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A1 A breath of fresh air
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2020

Meio: Portugal News Online (The)
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A breath of fresh air
 
By Paula Martins,
 
in News ·
 
16-10-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
While doctors are unable to pinpoint the exact medical reasons behind improved breathing in the
Algarve, anecdotal cases, historical precedence and scientific air quality levels show that the Algarve
really is a breath of fresh air for many.
 
The Algarve has great levels of air quality, rich in oxygen and low in pollution, and time spent in the
south of Portugal can potentially help improve health, particularly relating to respiratory health.
 
Ilse Van Parys had been visiting the Algarve for many years for holidays and she fell in love with the
region. The environment, the air quality, and the healthy lifestyle, were some of the ingredients that
made her family then move to the Algarve where they decided to build a house. Ilse Van Parys is from
Belgium, just like Sigurd Versailles, a Belgian man with ALS Disease, the same disease that affected
Stephen Hawking. Sigurd Versailles who came to the south of Portugal to improve his quality of life
also.
 
Versailles had Amyotrophic Lateral Sclerosis, or ALS, a progressive nervous system disease that
affects nerve cells in the brain and spinal cord, causing loss of muscle control. One of the
consequences of his loss of capacity was lung problems. His respiratory capacity was at about 25
percent and when he was in Belgium he needed a ventilator to help him breathe. However, when he
came to Portugal he didn't need to use a machine, only at night when sleeping, which was something
that made a huge difference to his life said Ilse Van Parys, his neighbour.
 
"Over time he could do less and less, in the end he couldn't do many small and simple things, the
house had to be adapted to his needs. However the doctors were amazed at his level of health while
he was in the Algarve and although they were unable to pinpoint or scientifically prove why his health
was better in the Algarve, they could not deny the improvements," she said.
 
"After spending four or seven weeks in Belgium, his condition was not so good", she said. And when
he returned from Portugal to Belgium, doctors were very surprised to see significant improvements in
his health. "Despite not being able to scientifically prove it, the results were clear to see," she
confirmed.
 
In her own family she also sees the differences: "Whenever the children return to Belgium their health
always differs slightly, for example, it's easier to get a cold". Furthermore, her mother has asthma and
they soon began to realise that "whenever she is in the Algarve she can breathe better".
 
According Amilcar Martins, a retired doctor from São Martinho do Porto, Portugal, that also chose the
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Algarve to live in with his wife and children a few years ago: "The atmosphere here is beneficial
because there is much less pollution than in other regions". The doctor gave an example: "Even in the
Algarve, close to the ocean we can breathe better than in the middle of the city".
 
During the year, the air quality levels do not always remain the same. According to the doctor: "In the
drier periods of the year, respiratory disease is better tolerated than during periods of humidity".
 
Air Quality data
 
In the south of Portugal, data from Qualar - a Portuguese organisation that provides information about
air quality in the national territory, found that at the time of going to press, the air quality data was
very positive throughout the Algarve, classified as either "Very Good" or "Good" across the region.
 
In the Algarve, more specifically in Albufeira, at the Malpique Station, 51 µg / m3 of O3 (ozone) were
recorded, also classified as "Very good" by Qualar, while the level of NO2, (Nitrogen dioxide), Albufeira
was considered "very good" for presenting 0 µg / m3, which is a gas considered to be very toxic to the
lungs, was not registered in Albufeira according to the latest data.
 
Given this data, the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes, highlights the historical
relationship of the healthy lifestyle of the Algarve with the past, recalling the Algarve tradition of
health tourism. João Fernandes told The Portugal News: "More than a century ago, in 1918, the old
São Brás de Alportel Sanatorium treated patients with tuberculosis through exposure to clean and
open air, believing that the Algarve's mountain range provided the best environment for patients to
get away from the polluted air from urban centres. Already back then, the Algarve was one of the
main centres for the treatment of respiratory diseases in Portugal and received people from all over
the country in search of clean air for therapeutic purposes", he explained.
 
A century later, João Fernandes points out that "the air quality in the Algarve is still rated as "very
good" and "good" most days of the year, according to the indicators provided by the QUALAR
monitoring network stations, which is jointly managed by the Portuguese Environment Agency and
CCDR Algarve", he clarified.
 
"We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are
practically nonexistent, both through industry and from natural sources, which makes the Algarve a
destination with great potential to be a destination for health and well-being", said João Fernandes
who concluded by stating that these factors appear to be immediately perceived by foreigners who
visit the region, helping to influence the choice of the Algarve as a residential destination for those
looking for a healthy quality of life.
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Algarve F1 success "dependant on the people"
 
By Bruno G. Santos,
 
in Algarve ·
 
16-10-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
As the Algarve and Portugal prepares to welcome thousands of visitors for the upcoming Formula 1
race, those behind the organisation of the event talk of the impact that it will have on the region and
country as a whole.
 
After 24 years without a race in Portugal, the Formula 1 competition returns to Lusitanian lands on the
Algarve track of the Autódromo Internacional do Algarve, in Portimão, between 23 and 25 October.
 
Due to the Covid-19 pandemic, the number of tickets has been reduced. Around 95,000 tickets could
be sold for the event under normal circumstances but the pandemic demanded that a maximum of
35,000 tickets be sold.
 
On 7 October, Standvirtual hosted a Webinar focused on the impact that the return of Formula 1
would have in Portugal. Nuno Castel-Branco was the moderator of the conversation with the presence
of Isilda Gomes, Mayor of Portimão, Paulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão
and Pedro Matos Chaves, former Formula 1 driver.
 
During the Webinar, which was broadcast live through the YouTube platform, subjects such as the
economic impact of the event, the characteristics of the circuit and the safety measures that the
pandemic implied were discussed.
 
The Mayor of Portimão showed confidence in the reception of the event. After so many months of the
crisis, according to the mayor, it will be difficult to cover the economic deficit caused by the pandemic
with the reception of Formula 1 and MotoGP events alone. Even though "August was reasonable and
September was good", companies will profit a lot from the event. Isilda Gomes goes further and states
that the restaurants that usually close in October will remain open, as well as the hotels in the
Algarve, which are full during the week of the event.
 
Paulo Pinheiro calls for safety rules to be observed by those in attendance, as this is the only way to
guarantee that the event can return to Portugal. Masks and social distancing measures are already a
reality all over the world, so these same rules will have to be followed at the entrance of the event, as
well as in the stands area. When asked by one of the viewers of the webinar about ticket sales, the
director of the Autódromo Internacional do Algarve. Paulo Pinheiro reinforces saying that "the success
of Formula 1 in Portugal depends on people."
 
Isilda Gomes said that the municipality of Portimão will be ready to "live Formula 1" and that the
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municipality will have to maintain a good image, starting from the cleaning of city spaces to meetings
with businessmen in the hotel sector. The municipality is also cooperating with security authorities.
The mayor says that road rehabilitation works and the creation of easy access to the Autodrome
entrances and exits have been carried out. And although it is not guaranteed "that everything goes
100 percent as planned", Isilda Gomes is confident that everything can go well during the event.
 
The former driver, Pedro Matos Chaves, praised the organising teams of Portugal, regarding this type
of events. According to the former driver, foreigners are always happily surprised when visiting
Portugal and he is hopeful that Portugal will organise a great event. As someone who has already
driven on the track at the Autódromo Internacional do Algarve, Pedro Matos Chaves, said that the
track is challenging and "fun."
 
At the end of the meeting, Isilda Gomes highlighted that the event was supported by the Prime
Minister, António Costa and that the event cannot be seen as a regional achievement, but instead as a
national one, since the race will contribute to "the increase of the national GDP". As the Algarve is a
region that thrives on tourism, the "capital injection" that the event will bring will boost the Algarve
region, with "the whole Algarve feeling and experiencing Formula 1."
 
The Mayor of Portimão says that the results of the project can only be quantified in the future, using a
company hired by the municipality. Isilda Gomes hopes that Formula 1 and MotoGP events will bring
more people to the Algarve in the future, and that the images shared in the press will give more
visibility to the region and the country as a whole for prospective visitors in the future.
 
The organisation hopes that the Formula 1 race will be able to return to Portugal in the coming years
and to help this there is a team of 150 people, working so that in 2020 Portugal will organise one of
the best events related to the sport.
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TurÉsmo: impacto de uma corrida de 

Fórmula 1 é precioso para o Algarve 

11 
Os governantes João Paulo Rebelo e Rita Marques com Isilda Gomes, no Autódromo do Algarve 

• 

Isilda Gomes, presidente da câmara de Portimão, preparou a cidade para receber 
Fórmula 1 e MotoGP, tendo já esgotadas as unidades hoteleiras num raio de 50 quilómetros 

"ENCANTO PERMANECE" 
A Fórmula i visita o 
Algarve já na próxima 
semana- corrida dia 25 - e a 
presença de público no 
autódromo obriga a um 
rigoroso plano de preven-
ção. O que não impedirá o 
ambiente festivo 

"Impacto da F1 em Portugal pode 
chegar aos 130 milhões de euros" 
Sobre o impacto económico de receber a Fórmula I, 
Isilda Gomes tem um dado, que revelou a O JOGO: 
"Segundo previsões do conceituado economista Paulo 
Reis Mourão, docente na Universidade do Minho e autor 
do livro 'The Economics of Motorsports: The Case of 
Formula One', o impacto da realização de um Grande 
Prémio de Fórmula r em Portugal pode chegar aos 130 
milhões de euros, entre ganhos diretos e indiretos. De 
uma coisa tenho a absoluta certeza: a injeção de capital 
nesta altura do ano será uma preciosa lufada de ar fresco 
para as nossas empresas. Mas para isso é fundamental 
que toda a gente use máscara e respeite o distanciamen-
to, para que tudo corra bem e esta grande aposta seja um 
sucesso, a repetir nos próximos anos." 

