre os dias 6 e 8 de Novembro, é um festival de
caminhadas e arte que resulta da parceria entre o município, a Almargem (entidade gestora da Via
Algarviana), a União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João, o Centro Cultural de Barão de
São João, o Turismo do Algarve, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta e a Cooperativa
QRER.
 
Este evento tem como particularidade o facto de ter associada uma forte componente criativa,
resultante do envolvimento da comunidade artística residente em Barão de São João, e de educação
ambiental , segundo a Câmara de Lagos.
 
O apoio a atribuir a este evento será de 9130 euros, que serão  repartidos pela Almargem e pelo
Centro Cultural de Barão de São João, coletividade que disponibiliza as instalações que servem de
base logística para as caminhadas e atividades .
 
Já o ALUT, organizado pela Algarve Trail Running (associação sem fins lucrativos),  é um evento
desportivo único em Portugal na modalidade de corrida por trilhos, que tem por objetivo dar a
conhecer ao mundo as potencialidades da região, nomeadamente das suas zonas mais interiores, para
a prática do desporto, divulgando também a sua cultura e diversidade , que decorrerá entre os dias 26
e 29 de Novembro.
 
A prova tem início no concelho de Alcoutim e termina no concelho de Vila do Bispo,  num percurso
total superior a 300 quilómetros, maioritariamente efetuados pela Via Algarviana, e com um tempo
limite de 72 horas para a sua conclusão. Está prevista que a passagem pelo concelho de Lagos, onde
será instalada uma "base de vida" (base de apoio), ocorra entre as 19h00 do dia 27/11 e as 4h00 do
dia 28/11 .
 
A Câmara de Lagos vai contribuir com 2 mil euros, para a realização do ALUT.
 
Ambos os eventos terão um plano de segurança com medidas de higienização e segurança para evitar
a propagação da Covid-19, respeitando todas as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde
aplicáveis , concluiu a Câmara de Lagos.
 
Sul Informação
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16 a 20 de outubro 2020: tour EXCLUSIVO Viaje Comigo: Da Costa Vicentina ao
Barlavento Algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Viaje Comigo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a98e077b

 
De 16 a 20 de outubro de 2020, vou acompanhar um (muito) pequeno grupo de leitores/seguidores
para conhecermos, juntos, parte da Costa Vicentina e do Barlavento Algarvio. Vamos conhecer o
"calor" do outono a sul, conhecendo alguns locais que são incontornáveis, mas também lugares que
fogem dos habituais roteiros turísticos. E o local de alojamento é já, por si só, um espaço que mostra
a tradição e a cultura algarvias. Uma aldeia totalmente recuperada!
 
Algar Seco - Carvoeiro - Algarve © Viaje Comigo
 
TOUR "DA COSTA VICENTINA AO BARLAVENTO ALGARVIO: ENTRE A SERRA E O MAR, ALGARVE
BUCÓLICO E ALDEÃO"
 
- PROGRAMA EXCLUSIVO DO VIAJE COMIGO - DE 16 A 20 DE OUTUBRO 2020 (6 dias, 5 noites)
 
NOTA IMPORTANTE: devido às restrições da DGS (Direção Geral de Saúde), os grupos terão lugares
muito limitados, e todos os participantes deverão levar máscaras e álcool gel consigo.
 
Este será um grupo (muito) pequeno, que terá acompanhamento direto (24 horas!) de minha parte e
incluirá dois dos meus workshops*** durante a nossa viagem:
 
- workshop de escrita, para escrevermos o que vivemos nesta viagem única;
 
- workshop de fotografia não profissional (para Instagram), para fazermos fotografias e, depois,
recordarmos os locais mais bonitos por onde passamos.
 
Para mais informações, por favor, enviem-me e-mail para geral@viajecomigo.com
 
Todas as formalidades, pagamentos, marcações e reservas, etc, desta viagem serão tratadas com a
agência Total Fun, minha parceira e com a qual já trabalho há seis anos - fazendo tours de grupos no
estrangeiro. Este ano, a Covid-19 "convidou-nos" a fazer estes projetos únicos em Portugal.
 