HÉLIONASCIMENTO 
**e Está à porta o primeiro 
dos dois grandes eventos que 
Portimão e oAutódromodoAl-
garve vão receber. Isilda Go-
mes, a presidente da câmara, 
promete que tudovai estarum 
"brinco", porque os olhos do 
mundo apontam todos na 
mesma direção. 
Falou em orgulho e 
responsabilidade a 
propósito do GP de FY. Pode 
explicar? 
—Orgulho, porque vamos ter 
as duas maiores provas do des-
porto motorizado num autó-
dromo elogiado portodosos pi-
lotos e equipas que já o experi-
mentam; responsabilidade, 
pelo facto de serem as primei-
ras provas com público e pelo 
rigoroso plano de prevenção da 
covid-19 que fazemos questão 
de aplicar. 
Belisca-se quando acorda, 
ou o que temos à porta 
ultrapassa já esse estado de 
espírito? 
—A sensação de encanto per-
manece, mas passados dois 
dias após o anúncio das provas, 
háunsbons meses, esse encan-
to teve como consequência a 
necessidade de reunir e cons-
truir equipas de trabalho, defi-
nindo tarefas para que tudo 
seja acautelado ao mais ínfimo 
pormenor. 
Quais os principais 
cuidados na cidade? 
—Queremos que tudo esteja 
um brinco, porque os olhos do 
mundo vão estar aqui. Espaços 
verdes alindados, comércio e 
restauração preparados para 
bem receberos nossos visitan-
tes, estes são alguns dos pri nci-
pais cuidados a ter.No fundo, a 
bela Portimão vai embelezar-
se ainda mais, fazendo questão 
demostrar a sua identidade, do 
património à cultura, sem es-
quecer a saborosa gastrono-
mia. Para isso, contamos com 
o empenho e dedicação de to-
dos, sobretudo do tecido em-
presarial, para surpreender-
mos quem nos visita. 
Tem dados a propósito da 

'Portimão vai 
embelezar-se 
ainda mais para 
receber quem 
chega, fazendo 
questão de 
mostrar a sua 
identidade" 
Isilda Gomes 
presidente da CM Portimão 

ocupação de hotéis e 
reservas na restauração? 
—As últimas informações de 
que disponho é que, num raio 
de 50 km em torno de Porti-
mão, todas as unidades hote-
leirasestão praticamente esgo-
tadas. 
Tem falado com Paulo 
Pinheiro, CEO do Autódro-
mo do Algarve? 
—Sei que está a ser feito tudo 
para garantir dois sucessos des-
portivos, que permitam a am-
bas as provas ganhar espaço no 
calendário mundial nos anos 
vindouros. Essa é a grande am-
bição do Paulo e da sua equipa,  

**e Isilda Gomes quer mos-
trar a identidade de Portimão 
e os estabelecimentos vão re-
criar o ambiente da corrida. 
O município anunciou o 
Portimão Motor Sports. Do 
que se trata? 
—Mais do que eventos de ani-
mação, é um conceito e uma 
marca que afirma Portimão 
como a cidade do autódromo, 
de braços abertos aos fás de 
desportos motorizados. 
Que se vai passar? 
—Serão muitas outras emo-
ções a viverem Portimão, com 
ações de animação e decora-
ção da cidade - todos os esta-
belecimentos vão receber 
bandeiras de xadrez -, convi-
dando os espectadores a visi-
tar locais estratégicos, encon-
trando exposições de automó-
veis, concertos musicais e 
ecrãs onde será possível ver os 
treinos e as competições. 

oqueconsidero bastante realis-
ta, atendendo às condições na-
turais e técnicasdo circuito e ao 
profissionalismo que têm de-
monstrado. Há neste momen-
to cerca de 150 pessoas a traba-
lhar para que nada falhe, de 
modo a que as duas corridas se-
jam um êxito e correspondam 
às expectativas do público. 
Quantas pessoas no mundo 
vão ouvir falar de Porti-
mão? 

—Certamente alguns mi-
lhões. Acredito que o impacto 
económico será incomensurá-
vel, não só para a região algar-
via mas também para o país. 
Por isso queremos medi-lo e 
avaliar os reflexos destes even-
tos para a cidade. Quando te-
mos uma região que vive pra-
ticamente do turismo, tudo 
aquilo que possa servir de pro-
moção do destino não é quan-
tificável. 
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DESPORTO

ISILDA GOMES NÃO TEM DÚVIDAS DE QUE OS ALGARVIOS VÃO ESTAR À ALTURA DO GRANDE PRÉMIO DE FÓRMULA 1

“Portimão, no seu todo, saberá corresponder 
às expectativas, transmitindo para o mundo 
uma imagem de concelho dinâmico e hospitaleiro”, 
garante a presidente da Câmara . 

  HÉLIO  NASCIMENTO

“Nenhum 
cenário 
ficará por 
acautelar” 

C
resce o entusias-
mo e multiplicam-
-se as informa-
ções, umas de 
caráter iminente-
mente desportivo 

e outras que dizem respeito 
à logística a implementar no 
Autódromo Internacional do 
Algarve. Trabalha-se no terreno 
e também fora dele, sobretudo 
no concelho de Portimão, onde 
tudo se concentra. Isilda Go-
mes, a presidente da Câmara, 
falou em exclusivo para o Algar-
ve Vivo.   

Agora mais a frio, passadas as 
emoções iniciais, o que sente 
a presidente em virtude de o 
seu Município ir receber uma 
prova com a dimensão de um 
Grande Prémio de Fórmula 1?  
Acredito que o dia 25 de ou-
tubro constituirá uma data 
histórica para o desporto mo-
torizado português, com o re-
gresso da Fórmula 1 às pistas 
nacionais, e logo no Autódromo 

Internacional do Algarve, situa-
do na nossa freguesia da Mexi-
lhoeira Grande. Antes do mais, 
receber a prova é uma enorme 
responsabilidade, que nos trará 
desafios de toda a ordem para 
que tudo decorra da melhor 
forma e seja um sucesso, per-
mitindo a Portimão conquistar 
de pleno direito um lugar cativo 
no circuito mundial da Fórmula 
1. É essa a nossa aposta e nisso 
estamos focados, não poupan-
do esforços para cumprimos 
a nossa parte, pois esta é uma 
oportunidade de ouro e terá de 
ser bem aproveitada. 

Estamos perante um projeto 
de enorme envergadura…  
A passagem dos melhores pilo-
tos e das suas marcas pelo Autó-
dromo Internacional do Algarve 
constitui, seguramente, o maior 
projeto desportivo alguma vez 
realizado entre nós, de um me-
diatismo inigualável, e isso justi-
fica a máxima atenção aos mais 
ínfimos detalhes. Nesse sentido, 
estamos a planificar a estraté-
gia para que tudo esteja a pos-

tos quando chegar a altura certa. 
Uma coisa garanto: nenhum ce-
nário ficará por acautelar.
 
Tem falado com o Paulo Pinhei-
ro? Os preparativos correm 

dentro do previsto?  
É uma grande honra termos nes-
ta terra um homem chamado 
Paulo Pinheiro, que é um sonha-
dor e sonhou que o nosso au-
tódromo devia ter a Fórmula 1. 

 Isilda Gomes garante que os portimonenses abraçaram este projeto com entusiasmo 

“Estou certa que os pilotos, 
as suas equipas e os milhares
 de visitantes que virão vibrar 

com a corrida desejarão 
regressar no próximo ano, 
fidelizando a nossa prova 

no calendário internacional” 
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Essa sua determinação cativou-
-nos a todos.  Desde a primeira 
hora promovi um conjunto de 
reuniões com o AIA, Região de 
Turismo do Algarve, os princi-
pais players turísticos e com as 
forças de segurança da região, 
no sentido de se protagonizar 
uma estratégia regional e local 
para acolher este fantástico 
evento. E, neste particular, é da 
mais elementar justiça referir 
que todos abraçaram entusias-
ticamente este projeto desde 
a primeira hora e são várias as 
manifestações de incentivo e 
de disponibilização para o que 
for preciso, nomeadamente por 
parte do tecido empresarial. 

Tem mais algum ‘trunfo na 
manga’? 
Brevemente iremos tornar pú-
blico a nossa estratégia e o con-
junto de iniciativas que estão 
a ser preparadas como cidade 
anfitriã destes dois grandes 
eventos do desporto motoriza-
do mundial e que visam acolher 
condignamente quem nos visita 
e potenciar a nossa economia 
local. Não tenho a menor dúvida 
que  Portimão, no seu todo, sa-
berá corresponder às expecta-
tivas, transmitindo para o mun-
do uma imagem de concelho 
dinâmico e hospitaleiro. 

Com público ou sem público? 

e sem emoção. Como tal, consi-
dero uma vitória suplementar 
podermos contar com as banca-
das bem preenchidas, de forma 
correta e segura. 

Hotelaria e restauração já sen-
tem os efeitos?  
Apesar da atual conjuntura, con-
tinuamos a ser o melhor destino 
turístico do mundo, e pensando 
no caso do Algarve, fomos um 
excelente exemplo de como 
implementar medidas de pre-
venção da pandemia e garantir 
a segurança dos turistas. Não 
foram poucos os que afirmaram 
que se sentiam mais seguros 
aqui do que nas suas terras. Te-
nho conhecimento que muitos 
hotéis e restaurantes já se en-
contram reservados, a partir 
de outubro, para acolher a me-
gaestrutura que viaja com estes 
eventos.  
 
O retorno será certamente sig-
nificativo? 
A promoção global das provas 
e, por inerência, da oferta turís-
tica algarvia, é algo não quan-
tificável, pois conseguiremos 
chegar aos quatro cantos do 
mundo. Não haverá forma mais 
eficaz de mostrarmos todas as 
nossas qualidades, dos aloja-
mentos de excelência à sabo-
rosa gastronomia, das praias 
magníficas ao património 
histórico-cultural. Mas, sobre-
tudo, o que terá de ressaltar é a 
capacidade de acolhimento de 
que somos capazes. A tudo isto 
acrescem os elevados níveis de 
segurança que estão a caracte-
rizar o Algarve nestes últimos 
meses, pelo que estou certa 
que os pilotos, as suas equipas 
e os milhares de visitantes que 
virão vibrar com a corrida dese-
jarão regressar no próximo ano, 
fidelizando a nossa prova no ca-
lendário internacional. 

O que pensa sobre o assunto?  
O Algarve tem sabido controlar 
o problema sanitário causado 
pela pandemia do coronavírus, 
graças à capacidade de respos-
ta dos profissionais de saúde 
e demais envolvidos, propor-
cionando todas as garantias 
de segurança que nos permi-
tirão receber esta espécie de 
medalha de ouro do desporto 
mundial. Vamos ter a prova 
que queríamos, com regras que 
respeitam todas os procedi-
mentos sanitários, só que com 
público, pois não faria sentido 
aceitar o regresso da Fórmula 1 
a Portugal, e logo na estreia no 
nosso autódromo, sem pessoas 

D.R.
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ORÇAMENTO DO ESTADO 2021 

Entidades regionais de turismo 
voltam a receber 16,4M€ de IVA 

(O DR 

toa 

Setor vai receber as mesmas verbas 

• As entidades regionais de turismo 
vão voltar a receber 16,4 milhões de 
euros de receitas de IVA e 3,5 milhões 
de euros do Turismo de Portugal, se-
gundo a proposta de lei de Orçamen-
to do Estado para 2021. A verba do  

Turismo de Portugal tem como obje-
tivo primordial proporcionar "o des-
envolvimento turístico regional em 
articulação com a estratégia nacio-
nal da política de turismo e de pro-
moção do destino". 
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Reação sobre rotas da TAP que dão prejuízo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a76840e3-eb57-48d0-86e8-

7a6a6bd269b3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Câmara do Porto não gostou de ouvir o Ministro das Infraestruturas dizer no
Parlamento que as rotas do Porto dão prejuízo à TAP e até já respondeu a Pedro Nuno Santos numa
publicação do Facebook.
Declarações de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-10-16 09:28
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-16 08:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-16 10:26
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-16 09:28
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-16 11:45
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ATUALIDADEÉpoca turística 
2020 foi «a pior 
de sempre» 
para o Algarve

Entre os meses de abril e ou-
tubro, o Algarve registou uma 
taxa média de ocupação de 
27,5 por cento, uma descida 
de 65,5 por cento, enquanto 
o volume de negócios baixou 
68,7 por cento, face ao perío-
do homólogo. Assim, os ho-
téis e empreendimentos tu-
rísticos do Algarve regista-
ram, neste período menos 
10,3 milhões de dormidas do 
que em 2019, tendo as recei-
tas baixado 635,8 milhões 
de euros no mesmo período. 
Para estes resultados contri-

buíram, sobretudo, as que-
bras na procura dos princi-
pais mercados externos, com 
realce para «o nosso maior 
fornecedor de turistas, o Rei-
no Unido menos 88,9 por cen-
to, traduzidas em menos 626 
mil hóspedes e 3,8 milhões de 
dormidas. O tráfego de passa-
geiros no Aeroporto de Faro, 
porta principal de entrada de 
turistas no Algarve, apresenta 
uma descida de 82,5 por cen-
to, menos 5,3 milhões de pas-
sageiros, sendo 2,8 milhões 
oriundos do Reino Unido. O 

mercado interno, nos meses 
de agosto e setembro, mos-
trou um comportamento no-
tável, tendo subido 32 por 
cento, ou seja, mais 615 mil 
dormidas e 143 mil hóspedes.

Cerca de 20 por cento dos 
empreendimentos turísticos 
permaneceram encerrados 
durante a época turística, cor-
respondendo a mais de 26 mil 
camas. As perspetivas apon-
tam para que 70 por cen-
to encerrem durante a próxi-
ma estação baixa (novembro 
a março). O golfe apresentou 

quebras da ordem dos 70 por 
cento. A associação dos hote-
leiros diz ainda que «o impac-
te no desemprego nos últi-
mos meses tem sido enorme, 
mais de 200 por cento, indo 
acentuar-se a partir dos me-
ses de outubro e novembro, 
atendendo à mais que previsí-
vel extinção de postos de tra-
balho, uma consequência di-
reta da falta de apoios ao em-
prego, através, por exemplo, 
de programas de formação de 
ativos nas empresas».

Por outro lado, «os mui-
tos fatores de incerteza que 
permanecem deixam antever 
uma procura reduzida nos 
próximos meses. A instabili-
dade gerada pela pandemia 
ao nível do transporte aéreo 

e canais de comercialização 
e distribuição de férias, por 
outro lado, não perspetivam 
um regresso à normalidade 
no curto/médio prazos, tan-
to mais que ainda não é previ-
sível uma cura ou vacina para 
a COVID-19», considera a  
AHETA. Assim sendo, «é nos-
sa convicção que a retoma 
será lenta e muito prolonga-
da, estendendo-se ao longo de 
vários anos». Agora, importa 
«criar condições que permi-
tam às empresas viáveis su-
portar as dificuldades finan-
ceiras e outras, mantendo os 
níveis de know-how, quer de 
empresas quer de trabalha-
dores, de forma a responder 
eficaz e rapidamente às soli-
citações da procura na fase de 

retoma. A perda destes ativos 
seria desastrosa para a eco-
nomia do país em geral e do 
turismo em particular». Para 
isso, a AHETA considera «ur-
gente e necessário, que o go-
verno se ponha mais a par 
dos acontecimentos, optan-
do por uma estratégia de co-
laboração e cooperação ati-
va com o sector privado, ten-
do em vista atuar por anteci-
pação, ao invés de reagir de-
masiado tarde e ou de forma 
desajustada e desenquadrada 
dos problemas que o turismo 
do país e do Algarve vêm en-
frentando, tomando medidas 
no pressuposto de uma reto-
ma que não só não se verifi-
cou, como não se vai verificar 
no futuro próximo».

Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA) reporta prejuízos históricos nos meses 
de abril a outubro
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Quebra no setor do 
turismo desacelerou 
no mês de agosto 
Ainda assim, Portugal 
registou queda de 
43,2% nos hóspedes e 
de 47,1% nas dormidas 
face a agosto de 2019. 

A quebra da atividade turística 
em Portugal desacelerou duran-
te o mês de agosto, apesar de os 
números continuarem ainda dis-
tantes dos verificados nos anos 
anteriores. Os dados foram divul-
gados pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) e indicam que, 
neste período, registou-se uma 
queda de 43,2% no número de 
hóspedes e de 47,1% nas dormi-
das em comparação com agosto 
de 2019. 

De resto, estes valores relati-
vos à atividade turística de agos-
to estão em linha com os avan-
çados no início do mês, na esti-
mativa rápida apresentada pelo 
gabinete estatístico nacional, 
somente com uma ligeira dife-
rença relativa à redução nas dor-
midas - uma vez que, há um 
mês, a estimativa inicial apon-
tava para uma queda de 47,2% 
neste indicador. 

Ainda assim, estes dados repre-
sentam uma recuperação da ati-
vidade no setor do turismo, que 
tem vindo a ser fortemente afe-
tado pela pandemia de covid-19. 
Observando os números refe-

  

rentes a julho, verifica-se que, 
nesse mês, as descidas atingi-
ram os 63,8% quanto ao núme-
ro de hóspedes e 67,8% quanto 
às dormidas. 

O mercado interno continua 
a "sustentar" a parte mais signi-
ficativa do setor, com as dormi-
das de residentes a terem dimi-
nuído 2,1% face a agosto de 2019 
(-29,4% em julho), enquanto as 
de não residentes recuaram 72% 
(-84,7% no mês anterior). 

Feitas as contas, o setor dos 
alojamentos turísticos - hotela-
ria, alojamento local com dez 
ou mais camas e turismo no 
espaço rural/de habitação - regis-
tou, desta forma, 1,9 milhões de 
hóspedes e 5,1 milhões de dor-
midas durante o mês de agos-
to, segundo os dados do INE. 

Ainda em agosto, os proveitos 
totais registaram uma variação 
de -48,9% (-69,8% em julho), 
fixando-se em 326,5 milhões de 
euros. Já os proveitos de apo-
sento atingiram 258,5 milhões 
de euros, diminuindo 49,2% 
(-69,8% no mês anterior). 

De referir ainda que, em agos-
to, 21,2% dos estabelecimentos 
de alojamento turístico em Por-
tugal mantiveram-se encerra-
dos ou não registaram qualquer 
movimento de hóspedes (29,7% 
em julho). 
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Turismo em agosto apresenta quebra mais baixa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08b8d932-0edb-44c6-9360-

58a4402b2957&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mesmo em tempos de pandemia Agosto foi um mês positivo para o turismo em Portugal. Ainda assim,
os números continuaram baixos em comparação com os anos anteriores.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-10-16 10:29
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MAIS&MENOS 

CONCORRÊNCIA 

INVESTIGAÇÃO 
• A Autoridade da Con-

 

corrência abriu uma 
investigação aprofunda-
da à aquisição, pela es-
panhola Pigments Spain, 
de ativos dedicados ao 
revestimento para a in-
dústria cerâmica da Ferro 
Corporation. A AdC admi-
te "proibir o negócio" se 
vier a concluir que a ope-
ração "é suscetível de 
criar entraves significati-
vos à concorrência". 

TURISMO EM AGOSTO 

JÁ RECUPERA 
Portugal recebeu, em 
agosto, perto de 1,9 

milhões de hóspedes, res-
ponsáveis por mais de 5 
milhões de dormidas, se-
gundo dados do INE. No 
acumulado, em oito meses, 
o número de hóspedes e de 
dormidas caiu mais de 
6096, mas os números 
mostram sinais de alguma 
recuperação do setor. 
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Alojamento local cai 60% até agosto. Houve menos oito milhões de turistas
estrangeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f27d75a

 
Os dados conhecidos dos primeiros oito meses do ano ilustram a dimensão da queda da atividade
turística em Portugal. Os efeitos fazem-se sentir em todos os segmentos. O turismo rural também não
escapa.
 
Os dados conhecidos dos primeiros oito meses do ano ilustram a dimensão da queda da atividade
turística em Portugal. Os efeitos fazem-se sentir em todos os segmentos. O turismo rural também não
escapa. A pandemia de covid-19 continua a provocar prejuízos elevados no turismo em Portugal. ©
Miguel Pereira/Global Imagens Já era esperado, mas os dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE) até agosto confirmam a dura realidade que o turismo atravessa em Portugal. A atividade
afundou, sendo certo que as quedas são transversais a todos os segmentos. O alojamento local
(unidades com dez camas ou mais, tal como é contabilizado pelo gabinete de estatística), que vinha a
crescer nos últimos anos, travou a fundo. E mesmo a oferta em sítios mais isolados e compatíveis com
a necessidade de distanciamento social imposta pela covid-19, como o turismo rural e de habitação,
também não escapou aos dias difíceis. De janeiro a agosto, o alojamento local em Portugal contou
com pouco mais de 1,3 milhões de hóspedes, o que se traduz numa quebra de quase 58% em relação
ao mesmo período do ano passado, menos de 1,8 milhões de hóspedes do que nos mesmos oito
meses de 2019. As dormidas também caíram: foram 2,8 milhões, menos 59,4% do que no período
homólogo. É preciso recuar seis anos para ter este nível de dormidas. O número fica pouco abaixo do
registado no período homólogo de 2014. Contudo, após a troika, a capacidade instalada era inferior à
atual.
 