Carvoeiro - Algarve © Viaje Comigo
 
PROGRAMA COMPLETO DE 16 A 20 de OUTUBRO 2020 - DA COSTA VICENTINA AO ALGARVE
 
Era uma vez... uma aldeia condenada ao abandono no interior Algarvio. 50 casas em ruínas, menos de
uma dezena de habitantes e a desertificação a ganhar lugar.
 
No início do novo milénio, esta aldeia foi sublimemente renascida, salva da desertificação. Hoje é um
paraíso de tranquilidade em plena Costa Vicentina, salva do seu eventual desaparecimento. Hoje é
uma das mais bonitas aldeias do Algarve, onde o tempo parece não passar, a paz e tranquilidade
imperam e o desejo de voltar é naturalmente sentido.
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Nestes dias conhecemos um pouco do Algarve Rural, autêntico, bucólico, tranquilo e rico em pequenos
tesouros culturais e naturais. Sentimos o espírito de uma aldeia, que nos leva para outra dimensão
sem tempo, sem pressas e em que a paz e a tranquilidade imperam.
 
ITINERÁRIO PREVISTO****:
 
Sexta-Feira, 16 de Outubro, VILA DO BISPO | PRAIA DO AMADO | VILA DO BISPO
 
Chegada a Pedralva, Vila do Bispo.
 
Check-in.
 
Momento para reconhecimento/apresentação, caminhada pelos trilhos (para quem chegar mais cedo)
e saída para assistir ao pôr-do-sol, na Praia do Amado.
 
Regresso à unidade para jantar e alojamento.
 
Sábado, 17 de Outubro, VILA DO BISPO | ALJEZUR | SAGRES | VILA DO BISPO
 
Aljezur é o limite entre o Algarve e o Sudoeste Alentejano. Parte integrante da Costa Vicentina e seu
Parque Natural, Aljezur significa, em árabe, a ribeira das pontes. Após o pequeno-almoço, conheça
esta vila típica com casas alinhadas em socalco, o castelo octogonal no cume mais alto do qual se
vislumbra a Serra de Espinhaço de Cão e a costa.
 
Oportunidade para degustação de um produto regional: batata doce frita, assada ou em pastel e a
acompanhar licor de batata doce.
 
Continuação do passeio pela costa com destaque para a Pedra da Agulha, um rochedo cónico que se
ergue frente à praia e muito conhecido entre os pescadores de percebes.
 
Passagem em algumas vilas típicas do interior da Costa Vicentina: Monte Ruivo, Bordeira e
Carrapateira até à icónica Praia da Cordoama.
 
Breve visita à Torre de Aspa, ponto de vigia ancestral dos contrabandistas que traziam as suas
mercadorias para terra em pequenos barcos a remos.
 
Almoço em restaurante na Praia do Castelejo.
 
Continuação do passeio para Sagres.
 
Símbolo dos descobrimentos portugueses, a enigmática "Rosa dos Ventos", inscrita no solo da
fortaleza e que é mundialmente conhecida por causa do Infante D. Henrique, o Navegador, visionário
e aventuroso que definiu a História dos Descobrimentos. Tempo para visita à fortaleza, respectivas
muralhas e baluarte.
 
A 6km de distância paramos no Cabo de São Vicente. A tradição conta que os moçárabes,
muçulmanos convertidos ao cristianismo, trouxeram o corpo de São Vicente desde Pádua, para o
preservar durante a ocupação sarracena. A viagem foi acompanhada de corvos que guardavam o
santo e até na trasladação para Lisboa e por isso integram o brasão da capital.
 
Jantar.
 