Copy: Turismo rural
 
Infogram
 
A associação do setor, a ALEP, tem vindo a mostrar muita preocupação com a quebra de viajantes que
o país (e o mundo) atravessa e os efeitos que isso terá sobre estas unidades de alojamento, muitas
das quais localizadas no coração de grandes cidades como Lisboa e Porto, mas que são de pequenas
dimensões, sendo por isso pouco apetecíveis para o arrendamento tradicional. A combinação dos dois
fatores está a deixar muitos proprietários numa encruzilhada. Os vários atores do setor já tinham
avisado que a atividade turística em 2020 estava a ser suportada sobretudo pelos viajantes
residentes. Os dados do gabinete de estatística mostram que dos 7,3 milhões de hóspedes que
estiveram nas unidades de alojamento turístico até agosto (menos 60,3%), mais de quatro milhões
eram residentes. Houve menos cerca de oito milhões de turistas estrangeiros, comparando com o
mesmo período de 2019, o que se repercute diretamente nos proveitos destas unidades. Os proveitos
totais das unidades de alojamento (que incluem não só o alojamento mas outros serviços, como spa)
superaram os mil milhões de euros, o que representa menos 65% do que até agosto de 2019, altura
em que tinham acumulado proveitos de quase três mil milhões de euros. A pandemia transformou
várias áreas da vida social. A necessidade de distanciamento social levou muitos a mudar os seus
hábitos de férias, trocando a praia pelo campo. As áreas rurais são mais propícias ao distanciamento e
os alojamentos para turistas permitem desfrutar da natureza e estar com os familiares ou os amigos
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mais próximos sem temer ajuntamentos. Apesar de ter sido "descoberto" por muitos, o turismo no
espaço rural e de habitação também sofreu os efeitos negativos da covid-19. Até agosto, contou com
mais de 391 mil hóspedes, menos 41% do que nos oito meses de 2019. As dormidas também
recuaram: foram 872 mil, uma queda de quase 39%.
 
Turismo rural
 
Infogram
: Regiões como o Norte, Centro e Alentejo, apesar de terem números inferiores aos do ano passado,
evidenciam, no entanto, quebras menos expressivas do que outros destinos. Por exemplo, até agosto,
o Centro contou com 1,3 milhões de hóspedes, quando no mesmo período do ano passado teve 2,7
milhões. O Algarve até agosto teve 1,3 milhões de hóspedes, quando tinha tido 3,6 milhões. As duas
regiões oferecem condições para diferentes tipos de turismo, atraindo assim muitas vezes públicos
diferentes, e a oferta ao nível de unidades é também distinta. Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro
Vivo
 
[Additional Text]:
A pandemia de covid-19 continua a provocar prejuízos elevados no turismo em Portugal.
 
Ana Laranjeiro
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PELOS ALGARVES 

DISPONÍVEL EM PAPEL E EM DIGITAL 

O novo Guia de Percursos Pe-
destres do Algarve, editado pelo 
Turismo do Algarve, propõe 47  
‘pequenas rotas’ (com menos de 
30 km) e resumos de quatro cami-
nhos de ‘grande rota’ (com mais de 
30 km) existentes na região para 
aqueles que apreciam o contacto 
com a natureza ou gostam de ca-
minhar ao ar livre por serras, bos-
ques, dunas, falésias, lagos ou rios. 

É uma nova edição da publica-
ção que leva à descoberta do vas-
to património natural e edificado 
do Algarve e da diversidade pai-
sagística, cujas características 
especiais têm forte influência da 
proximidade ao Mar Mediterrâ-
neo.  Seja a desbravar caminhos 
de terra, troços empedrados ou 
passadiços de madeira, são mui-
tas as sugestões para os cami-
nhantes. 

D.R.

Guia pedestre mostra 51 
rotas para descobrir Algarve 

Com 240 páginas, também 
disponíveis em formato digital, o 
guia é composto por um conjunto 
de conteúdos detalhados, onde 
sobressaem as imagens ilustra-
tivas e os mapas indicativos. Há 
ainda informações úteis asso-

ciadas a cada percurso, como a 
distância total a percorrer, a du-
ração média e as características, 
mas também a época aconselha-
da para fazer cada visita. O guia 
pode ser descarregado sem cus-
tos  no site visitalgarve.pt
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O IMPACTO DA PANDEMIA NA CIDADE MAIS TURÍSTICA DO ALGARVE

Este ano, a época baixa chegou bem mais cedo ao centro histórico de Albufeira. Quando a Algarve Vivo lá foi 
em reportagem, ainda era Verão. Mas era só mesmo no calendário, porque tudo nos fazia lembrar o Inverno: 
muitos estabelecimentos fechados e poucas pessoas nas ruas. 

Silêncio fora de tempo

E
stávamos no final  
de setembro quan-
do realizamos esta 
reportagem em Al-
bufeira. O dia esta-
va chuvoso.

Noutros anos, talvez dedu-
zíssemos que esse seria o mo-
tivo para andarem tão poucas 
pessoas no centro histórico da 
cidade mais turística do Algar-
ve. Em 2020, imediatamente 
associamos a escassez de movi-
mento à covid-19.

Num dia cinzento e com 
muitas dúvidas a assolarem os 

comerciantes, não foi fácil reco-
lher depoimentos e reações ao 
período difícil que atravessa-
mos. Alguns empresários disse-
ram-nos taxativamente que não 
queriam falar sobre o assunto, 
outros responderam “vocês já 
sabem como é que isto está, 
isto está péssimo” e resistiram 
a entrar em pormenores.

Foi à porta da ‘Óptica Graça’, 
onde trabalha há 34 anos, que 
encontrámos Lurdes Silva. Não 
tinha clientes para atender e no-
tou-se que ficou um pouco desi-
ludida quando lhe explicámos ao 
que íamos. Ainda assim, aceitou 
responder às nossas perguntas.  

A reabertura da loja aconteceu 
no dia 6 de julho, depois de ter 
estado mais de três meses fe-
chada. Lurdes diz que, desde 
então, têm trabalhado, “mas não 
se compara com os outros anos”. 

Isso fica a dever-se em gran-
de medida ao facto de Portugal 
Continental ter sido excluído do 
corredor aéreo do Reino Unido. 
Só entre os dias 20 de agosto e 
12 de setembro é que o territó-
rio nacional foi considerado um 
destino seguro. 

“Sentimos muita falta dos 
turistas britânicos. Tivemos 
mais turistas nacionais, mas 
sentimos que tinham pouco 

ECONOMIA

Uma Albufeira sem turistas em setembro e os negócios em risco

 LÉLIA MADEIRA

FOTOS: KÁTIA VIOLA

poder de compra comparativa-
mente com os britânicos”.

A lojista estima que a que-
bra nas vendas terá sido supe-
rior a 50%. Quanto ao futuro 
não tem perspetivas, preferin-
do dizer que “isto é um dia de 
cada vez, vamos ver como é que 
isto vai dar a volta”.

No momento em que nos 
despedimos, Lurdes começa a 
desabafar sobre as transfor-
mações a que tem assistido, ul-
timamente, no centro histórico 
de Albufeira.

“As lojas vão fechando e va-
mos tendo cada vez menos pes-
soas na baixa”, lamenta, dando 
como exemplo um dos restau-
rantes mais antigos da zona. “‘O 
Bailote’ não abriu, só vai abrir 
em 2021. Ao lado, havia uma 
casa de jogos e um restaurante-
-bar onde se concentravam as 
pessoas. Era uma espécie de 
ponto de encontro”, recorda. 

Mais um desafio
Natércia Esteves, proprietária 
da Serra&Cia., faz a sua vida 
profissional no centro histórico 
de Albufeira há muito menos 
tempo do que Lurdes, mas tam-
bém já passou por algumas ad-
versidades. A loja abriu em 2015, 
precisamente no ano em que 
houve uma grande inundação. 
Passados cinco anos, é confron-
tada com mais um desafio. 

“Está a ser mesmo muito 
mau. Tive uma quebra de 85 a 
90% na faturação”. “A redução 
do número de turistas britâni-
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cos influenciou muito, porque 
os visitantes nacionais pouco 
compram nestas lojas de arte-
sanato”. Nos meses de julho e 
agosto, “havia muitas pessoas 
nas ruas, sem dúvida alguma, 
mas não compravam”. 

Até ao dia em que falámos 
com Natércia, a empresária ain-
da não tinha visto aprovada ne-
nhuma das ajudas que solicitou. 
“O apoio da Segurança Social 
veio recusado, por não preen-
cher o quadro de exigências. 
Fiz a reclamação em julho e, até 
agora, nada. Recorri à primeira 
fase do Fundo de Apoio Empre-
sarial e Associativo da Câmara 
de Albufeira, mas foi recusado 
por ter o domicílio fiscal noutro 
concelho. Recorri novamente 
à segunda fase, mas ainda não 
obtive resposta”, acrescenta. 
Natércia pensa fechar a loja só 
nos meses de janeiro e feverei-
ro, como sempre fez.

Diz que “vai continuar aber-
ta enquanto houver pessoas. 
Tenho sempre aquela esperan-
ça de que hoje vai ser melhor 
do que ontem e às vezes vou a 
zeros para casa. É frustrante”. 
Apesar de viver dias de desa-
lento, a empresária não baixa os 
braços e está a aproveitar este 
período de menos trabalho para 
criar uma loja online, pois tem 
“consciência de que há cada 
vez mais pessoas a comprar na 
internet”. 

Tatuadores mais tarde
Quase todos os negócios foram 
forçados a reinventar-se e a 
fazer adaptações, nos últimos 
tempos. No entanto, no ramo 
das tatuagens, “a única coisa 
que há de diferente são as más-
caras, porque as práticas de 
higiene e esterilização de mate-
rial são as mesmas”.

Por isso, João Vieira diz 
sentir-se “injustiçado” por te-
rem sido dos últimos a poder 
abrir por lei. “Nem vou falar de 

quebras porque foram muito 
acentuadas. Mesmo eu estando 
fechado por lei, as rendas não 
me foram perdoadas. Estivemos 
a trabalhar este ‘mini Verão’ para 
pagar dívidas que contraímos 
sem querer. Agora voltamos à 
estaca zero, porque isto caiu 
tudo outra vez”. João considera 
que seria “diferente se não tivés-
semos sido excluídos do corre-
dor aéreo do Reino Unido. Tenho 
clientes estrangeiros, especial-
mente britânicos, que marcam 
as férias contando vir à minha 
loja fazer uma tatuagem”.

Tatuador há 25 anos, João já 
teve lojas em Quarteira e Faro. 
Há 11 anos, abriu a ‘Lucky 13’ no 
centro histórico de Albufeira 
precisamente por ser uma zona 
turística. Estava a preparar-se 
para abrir uma nova loja, no Lu-
xemburgo, em abril, mas teve 
de pôr esse projeto em pausa, 
devido à pandemia. Agora, deci-
diu retomar. Vai levar a sua arte 
para “outro sítio, para sobre-
viver e manter a integridade”. 
“Vou passar a fazer descontos 
lá fora e não cá”, porque “o único 
apoio que tive do meu país du-
rante este tempo foram 92,60 
euros por mês da Segurança 
Social”, desabafa. 

João não receia dizer o que 
espera do futuro. Antevê “um 
embate muito grande, espe-
cialmente no Algarve”. Na rea-
lidade, este futuro já está bem 
presente. “Quando estaciono o 
meu carro aqui na baixa e vou 
passando pelos restaurantes, 
noto muita tristeza. Há um gran-
de silêncio!”. 

Redução de funcionários
Fernando Rosa, por seu lado, diz 
que não vai “lá em baixo há mais 
de um mês”. “Até tenho pena de 
lá ir!”, diz. É natural que passe 
algum tempo sem ir ao centro 
histórico, visto que é gerente 
da pastelaria ‘Riviera’, que se si-
tua noutra zona da cidade, mais 

concretamente perto da Câma-
ra Municipal e do Tribunal. 

Naquele estabelecimento, 
que conta já com 28 anos de 
existência, a pandemia não teve 
um impacto tão acentuado.
Dada a localização, costumam 
ter mais clientes portugueses 
do que estrangeiros, “mas a 
ausência de turistas britânicos 
acabou por afetar um pouco, 
porque muitos vinham cá tomar 
o pequeno-almoço”, refere. 

Antes do estado de emer-
gência, a ‘Rivieira’ tinha 57 fun-
cionários. Agora são 44.

Quanto à faturação, a que-
bra foi de 20%, mas “se tivés-
semos todas as mesas disponí-

veis, se calhar, seria igual ao ano 
passado”, aponta o responsável.

Além de menos mesas dis-
poníveis, têm também menos 
diversidade de produtos. “Re-
duzimos a oferta para facilitar o 
serviço da cozinha”, explica. 

Fernando espera que, no 
Inverno, a cidade receba a visi-
ta de portugueses e de alguns 
estrangeiros, pelo que descarta 
a ideia de fechar nesses meses. 
Nunca o fazem e só tomarão 
essa decisão, “se houver real-
mente uma grande quebra e que 
não compense mesmo abrir”, 
concluindo que “se, algum dia, a 
‘Rivieira’ tiver que fechar, todos 
à nossa volta fecham”. 

Os espaços de tatuagem lamentam o facto de terem sido os últimos a reabrir

Lurdes Silva queixa-se da falta de turistas britânicos
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O impacto da covid-19 
na capital do turismo

85 milhões para 
habitações em 10 anos 

Autarquia investe na 
renovação do museu

ALBUFEIRA PORTIMÃO LAGOS 

O regresso dos 
escaldantes 
dérbis algarvios
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LAGOA
Concurso Cidades 
do Vinho em novembro

DESDE 88/89 QUE OS DOIS CLUBES NÃO SE CRUZAVAM NA I LIGA
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“Não vejo o mercado em Portugal morto”

“Não vejo o mercado imobiliário 
em Portugal morto, de todo”. A 
afirmação é de Claude Kandiyoti, 
em declarações ao Jornal Econó-
mico (JE), quando questionado so-
bre quando poderá o setor come-
çar a reagir à crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. O 
CEO da Krest Real Estate assume 
que não sabe como vai ser o futu-
ro, mas que atualmente “ainda há 
muito dinheiro e muitos grupos a 
investir de forma massiva no país”. 

O problema para o investidor 
de origem belga está no sistema 
bancário que não se mostra dis-
posto a grandes financiamentos 
para o desenvolvimento do setor, 
mas, por outro lado, financiam 
pessoas que querem comprar casa 
ou investir no imobiliário, mas 
não para o desenvolver. “Temos 
de encontrar um equilíbrio, no 
entanto não sei como será feito”, 
realça. 

O CEO da Krest olha para um 
mundo que vive na incerteza devi-
do à pandemia, uma incerteza que  
não é boa para o negócio. No que 
respeita ao mercado imobiliário, o 
responsável acredita que o princi-
pal problema estará no mercado 
residencial e em como torná-lo 
acessível para as pessoas que serão 
mais atingidas por esta crise, que 
são as de classes baixas, uma vez  
que o mercado não tem produto 
disponível para elas. “Vamos ter de 
criar um novo tipo de residências 
para um mercado que não conhe-
cemos bem em Portugal, que é o 
do arrendamento de longo prazo”, 
salienta.  

O mercado de arrendamento 
será, assim, a grande aposta para o 
CEO e em zonas fora de Lisboa, 
onde os preços “estão inacessíveis 
e ainda não vão baixar”. “As pes-
soas querem espaços iguais ou 
maiores por dois terços do preço e 
por isso estão prontas para sair da 
cidade e mudar-se para um novo 
ambiente”, frisa.  

Ainda no mercado residencial, o 

responsável indica que nos merca-
dos europeus existe um boom, com 
as pessoas a correr para comprar 
apartamentos com grandes áreas, 
porque querem viver em espaços 
com varandas. “Lisboa tem poucas 
habitações com varandas e as pes-
soas sofreram muito fechadas nas 
suas casas durante o confinamen-
to”, realça. 

Sobre novos projetos, além do 
Jardim de Miraflores com três tor-
res de 490 apartamentos, o CEO da 
Krest tem a arrancar, até ao fim do 
ano, dois projetos no Algarve, um 
em Forte Novo, previsto para 

2023, e outro em Vilamoura que 
estará em concluído em meados de 
2024, ambos no segmento residen-
cial. No Porto, está em curso um 
projeto misto de residencial e es-
critório em Campanhã. Um outro, 
mas que levará mais algum tempo 
a desenvolver e que dá pelo nome 
de “Village Garden”, ficará locali-
zado em Alcochete.  

Uma das principais mudanças 
que a pandemia trouxe foi a ado-
ção do teletrabalho e com isso a 
ausência dos locais de trabalho, em 
particular os escritórios que pode-
rão sofrer uma remodelação. 

Investidor belga confirma que há “muitos grupos a investir de forma massiva no país”. Arrendamento de longo prazo é a aposta.

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt

ENTREVISTA CLAUDE KANDIYOTI CEO da krest real estate

C
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o “Atualmente ninguém consegue 
tomar uma posição sobre como 
vão funcionar, mas daqui por seis 
meses podemos ter uma ideia mais 
clara, porque hoje ninguém sabe 
como as pessoas vão trabalhar. 
Vão estar dois dias no escritório e 
três em casa, ou vice-versa? Vão 
deixar totalmente de trabalhar nos 
seus locais de trabalho?”, questiona 
Claude Kandiyoti, que revela algu-
mas tendências que começam a 
ver-se neste segmento, como em-
presas de publicidade que reduzi-
ram ou deixaram por completo os 
seus locais de trabalho mudando-
-se para espaços de coworking para 
terem mais flexibilidade e perce-
berem como as coisas evoluem. 

O CEO apresenta números sobre 
o mercado de escritórios em Portu-
gal. “O take-up até agosto era de 97 
mil m2, menos 28% que no ano an-
terior. Um total de 16 mil m2 fo-
ram colocados no mercado. A pro-
cura caiu dos 115 mil m2 para um 
total de 60 mil m2. São números 
baixos, mas não significa que em 
seis meses não consigamos voltar a 
uma certa ‘normalidade’, onde as 
empresas vão procurar espaços 
maiores mas com menos trabalha-
dores”, afirma. Mas estarão os por-
tugueses disponíveis e com vontade 
de regressar ao seu local de traba-
lho? O reponsável da Krest diz que 
não sabe se os portugueses querem 
voltar aos seus locais de trabalho. 
“Não tenho essa certeza, mas acre-
dito que muitos não queiram vol-
tar. O que sei é que a mentalidade 
dos portugueses não está preparada 
para esta forma de viver”, frisa. 

O CEO olha igualmente para o 
setor do turismo que também tem 
sofrido com a pandemia, dando o 
exemplo do seu hotel no Parque 
das Nações, em Lisboa, cuja aber-
tura em setembro foi cancelada. 
“Em Lisboa, 98% das pessoas que 
visitam a cidade são estrangeiros. 
Estamos a pensar abri-lo em janei-
ro de 2021, com a ideia de que não 
estará em total andamento pelo 
menos até meados de 2022. Abrir 
agora um novo hotel ia criar-nos 
mais problemas do que mantê-lo 
encerrado”, conclui. ●

CLAUDE KANDIYOTI 
CEO da Krest Real Estate 
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Workshops de fitness, aulas de ténis com DJ ao vivo, jantares assombrados e muito mais... O Algarve
não é só sinónimo de verão: veja por si o programa de outono que dá as boas vindas à nova estação
do ano
 
Que tal uma escapadinha de Outono?
 
Workshops de fitness, aulas de ténis com DJ ao vivo, jantares assombrados e muito mais... O Algarve
não é só sinónimo de verão: veja por si o programa de outono que dá as boas vindas à nova estação
do ano.
 
Por Sandra Pinto
 
Out 16, 2020
 
Os programas de outono da Quinta do Lago adaptam-se a toda a família: do desporto às atividades
temáticas de Halloween, um dos maiores resorts de luxo da Europa desafia-o a explorar o Algarve
"fora de época".
 
Para os desportistas...
 
Estando entre os melhores resorts de desporto e bem-estar, a Quinta do Lago incluiu no seu programa
de outono várias atividades desportivas para os amantes de atividade física. No The Campus, pode
melhorar as suas ténicas de respiração através de exercícios de Yoga no workshop de respiração no
dia 22 de outubro ou, se preferir algo com mais energia, pode sempre optar pela aula temática de
cycling indoor no dia 31 de outubro pelas 11h00 - escusado será dizer que a banda sonora será sobre
o Halloween. Preparado para reviver os momentos do filme Sexta-Feira 13?
 
Caso as raquetes sejam o foco da sua prática desportiva, por que não tentar um torneio em duplas ou
uma aula de cardio ténis com DJ ao vivo? Nos dias 29 e 30 de outubro a partir das 19h00,
respetivamente, aproveite a brisa de final de tarde para passar uma tarde dinâmica nos courts.
 
Para além das atividades de fitness e de ténis, o The Campus preparou o regresso do grande evento
de outono: o Tri Triatlo! Este é um evento para federados e não federados que terá lugar no dia 25 de
Outubro e conta com todos aqueles que já sentem saudades da adrenalina adjacente nas 3
modalidades que marcam esta competição. Tem o custo de 25EUR para público geral e 15EUR para
a t l e tas  f ede rados  e  os  reg i s tos  podem se r  f e i t os  on l i ne  a t ravés  des te  l i nk
(h t tps : / / shop .qu in tado lago . com/p t /even ts / t r i a th l on- ind iv idua l / ? l )
 
Mas não é só no The Campus que a magia acontece: a academia de golfe Paul McGinley programou
uma Clinica de Golfe ao pôr-do-sol onde pode ter uma sessão de golfe personalizada (mínimo 3
pessoas, máximo 5) num dos campos de golfe premiados.
 