Regresso ao alojamento.
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Domingo, 18 de Outubro, VILA DO BISPO | BARRAGEM DA BRAVURA | ODIÁXERE | PORTIMÃO |
MONCHIQUE | SILVES | VILA DO BISPO
 
Manhã dedicada a explorar os trilhos pedestres da zona envolvente.
 
Em horário a indicar, saída para conhecer mais um pouco do Barlavento algarvio e a Fóia, o ponto
mais alto do Algarve na Serra de Monchique.
 
Visitar a serra de Monchique, é visitar uma zona serrana com uma grande diversidade vegetal e clima,
conhecida como o "Jardim do Algarve" que convida à contemplação.
 
Paragem no miradouro do parque São Sebastião para contemplar a vista e tempo para percorrer as
estreitas ruas da vila. Destaque também para as Caldas de Monchique que os romanos batizaram de
"sagrada", por serem indicadas para as vias respiratórias. Um dos seus mais ilustres hóspedes foi o rei
D. Joao II.
 
Continuação para Silves.
 
Visita ao Castelo de grés que domina a paisagem e possível visita a um quinta com degustação de
vinhos regionais algarvios.
 
Regresso ao alojamento.
 
Carvoeiro - Algarve © Viaje Comigo.
 
Segunda-Feira, 19 de Outubro, VILA DO BISPO | CARVOEIRO | ALGAR SECO
 
Viagem em direção a Carvoeiro para passeio junto à costa para conhecer o Algar Seco e as suas
insólitas rochas esculpidas pelo vento e pelo mar, com o cartão-postal d'A Boneca.
 
Caminhada pelo percurso dos Sete Vale Suspensos.
 
Almoço.
 
Passeio de barco por algumas das 18 grutas das falésias, sendo a mais famosa a gruta do Benagil na
qual se forma uma pequena praia dentro da gruta.
 
Regresso ao alojamento.
 
Terça-feira, 20 de Outubro, VILA DO BISPO | BUDENS | LAGOS | PONTA DA PIEDADE | VILA DO
BISPO
 
Pequeno-almoço e check-out.
 
Após o pequeno-almoço, saída com destino a Lagos pela EN125. Passagem por Budens e paragem em
Salema, esta é uma aldeia-praia do litoral algarvio ainda longe e desconhecida das multidões
turísticas.
 
Continuação para Lagos, pela antiga estrada que passa nos Montinhos da Luz - aldeia entre o rural e o
litoral, ruínas do forte de Almádena de onde se vigiava a Almadrava - a arte de pesca do atum, hoje
extinta.
 
Chegada a Lagos.
 
Desde muito cedo, esta cidade foi uma porta para o oceano e continua um sítio de encontro de povos
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de todos os continentes. Na sua ampla baía, rodeada pelo areal fino da Meia Praia partiu Gil Eanes, o
primeiro a dobrar o Cabo Bojador, algum tempo livre para visita à própria replica da caravela deste
navegador, à fortaleza, capela de Santo António e mercado dos escravos.
 
Tempo livre para apreciar as formações rochosas e todo o ambiente natural da zona, na Ponta da
Piedade.
 
Regresso ao alojamento para a despedida.
 
Fim dos nossos serviços.
 
Fóia, Serra de Monchique - Algarve © Viaje Comigo
 
PONTO DE ENCONTRO: no alojamento, Aldeia de Pedralva.
 
Poderá deixar o seu carro no alojamento, se for o seu caso, pois faremos todos os passeios de
carrinha, junto mas segundo as normas de proteção da DGS.
 
*Preço: a partir de 650 euros/valor por pessoa, a dividir casa T3
 
O QUE INCLUI
 
- Acompanhamento permanente da jornalista e bloguer de viagens Susana Ribeiro, do blogue Viaje
Comigo
 
- Workshop*** de fotografia para Instagram (não profissional) pela Susana Ribeiro: aulas práticas por
todos os locais que passarmos;
 
- Workshop*** de Escrita pela Susana Ribeiro: todos os dias escreveremos sobre o nosso passeio;
 
- Transporte desde o check-in durante todo o tour até à última visita em Algar Seco, Benagil.
 
- 4 noites alojamento em casa rústica de campo
 
- 4 pequenos-almoços em cesta típica, de verga, no forno da aldeia ou no própria casa;
 
- 1 jantar em restaurante típico
 
- 1 jantar em restaurante com vista mar (Sítio do Forno)
 
- 1 passeio de barco pelas grutas em Algar Seco
 
- 1 visita a quinta e respetiva adega, com degustação de vinhos
 
- Bicicletas à disposição para passeio livre nos trilhos assinalados
 
- Seguro de viagem
 
O QUE NÃO INCLUI
 
- Bebidas nos 2 jantares incluídos;
 
- Atividades de natureza opcionais e extras de carácter pessoal;
 
- Tudo o que não se encontrar identificado como incluído.
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Fóia, Serra de Monchique - Algarve © Viaje Comigo
 
SEGURANÇA EM VIAGEM - Medidas de prevenção COVID 19
 
? A Total Fun dispõe do selo "Clean & Safe" atribuído pelo Turismo de Portugal, bem como, o
alojamento previsto e agem de acordo com as orientações da DGS para proteger os
viajantes/hóspedes;
 
? Em viagens de autocarro haverá uma ocupação de 2 terços da lotação máxima do autocarro;
 
? No autocarro o lugar de cada passageiro deverá ser o mesmo desde o início até ao fim de viagem;
 
? É obrigatório o uso de máscara nos espaços comuns;
 
? Sejam prestadores de serviços de autocarros, embarcações, restaurantes, unidades hoteleiras,
monumentos, museus ou outros locais de visita selecionamos cuidadosamente fornecedores que
cumpram de forma atenta e rigorosa as regras da DGS e privilegiamos sempre aqueles outorgados
com o selo "clean & safe".
 
Atividades de Natureza Possíveis** (sugestões não incluídas):
 
- Stand Up Paddle;
 
- Trilhos de bicicleta;
 
- Trekking & Hiking (Caminho Histórico e o Trilho dos Pescadores + Percursos Circulares);
 
- Passeios de Barco;
 
- Passeios a Cavalo;
 
- Escola de Surf;
 
- Mergulho;
 
- Observação de Golfinhos;
 
- Geocaching.
 
NOTAS:
 
*Valores por pessoa e calculados com base no número de participantes indicado. Serviços sujeitos a
disponibilidade no momento da reserva.
 
**sujeitas a disponibilidade e não incluídas no preço do tour
 
***Valor dos workshops (de escrita e fotografia não profissional) está avaliado em mais de 500EUR e,
aqui, está totalmente incluído no valor final.
 
****Este programa poderá ser ajustado em função das necessidades do grupo.
 
Para mais informações, por favor, enviem-me e-mail para geral@viajecomigo.com
 
Meia Praia - Lagos - Algarve © Viaje Comigo
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A13

NERA apresenta projetos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/nera-apresenta-projetos

 
23
 
Set
 
NERA apresenta projetos
 
Sociedade, Loulé
 
O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Turismo do Algarve e a Região
de Turismo do Algarve viram recentemente aprovados dois projetos no âmbito da iniciativa
Internacionalizar + Algarve 2.0, que pretende ajudar a internacionalizar as pequenas e médias
empresas da região que operam nas áreas do turismo, agroalimentar, mar e TIC. A sessão de
apresentação dos projetos que receberam agora luz verde do CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020
decorre no dia 30 de setembro, às 09h30, nas instalações do NERA, em Loulé.
 
Dirigida a diferentes players institucionais, empresas e comunicação social, esta sessão pretende
despertar o interesse dos potenciais aderentes às redes colaborativas previstas para o apoio à
internacionalização das empresas da região do Algarve. Para além da apresentação dos projetos
"Internacionalizar + Algarve 2.0 | Turismo" e "Internacionalizar + Algarve 2.0 | Agroalimentar, Mar,
TIC", esta sessão visa ainda promover uma reflexão crítica sobre a importância, no panorama atual,
do reconhecimento internacional dos bens e serviços da região e sobre as melhores estratégias para
dinamizar iniciativas coletivas de cooperação para a internacionalização.
 