Como as crianças são o público favorito do resort, não podiam ficar de fora deste programa especial
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outonal! Os pequenos dançarinos em ascensão têm a chance de aprimorar as suas técnicas de
movimento com o camp de dança de 26 a 30 de outubro liderado pela estrela britânica Lauren
Jamieson. Já os jovens tenistas e golfistas podem ingressar nos camps de ténis e golfe,
respetivamente, até dia 31 de outubro, e ter uma experiência única com profissionais de topo. Preços
disponíveis em www.quintadolago.com e www.thecampusqdl.com
 
Para os amantes de gastronomia...
 
Para todos aqueles cujos melhores momentos são a comer, beber e em boa companhia, estes
pequenos eventos são um must to go! Para celebrar o famoso Dia das Bruxas, o Bovino Steakhouse
recebe o Brunch de Halloween no dia 25 de outubro, das 12h às 15h - sinta a magia do halloween na
melhor steakhouse do Algarve.
 
Para além do Bovino Steakhouse, também o The Shack Bar (a cabana junto ao lago da Quinta do
Lago) preparou um dia especial, o dia da família no dia 29 de outubro, que conta com um cenário
assustadoramente incrível para celebrar o halloween em grande. Coloque os melhores acessórios e,
entre as 12h00 e as 18h00, desfrute deste dia em frente ao lago.
 
Mas não é tudo: se é fã de celebrar o Halloween no próprio dia, no dia 31 de outubro, tem opção para
almoço e jantar. No The Magnolia Hotel pode participar no concurso de abóboras - quem esculpir a
melhor abóbora ganha um prémio! A oferta de almoço que precede o evento é apelativa: por cada
adulto, uma criança come gratuitamente. Se, por outro lado, prefere jantar vá até à Casa do Lago
onde o espera um Jantar Assombrado. A partir das 18h30, traga o seu melhor vestuário e tenha uma
refeição descansada enquanto os fantasmas vagueiam pelo lago da Quinta do Lago.
 
Para complementar a escapadinha...
 
Como uma escapadinha de outono não fica completa sem um hotel à altura, deixamos-lhe a sugestão:
o boutique hotel do resort, The Magnolia Hotel, localizado a 5 minutos de todos os serviços,
restaurantes, campos de golfe e da praia, oferece 15% de desconto em estadia de duas ou mais
noites, com pequeno almoço incluído, o que significa que o seu quarto duplo pode ficar a partir de
39EUR por pessoa! Se decidir reservar um cottage, as crianças têm estadia e refeições de oferta.
Interessado? Saiba mais através de www.themagnoliahotelqdl.com
 
Partilhar
 
FacebookTwitterReddItWhatsAppPinterestLinkedinO email
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notícia já era esperada e, 
a 14 de setembro, a orga-
nização do World Travel 

Market (WTM), a feira de turismo de 
Londres e uma das maiores da Euro-
pa, confirmou que a próxima edição 
– que deveria acontecer entre 2 e 4 
de novembro – vai ser inteiramente 
virtual.

As “contínuas restrições de viagens, 
imposição de requisitos de quaren-
tena e bloqueios locais em toda a 
Europa” foram os motivos apontados 
para a decisão, com Simon Press, di-
retor do WTM Londres, a admitir que 
seria “impraticável para muitos visi-
tantes estrangeiros comparecerem 
pessoalmente” no EXCEL London, o 
recinto que anualmente acolhe a fei-

Como se costuma dizer, primeiro estranha-se e depois 
entranha-se. E nas feiras de turismo o ditado aplica-se 
que nem uma luva. A pandemia da COVID-19 obrigou 
a grandes mudanças nos certames turísticos, que se 
tornaram virtuais, num modelo diferente mas que 
também tem vantagens.

ra britânica, devido aos constrangi-
mentos estabelecidos na sequência 
da pandemia da COVID-19.
A feira londrina foi um dos primei-
ros grandes eventos do turismo 
mundial a optar por realizar apenas 
uma edição virtual, depois de várias 
outras feiras terem sido mesmo can-
celadas devido à pandemia. A ITB 
Berlim, que teria acontecido de 4 a 8 

Nova tendência das feiras 
virtuais também tem vantagens
Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: DR

Análise

A “A operacionalização 
da participação 
nesta edição digital é 
idêntica a uma feira 
física”, Turismo de 
Portugal

...
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organização, fazer o agendamento 
de reuniões B2B, assim como con-
tactar com expositores e oradores, 
além de permitir também o acesso 
em ‘live chat’ às conferências que 
vão voltar a compor o programa do 
certame. 
As vantagens desta nova ferramenta 
não se ficam por aqui, uma vez que 
a FIL Virtual também “permite que a 
dinâmica de negócios perdure para 
além da realização física do evento 
e que a rede de contactos permane-
ça online para poder ser consultada 
até à próxima edição, aumentando 
assim o retorno do investimento dos 
expositores e participantes”, explica 
Dália Palma, defendendo que esta 
será também “uma BTL mais inter-
nacional por força da sua presença 
no digital”, pois vai permitir que os 
expositores que operam o destino 
Portugal promovam os seus produ-
tos “numa escala mais global, além 
do período normal da feira”.
“Estamos convictos de que esta si-
tuação serviu para nos enriquecer 
e tornar mais fortes. Hoje sentimo-
-nos mais preparados para conviver 
nesta nova realidade e conscientes 
de que os negócios e a economia 
precisam de retomar a uma norma-
lidade, mesmo que diferente da “ve-
lha” normalidade”, resume Dália Pal-
ma, garantindo que a “BTL sempre 
foi o evento do setor do turismo em 
Portugal e assim continuará a ser”.

Virtual vs físico
Mas, antes da BTL, é a FITUR, a feira 
de turismo espanhola, que por nor-
ma inaugura o calendário anual de 
certames turísticos. Em 2021, a feira 
deverá decorrer entre 22 e 26 de ja-
neiro, mas ainda não há certeza que 
venha a seguir o formato tradicional. 
“A FITUR está a trabalhar para or-
ganizar a feira nas datas previstas”, 
avança ao Publituris Elena Valera, 
do departamento de comunicação 
do certame, explicando que a orga-
nização está a avaliar o evoluir da 
pandemia e que, até à data, não há 
ainda decisão quanto ao formato do 
evento. 
Apesar da incerteza, a FITUR é uma 

de abril e que é considerada a maior 
feira de turismo do mundo, foi can-
celada logo em fevereiro, quando a 
primeira vaga da COVID-19 se estava 
ainda a instalar na Europa.
Mas, com o passar do tempo e com 
a pandemia a não dar tréguas, a ten-
dência passou a ser a transformação 
das feiras de turismo em eventos pu-
ramente virtuais, até porque a tec-
nologia já permite reuniões online 
e eventos com transmissão em live 
streaming, avanços tecnológicos que 
possibilitam que os negócios se con-
tinuem a fazer, sem as preocupações 
em relação à transmissão do vírus 
que justificaram o cancelamento de 
várias feiras e a mais recente tendên-
cia das edições virtuais. É que não é 
fácil manter o distanciamento social 
entre os milhares de visitantes que 
costumam passar pelos recintos dos 
certames. Com uma agravante, o tu-
rismo é uma atividade que implica 
proximidade. “Esta é uma indústria 
da presença, do contato presencial 
entre os profissionais ou não fosse o 
turismo a indústria dos sorrisos. Se o 
network com o outro é fundamental 
na maioria das atividades e setores 
da sociedade, no turismo em parti-
cular é essencial”, diz ao Publituris 
Dália Palma, gestora da BTL, a maior 
feira do turismo português, cuja edi-
ção de 2020 foi cancelada e que, no 
próximo ano, vai decorrer entre 3 e 7 
de março, numa edição ‘híbrida’, com 
ações virtuais e também presenciais.  

BTL Especial
Seguindo a tendência que se tem 
vindo a registar nos últimos me-
ses, em que cada vez mais feiras de 
turismo anunciam edições virtuais 
- como é também o caso da IBTM 
Barcelona, que vai ser apenas virtu-
al e decorre entre 8 e 10 de dezem-
bro, data em que deveria acontecer 
a edição presencial -, a BTL 2021 vai 
ser, como diz Dália Palma, “uma edi-
ção especial”. “A Bolsa de Turismo de 
Lisboa irá ativar, pela primeira vez, 
uma solução híbrida, que contempla 
eventos virtuais e ações presenciais 
no espaço da FIL”, revela a respon-
sável, explicando que este modelo 

tem “por base a segurança de todos” 
e visa “ajudar a recuperar e a recons-
truir a indústria do turismo num 
momento tão delicado e desafiador 
para o setor”.
Mas o que nasceu de uma necessi-
dade pode vir a revelar-se até uma 
vantagem, uma vez que, acrescenta 
Dália Palma, “a digitalização é uma 
forma inequívoca de internaciona-
lizar a maior feira de turismo nacio-
nal”. “As feiras presenciais são, para 
nós, insubstituíveis, agora comple-
mentadas com uma componente 
digital que valorizará ainda mais os 
conteúdos que apresentamos”, resu-
me a responsável.
A nível digital, a BTL 2021 vai contar 
com uma nova plataforma, denomi-
nada FIL Virtual, onde os visitantes e 
fornecedores da feira se podem ins-
crever e, após validação por parte da »»

“A Bolsa de 
Turismo de Lisboa 
irá ativar, pela 
primeira vez, uma 
solução híbrida, 
que contempla 
eventos virtuais e 
ações presenciais no 
espaço da FIL”, Dália 
Palma, gestora da 
BTL

...