De acordo com o presidente da direção do NERA, Vítor Neto, "esta sessão pretende ainda promover
uma reflexão crítica sobre a importância, no panorama atual, do reconhecimento internacional coletivo
dos bens e serviços da região - numa perspetiva de diversificação da nossa estrutura económica - e
sobre as melhores estratégias para dinamizar iniciativas coletivas de cooperação interempresarial".
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, "é fundamental acordar para a necessidade
de expansão para outras geografias, sobretudo num mercado tão competitivo e globalizado como o
atual. O projeto aprovado no domínio do turismo ajudará a promover a internacionalização de três
produtos turísticos complementares essenciais para o território algarvio: o turismo de natureza, o
turismo náutico e o turismo desportivo. Ao facilitarmos a criação de redes colaborativas entre as PME
do Algarve que operam nestes três produtos, estamos a criar também massa crítica para a promoção
internacional da marca Algarve e, em última análise, a potenciar o aumento das exportações regionais
e a fortalecer a nossa economia", afirma.
 
A iniciativa Internacionalizar + Algarve é liderada pelo NERA e encontra como promotores a Região de
Turismo do Algarve e a Associação Turismo do Algarve. São ainda parceiros a Universidade do Algarve
e a Comunidade Intermunicipal do Algarve nesta iniciativa que visa promover a inter-relação entre as
PME do Algarve enquadradas no domínio da RIS3 Algarve - Turismo, Agroalimentar, Mar e TIC -,
potenciando o sucesso da sua internacionalização.
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Observação:
 
Para salvaguardar as necessárias medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da
pandemia da doença COVID-19, a presente sessão de apresentação requer o uso obrigatório de
máscara, é limitada à lotação máxima de 50 pessoas e carece de inscrição até ao próximo dia 2020-
09-25, através do site www.internacionalizarmaisalgarve.pt.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Ventania brings performing arts to Western Algarve
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c84205f0

 
After being postponed in March due to the coronavirus outbreak, the Ventania performing arts festival
will make its long-awaited comeback with a series of events taking place between Saturday
(September 26) and November 22 in Lagoa, Portimão, Lagos and Sagres.
 
The festival promises to "surprise" audiences with contemporary circus, dance, street theatre and
music and "interdisciplinary" performances that will focus on themes like the environment and
citizenship in a "subtle cry of alert to human detachment", as well as other themes such as the
"preservation of the Algarve's heritage, the scarcity of potable water and the fight against
desertification".
 
Say organisers, performances will be held at "conventional venues" such as the Lagos Cultural Centre,
the TEMPO municipal theatre in Portimão and the Sagres Fortress Auditorium, as well as
"unconventional spaces" such as the municipal markets of Sagres and Lagoa, Espaço Jovem and
Jardim da Constituição in Lagos, the Carvoeiro amphitheatre and private businesses such as Monte da
Casteleja (Lagos) and FAINA Restaurante (Portimão).
 
Ventania is part of the government-led 365 Algarve programme, designed to boost winter tourism in
the region by organising a wealth of cultural events between October and May.
 
The list of events is available online at:
 
https://www.365algarve.pt/en/agenda/7324/ventania-festival-de-artes-performativas-do-
barlavento.aspx
 
Portugal Resident -
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Aumento do desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abf4273b-83df-4508-b1ce-

610103be4007&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no Algarve está em níveis preocupantes e com o final do Verão, os números deverão
ainda subir.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-22 20:37
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-22 00:51
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Algarve Celebra "Dia Mundial do Turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a20209d0

 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
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adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
LPM
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo, 27 de
setembro, com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre
que os levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de
agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves
e lança também o mote para a edição de 2020 do  Algarve Nature Fest .
 
O programa é simbólico, mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de sete quilómetros. A manhã culminará na plantação de uma laranjeira,
até porque a ação decorre em Silves, concelho da Rota da Laranja que promove o território como
capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública. "O tema deste ano para o Dia Mundial do
Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte", refere João Fernandes, presidente
do turismo algarvio.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia. "Face às
características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival, mas utilizaremos o
conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos profissionais de saúde
que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a pandemia. Apesar de
ainda não podermos revelar o formato do evento, acontecerá em outubro, servindo a celebração do
Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura edição, destinada ao mesmo público-
alvo", indica João Fernandes. "O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido
reinventar-se perante as mais adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual
conjuntura como uma oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no
imperativo ético, também das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável: o de que ninguém pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que
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tanto têm feito pela comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo
Algarve Nature Fest", reforça o dirigente.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Daniel Pina
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
 
Sociedade
 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
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Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Sociedade
 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os leva
a andar numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer pela prestação na
prevenção e controle da pandemia no Algarve.
 
Segundo a RTA, a ação decorre em Silves e lança também o mote para a edição de 2020 do evento
Algarve Nature Fest.
 
Além do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara
Municipal de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde
do Algarve (ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e
ainda a delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou
andar de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culmina na plantação de uma laranjeira, no concelho da Rota da Laranja que promove o
território como capital do citrino.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organiza provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo, com
atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os levará a
rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer pela
prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança também
o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve e
ainda a delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou
andar de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros. A manhã culminará na plantação de uma
laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves, concelho da Rota da Laranja que promove o
território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 - Turismo e Desenvolvimento Rural -, através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que "o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte", adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
"Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo", refere João Fernandes.
 
"O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também

Página 24



das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest",
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo em Silves
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b361063

 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no domingo, dia 27 de
setembro, em Silves. Iniciativa lança o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano.
 
Além do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara
Municipal de Silves, da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos
Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve (ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II -
Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a delegada de Saúde Regional.
 
Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar de bicicleta elétrica ao longo de
sete quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do sector em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza.
 
Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre para o público, dando
a conhecer a oferta turística da região.
 
Este ano o objetivo mantém-se - divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se
aos tempos de pandemia.
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Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia .
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em outubro,
servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura edição,
destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um sector com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O sector é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região.
 
Numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de
vinhos de produtores regionais nalguns postos de informação turística: Lagoa (Quinta dos Santos),
Lagos (Morgado do Quintão), Praia da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
[Additional Text]:
Rosa-Palma Dia Mundial do Turismo 2020
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no domingo, dia 27 de
setembro, em Silves. Iniciativa lança o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
Print Icon
 
barlavento
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo em agradecimento aos profissionais de Saúde
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O Turismo do Algarve vai comemorar o Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro, com várias
atividades ao ar livre que vão juntar os responsáveis de Saúde da região em Silves, como forma de
agradecimento pela prestação de serviços na prevenção e controle da pandemia de covid-19, anunciou
a Região de Turismo do Algarve.
 
Na programação está previsto um batismo equestre, um passeio em estrada numa bicicleta elétrica ao
longo de sete quilómetros ou numa charrete, provas de vinhos e a plantação de uma laranjeira,
lançando o mote para a edição deste ano do Algarve Nature Fest.
 
Vão participar nesta iniciativa o presidente da RTA, João Fernandes, além dos responsáveis máximos
da Câmara Municipal de Silves, da Administração Regional de Saúde do Algarve, do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar e Universidade do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos
Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve e a delegada de Saúde Regional, Ana Cristina
Guerreiro.
 
"O tema deste ano para o Dia Mundial do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos
efeitos da pandemia deve levar a destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às
comunidades locais, para que se desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da
sua identidade e da sua história. Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta
adequada às novas tendências de viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte",
referiu João Fernandes em comunicado.
 