Dália Palma, gestora da BTL
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das feiras mundiais onde o Turismo 
de Portugal conta vir a marcar pre-
sença em 2021, ainda que esta par-
ticipação se encontre “condicionada 
à sua efetiva realização nos moldes 
habituais e asseguradas que este-
jam as melhores condições quer de 
negócio, quer de segurança para as 
empresas nacionais”, explica o orga-
nismo ao Publituris.
Além da FITUR, o Turismo de Portu-
gal prevê participar, no próximo ano, 
em mais 10 certames turísticos, con-
cretamente Vakantiebeurs, na Ho-
landa; IMTM, em Israel; ITB Berlim, 
na Alemanha; MITT, na Rússia; WTM 
Latin America, no Brasil; IMEX, na 
Alemanha; IFTM Top Resa, em Fran-
ça; IBTM World, em Espanha; WTM, 
no Reino Unido; e IMEX America, 
nos EUA.
Ainda não é possível saber quantas 
destas feiras vão ser virtuais, mas o 
Turismo de Portugal diz que, caso 
alguma venha a decorrer apenas ao 
nível do digital, serão encontradas 
em cada mercado, e em conjunto 
com as sete Agências Regionais de 
Promoção Turística nacionais, “as 

melhores soluções de negócio para 
as empresas nacionais, avaliando, 
em cada situação concreta, o retorno 
do investimento a realizar”.
Neste momento, o instituto tem em 
mãos a participação no WTM, que 
vai ser virtual e decorre entre 9 e 11 
de novembro, e diz ao Publituris que, 
neste caso, “a operacionalização da 
participação nesta edição digital é 
idêntica a uma feira física”, tendo as 
empresas realizado a inscrição no 
Portal Feiras e Eventos gerido pelo 
Turismo de Portugal. As candidatu-
ras fecharam já depois do Publituris 
falar com o Turismo de Portugal e, 
por isso, o instituto considerava que 
ainda era “prematuro” fazer um ba-
lanço do interesse das empresas por 
estes eventos. 
No entanto, o WTM não é o primeiro 
evento virtual em que o Turismo de 
Portugal trabalha, nem é o primei-
ro a contar com empresas nacio-
nais, que já estiveram presentes no 
Workshop Jata Online Travel Mart 
2020, promovido pelo Japão entre 
31 de agosto e 2 de setembro. Neste 
evento, “foram convidadas a parti-

cipar as 23 empresas que se tinham 
inscrito para o workshop presencial”, 
que foi adiado para 2021, e que, se-
gundo o Turismo de Portugal, con-
firmaram “os bons resultados, expe-
tativas de conversão e agrado com o 
modelo organizativo”.  
Mais recentemente, a 28 de setem-
bro, decorreu também um evento 
B2B virtual, no âmbito da Connec-
tions Virtual Week, que contou com 
25 empresas portuguesas e, entre 20 
e 22 de outubro, é o próprio Turismo 
de Portugal a promover um evento 
virtual, o ‘2020 Portugal China On-
line Roadshow’, “em que empresas 
portuguesas (também original-
mente inscritas para o evento físico) 
contactarão buyers relevantes deste 
mercado”.
O Turismo de Portugal considera 
que é às empresas que cabe fazer a 
“avaliação do retorno do investimen-
to”, mas garante que vai continuar, 
por um lado, “a acompanhar em 
permanência as medidas cautela-
res e preventivas de não exposição 
a perigos decorrentes do novo co-
ronavírus e que se têm traduzido 

»»

Calendário 

Custo 

Contacto 

O Turismo de Portugal conta vir a parti-

cipar, em 2021, em 11 certames turísti-

cos em todo o mundo. 

O custo mais baixo da participação é 

uma das vantagens apontadas pelas 

empresas às feiras virtuais.

A ausência de contacto humano é a 

principal desvantagem que as empresas 

identificam nas novas feiras virtuais.

uriosidadesC
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no cancelamento e/ou adiamento 
de muitos dos eventos” e, por outro 
lado, a manter uma “atitude proativa 
de identificação das melhores opor-
tunidade e ferramentas de negócios 
em cada mercado”.

Feedback
Da parte das empresas, as opiniões 
dividem-se. Para António Paínha, di-
retor comercial dos Dom Carlos Ho-
téis, estas edições virtuais das feiras 
“são uma inevitabilidade” e, apesar 
de considerar que ainda existe “al-
guma indefinição” sobre este tipo 
de eventos, diz que na Dom Carlos 
Hotéis está a “ponderar-se a possi-
bilidade” de participação “numa ou 
noutra situação”.
Opinião mais concreta tem Patrícia 
Correia, diretora do Monte Santo 
Resort, no Algarve, que defende que 
esta nova forma de organizar feiras 

de turismo “é viável, até pelo custo 
significativamente mais baixo que 
representa nos cofres das empresas 
e que este ano é um fator de maior 
importância”. Por esse motivo, o re-
sort algarvio conta participar nas 
edições virtuais das feiras onde habi-
tualmente estaria presente de forma 
física.
Já Luís Santos, diretor comercial da 
Turim Hotels, considera que a rea-
lização deste tipo de certames tu-
rísticos é viável, mas diz que tudo 
depende “da forma como o evento 
virtual é preparado”. “Refiro-me à fa-
cilidade de inscrição, de fazer upload 
dos dados de apresentação do “expo-
sitor virtual”, da seleção dos buyers e 
o agendar das reuniões. Só se torna 
efetivamente viável, se tudo isto for 
pensado e executado de uma forma 
que facilite a todos, sem grandes 
complicações de conectividade”, ex-

plica o responsável, que entende que 
esta “é uma nova via de fazer e parti-
cipar em eventos que veio para ficar”.
Luís Santos revela que a Turim Ho-
tels já participou até “em duas feiras 
no formato virtual e ambas tiveram 
uma organização 101% excelente”. 
“Tudo funcionou e todos os buyers/
suppliers participaram sem inter-
rupções de ligação durante as con-
versas. Refiro-me à ATM do Dubai 
e à JATA no Japão. A WTM de Lon-
dres será a próxima”, acrescenta o 
diretor comercial da Turim Hotels, 
para quem, independentemente 
da forma de participação, “o impor-
tante depois, e como sempre, é o 
follow-up que cada um dá à reunião  
executada”.
Mas também existem desvantagens 
e a ausência do contacto huma-
no nestas edições virtuais é a mais 
apontada pelas empresas ouvidas 
pelo Publituris. “A grande desvanta-
gem é precisamente o contacto hu-
mano, que este ano não é possível, 
como se sabe. Entendemos as razões 
que levam estes eventos a adaptar 
os seus conteúdos a esta nova rea-
lidade, mas a hotelaria ainda é um 
negócio ‘de pessoas, para pessoas’”, 
aponta Patrícia Correia, referindo 
que o virtual não permite esse con-
tacto, “mesmo com um bom suporte 
tecnológico”.
Luís Santos vai mais longe e, apesar 
de não encarar este impedimento 
como uma desvantagem, diz que 
“nada substitui o contato pessoal, o 
frente-a-frente com os parceiros e 
a convivência antes, durante e após 
a reunião”. “Esta é uma atividade de 
relacionamento humano. Indepen-
dentemente das atuais plataformas 
de comunicação, de realização de 
eventos, que vieram também para 
nos facilitar a vida e a comunicação 
entre pessoas, esta é uma ativida-
de de contactos face-to-face. Nada 
substitui o contato pessoal, o po-
dermos estar frente-a-frente com os 
nossos parceiros. Foi, é e será assim 
esta nossa atividade. Não há des-
vantagens, chamaria de limitações 
ao que é a atividade do turismo”, 
conclui.  P »»

“É uma nova via de 
fazer e participar 
em eventos que 
veio para ficar”, 
Luís Santos, diretor 
comercial Turim 
Hotels

...
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“Salvámos o setor 
com a interrupção 
da lei”
Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, diz que 
ainda há espaço de negociação de apoios com o 
Governo. Associação aguarda fecho de novo acordo 
com a TAP ou utilizará todas as armas ao alcance para 
obter reembolso da dívida.

DISTRIBUIÇÃO 
pág. 06-12

NOVA TENDÊNCIA 
DAS FEIRAS 

VIRTUAIS TAMBÉM 
TEM VANTAGENS

ANÁLISE
pág. 18-21

Google traz novas 
soluções para o 
Turismo

Animação 
turística luta pela 
sobrevivência

DESTINOS
pág. 14-15

DESTINOS
pág. 16-19

Gigante da tecnologia 
propõe novas soluções para a 
digitalização do setor.

Setor está apreensivo 
quanto ao inverno e 
teme encerramento  e 
despedimentos.
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Rede de museus do Algarve e museu nacional de arqueologia unem-se para criar o
museu arqueológico virtual do Algarve
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Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86eee3d3

 
Ambição antiga da Rede de Museus do Algarve, o Museu Arqueológico Virtual do Algarve vai mesmo
avançar. Os primeiros passos foram dados ao longo dos últimos dois meses e culminaram na parceria
estabelecida entre aquela rede e o Museu Nacional de Arqueologia. Os trabalhos, centrados nos sítios
identificados e nos materiais recuperados por Sebastião Phillipes Estácio da Veiga no âmbito da sua
carta arqueológica para a região algarvia, que resultou na abertura do efémero Museu Arqueológico do
Algarve e na produção da volumosa obra Antiguidades Monumentaes do Algarve, já iniciaram.
Certamente que a notícia exultaria Estácio da Veiga, não tivesse sido o Museu do Algarve um dos
cavalos de batalha do arqueólogo oitocentista.
Desde meados do século XIX que há recolhas de espólios em sítios arqueológicos da região por parte
de investigadores portugueses e estrangeiros. Estes conjuntos, nalguns casos numerosos, integram
acervos de museus de fora da região, em especial o do Museu Nacional de Arqueologia. A sua
segmentação em coleções menores com vista à incorporação nos museus da geografia de
proveniência é uma perspetiva improvável, atendendo à importância que estes assumem como
coleções representativas de campanhas de exploração arqueológica pioneiras em Portugal. Não
obstante, muitos destes bens culturais são representativos da ocupação humana no território algarvio
em diferentes cronologias e não se encontram musealizados, estudados ou sequer inventariados.
Partindo da máxima "Passado virtualizado em Futuro", o Museu alojado na Web terá por missão
divulgar os "característicos" do passado e da identidade do Algarve que se encontram depositados
nesses museus, sistematizando toda a informação associada, consubstanciada na construção de
discursos explicativos sobre a evolução dos povos que habitaram o extremo sul do país, dos seus
modelos de organização social e atividades económicas praticadas.
O aproveitamento da informação disponibilizada pelo Museu Virtual dar-se-á em três níveis: científico,
na medida em que a concretização do projeto representa um acréscimo do conhecimento existente
para a caracterização da evolução da ocupação humana na região; sociocultural, promovendo a
aproximação das populações locais à sua cultura e passado; turística, sendo o Museu Virtual um
veículo de atratividade para os distintos visitantes da região algarvia. O Museu funcionará, assim,
como plataforma digital que convida a circular e a conhecer o território do Algarve e os seus museus,
sítios e monumentos. Será também um repositório para a cartografia e inventário de sítios
arqueológicos dos 16 concelhos algarvios, constituindo uma ferramenta para os projetos de
investigação e de dinamização cultural que se debrucem sobre o património arqueológico regional.
O projeto é estruturado em fases, sendo a que se segue a de levantamento e inventário das coleções
reunidas por Estácio da Veiga que se encontram à guarda do Museu Nacional de Arqueologia, tanto as
que o próprio depositou como as que José Leite de Vasconcelos, criador e primeiro diretor da
instituição, adquiriu posteriormente. Este trabalho será levado a cabo em parceria pelos técnicos dos
municípios algarvios e da Direção Regional de Cultura do Algarve, que integram o grupo de
Arqueologia da RMA, e suportará uma candidatura a fundos comunitários aquando da abertura de
programas de salvaguarda e valorização do património cultural.
 