A edição deste ano do Algarve Nature Fest pretende continuar a divulgar o património natural
algarvio, mas o formato será reajustado devido à pandemia de covid-19.
 
"Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , referiu.
 
Para o responsável pela Região de Turismo do Algarve, "o turismo é, de facto, um setor com enorme
potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais adversas circunstâncias. Por isso mesmo
devemos encarar a atual conjuntura como uma oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como
tal, enquadra-se no imperativo ético, também das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o
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Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém pode ser deixado para trás. Em especial os
profissionais de saúde que tanto têm feito pela comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial
do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest".
 
No domingo estão também programadas outras atividades como provas de vinhos de produtores
regionais em alguns postos de informação turística em Faro, Lagos, Praia da Rocha e Tavira.
 
Gonçalo Dourado
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O objetivo é agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeiraFoto D.R.
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo, com
atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os levará a
rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete.
 
O objetivo é agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação
decorre em Silves e lança também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, em Silves, concelho da Rota da Laranja que
promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que "o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte", adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
"Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
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pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo", refere João Fernandes.
 
"O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest",
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Há 35 minutos
 
Filipe Vilhena
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
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adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
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adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Ademar Dias
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O objetivo é  agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve
 
O Dia Mundial do Turismo, que se celebra este domingo, 27 de Setembro, vai ser assinalado com
atividades que juntam os responsáveis de saúde do Algarve, num programa ao ar livre que os levará a
andar numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, na Quinta de Santo Estêvão (Silves).
 
O objetivo, explica a Região de Turismo do Algarve (RTA), é  agradecer pela prestação na prevenção e
controle da pandemia no Algarve . A ação decorre em Silves e lança também o mote para a edição de
2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza  numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano .
 
Além do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara
Municipal de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde
do Algarve (ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e
ainda a delegada de Saúde Regional.
 
Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar de bicicleta elétrica ao longo de
7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não decorresse a ação em Silves, concelho da
Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente da RTA, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial do Turismo é
particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a destinos turísticos
sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se desenvolvam económica e
socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história .
 
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano, o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
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Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Sul Informação
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ALGARVE CELEBRA DIA MUNDIAL DO TURISMO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/d/algarve-celebra-dia-mundial-do-turismo-/47285

 
Atividades decorrem no próximo domingo
 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve.
 
A ação decorre em Silves e lança também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature
Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano.
 
Além do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara
Municipal de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário do Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde
do Algarve (ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e
ainda a delegada de Saúde Regional.
 
Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar de bicicleta elétrica ao longo de
7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante.
 
A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a destinos turísticos sustentáveis que criem
oportunidades às comunidades locais, para que se desenvolvam económica e socialmente através do
seu património, da sua identidade e da sua história.
 
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza.
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Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre para o público, dando
a conhecer a oferta turística da região.
 
Este ano o objetivo mantém-se - divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se
aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival.
 
Mas utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia.
 
Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em outubro,
servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura edição,
destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias.
 
Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma oportunidade.
 
O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também das Nações
Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém pode ser
deixado para trás.
 
Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela comunidade.
 
É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest , prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região.
 
Numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de
vinhos de produtores regionais nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos),
Lagos (Morgado do Quintão), Praia da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
NOTA AO EDITOR
 
A ação em Silves é aberta à Comunicação Social.
 
Solicita-se confirmação de presença até sexta-feira de manhã, dia 25, para o email
relacoes.publicas@turismodoalgarve.pt
 
Programa:
 
10h15 - Receção na Quinta de Santo Estêvão
 
10h30 - Chegada da comitiva em bicicleta
 
Início das atividades: batismo equestre no picadeiro; passeio de burra junto ao picadeiro; passeio de
charrete na área da quinta; plantação simbólica de uma laranjeira.
 
12h30 - Final do encontro
 
Por: LPM
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