ThemeGrill
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«Quando» ou a mais 
humana criação de 
Madalena Victorino

Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

É preciso estar em considerá-
vel forma física para assistir a 
«Quando». Chegar ao cenário, 
uma clareira cercada por me-
dronheiros e carvalhos, onde 

corre uma ribeira, à sombra de 
uma imponente parede de ro-
cha, implica uma caminhada 
de quatro quilómetros. Há que 
contar com o regresso e o anoi-
tecer. «Cada pessoa terá uma 
lanterna e haverá luzes baixas 
por entre a vegetação, de for-

ma a iluminar os caminhos», 
explica ao barlavento a co-
reógrafa Madalena Victorino, 
como se de um bosque encan-
tado se tratasse. A paisagem é 
idílica em contraste com os te-
mas que «Quando» aborda. 

«Há um filósofo camaro-
nês que utiliza o termo bru-
talismo para precisar o que 
está a acontecer ao nosso pla-
neta e ao que nós estamos a 
fazer ao mundo, onde não se 
olha a meios para se atingir 
os fins. Onde só a função im-
porta, como na arquitetura.  
Achille Mbembe tem toda 
uma filosofia construída à 
volta do direito universal à 
respiração. É por isso que há 
tanto canto vocal no nosso es-
petáculo», revela. 

«O nosso direito a respi-
rar, mas também o dos ani-
mais, das plantas. Há um ou-
tro tema que tem a ver com a 
reconfiguração da terra, é por 
isso que as sequências do es-
petáculo estão todas ligadas 
ao solo e às pedras que estão 
aqui nesta ribeira. A ribeira 
lembrou-nos também as mi-
nas onde o trabalho bruta-
lizante e escravizante existe 
nalgumas partes do mundo 
como a Rússia, China, na Áfri-
ca do Sul», acrescenta. 

Uma das sequências é so-
bre «os mineiros sul-africa-
nos que são proibidos pelos 
seus capatazes de falar en-
quanto trabalham. Estão sem-
pre deitados na mina, descan-
sam muito pouco e não po-
dem falar. O que acontece é 
que por serem africanos e te-
rem um sentido rítmico ma-
ravilhoso desenvolvem uma 
forma de comunicação atra-
vés das botas (gumboots) de 
borracha que precisam de 
usar porque as escorrências 
da mina são tóxicas. Este é um 
espetáculo tremendamente 
humano», detalha.

Embora tenha uma gran-
de experiência a trabalhar 
com grupos maiores, des-
ta vez, Victorino tem 19 pes-
soas no elenco que estão a 
trabalhar desde 7 de setem-
bro. «São seis semanas de tra-
balho. É pouco. Mas foi o pos-
sível do ponto de vista or-
çamental e da organização 

do nosso trabalho». Por ou-
tro lado, «temos menos pes-
soas da comunidade porque 
as pessoas têm medo da pan-
demia, nesta fase» até porque 
a música e a dança obrigam à 
proximidade. 

Todo o texto são citações 
de ativistas, filósofos, artis-
tas. Todo o movimento foi ti-
rado de filmes sobre ques-
tões de trabalho, documen-
tários sobre «trabalhos que 
matam a terra e o homem 
que a trabalha».

Um aspeto interessante 
da cenografia num espaço tão 
isolado, e de certa forma deli-
cado, são peças de mobiliário 
que se fundem com a floresta. 
«Teremos salas a que chama-
mos arquivos onde» o público 
poderá ver o trabalho de João 
Tuna, que durante o verão do 
confinamento, andou por ali a 
recolher imagens de pessoas 
e animais, «como se fossem 
ficções».

Madalena Victorino desta-
ca ainda a presença de Valen-
tim Valentim, um pastor «que 
tem uma coleção de choca-
lhos incrível que nos permitiu 
montar um instrumental, uma 
peça sonora. Vai fazer um solo 
ao vivo acompanhado por  tra-
çado coreográfico», talvez um 

manifesto «se devolver a tran-
sumância aos animais».

E o regresso? Uma meren-
da de pão para dar força. «A 
ideia da subida é tão impor-
tante como se ter estado aqui. 
Porque aqui as pessoas pude-
ram refletir sobre o estado do 
mundo através desta instala-
ção nómada que montámos. 
Mais do que um espetácu-
lo, este é um grande conjun-
to de imagens que quero que 
sejam muito belas, fortes e 
muito tocantes. E que possam 
também perturbar um pou-
co, de alguma maneira, para 
que quem saia daqui vá mais 
rico para afrontar a realidade 
lá em cima. Vamos partir de 
um princípio que tudo isto é 
uma zona franca, para tratar 
o meu terceiro tema que tem 
a ver com as novas e as velhas 
fronteiras», acrescenta. Numa 
era «em que muros se levan-
tam com a extrema direita a 
ganhar voz a cada dia, e que 

me preocupa muito, e ao mes-
mo tempo as migrações de 
pessoas a circular pelo mun-
do em condições desumanas 
em que não podem passar de 
um país para o outro por ra-
zões de ordem política, enco-
nómica e cultural». De novo, 
e como é habitual no traba-
lho da coreógrafa, o elenco é 
muito heterógeneo e mistu-
ra amadores com profissio-
nais. «O desafio é levar todos 
eles para dentro do meu mun-
do, em que eu tanto acredi-
to. E aqui a ideia foi escolher 
um paraíso perdido para falar 
destas coisas tão dolorosas da 
vida com humor e com inteli-
gência. Não sei se vou ser ca-
paz, mas vou tentar», prome-
te. «Quando» tem exibição de 
15 a 18 de outubro às 18 ho-
ras, no Lugar da Rocha (GPS: 
37°18'16.6"N 8°41'56.5"W), 
em Marmelete. Os bilhetes 
custam 10 euros e estão à 
venda na plataforma BOL. 

Em tempos conturbados a coreógrafa, mentora do projeto Lavrar o Mar  
e convidados, estreiam um espetáculo de movimento, imagem e som  
no Lugar da Rocha, no coração de Marmelete

Madalena Victorino

«Lavrar o Mira», um projeto para 
o pós-365 Algarve
Só em novembro haverá novidades acerca 
do futuro do programa 365 Algarve, mas a 
coreógrafa Madalena Victorino afirma que 
«o Lavrar o Mar não irá acabar. Durante 
este tempo fizemos várias candidaturas» 
para continuar a financiar o projeto. Uma 
delas é ao programa «Pegada Cultural - Ar-
tes e Educação» que resulta de uma parce-
ria entre a Direção-Geral das Artes no âm-
bito dos EEA Grant Funds, com a Islândia, o 
Liechtenstein e a Noruega. «Fomos à Islân-
dia e encontrámos artistas muito jovens, 
muito interessantes da área do novo circo 
que querem trabalhar connosco. Esse pro-
jeto é para acontecer em Aljezur, Monchi-
que e talvez descer a Vila do Bispo e Lagos, 
na sua condição interior». A resposta, con-
tudo, só será conhecida em janeiro de 2021. 
Por outro lado, foi apresentada uma candi-
datura ao Programa PARTIS é uma iniciati-

va da Fundação Gulbenkian que apoia pro-
jetos com uma metodologia central assen-
te nas práticas artísticas ao serviço para a 
inclusão social. Chama-se «Lavrar o Mira» 
e terá a duração de dois anos se for apro-
vado. «Será para trabalhar com os migran-
tes asiáticos que laboram nas estufas des-
te território». «Fizemos também uma can-
didatura à CCDR Alentejo» que poderá le-
var iniciativas até Santiago do Cacém. «De-
pois, temos sempre o apoio da DGArtes e 
das autarquias de Aljezur e Monchique, 
para continuar a programação numa lógi-
ca mais pequena». Em relação ao circo para 
a passagem de ano 2020/2021 em Monchi-
que, uma companhia está há muito agenda-
da, embora, dado o clima de incerteza, ain-
da não é possível confirmar nem a realiza-
ção nem o cancelamento daquele que já um 
evento marcante do inverno algarvio.
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Remi Gallet e Joana Guerra
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Semanário Regional do Algarve

Novas hortas 
sociais nascem
em Faro P10

Comité Insular 
da Culatra ruma 
à sustentabilidade P8
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JAZZ NAS ADEGAS COM JUAN IGNACIO BOTONERO COM LOTAÇÃO ESGOTADA
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=193f2812

 
As sessões do Programa Jazz nas Adegas com o músico Juan Ignacio Botonero, que decorrerão nos
dias 16 e 17 de outubro, na Quinta do Barranco Longo em Algoz já estão esgotadas.
 
Juan Ignacio Botonero começou a estudar guitarra com 7 anos de idade no Conservatório e a aprender
saxofone na Banda Filarmónica. Aos 14 anos começa a escutar blues e rock e aprende a tocar guitarra
elétrica de forma autodidata.
 
Aos 21 anos dedica-se de alma e coração ao Jazz e envereda pelo profissionalismo, trabalhando como
solista, músico de estúdio e professor de música.
 
Começa também a dar formação na área do funk, pop, música cubana e flamenco. A sua incansável
busca de caminhos e linguagem no campo da improvisação, transformaram-no num músico altamente
versátil que, para além de conhecer bem a tradição do jazz e do flamenco, inspira-se também na
música tradicional brasileira, cubana, africana, e árabe.
 
Os concertos são acompanhados de provas dos vinhos produzidos pelas adegas anfitriãs, e
contemplam, ainda, a degustação de tapas de produtos locais, num conceito de reconhecido sucesso
que marca o Concelho de Silves e a oferta cultural do programa 365 Algarve.
 
Quem desejar poderá, ainda, adquirir ingressos para as sessões previstas para os seguintes dias/locais
e artistas:
 
30/out/20 | 21h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto
 
31/out/20 | 17h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto
 
13/nov/20 | 21h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
14/nov/20 | 17h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do
produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de
Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL em
https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios,
Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy.
 
O evento destina-se a maiores de 18 anos.
 
Informamos que as sessões tornaram-se ainda mais intimistas, uma vez que as lotações foram
reduzidas por forma a cumprir as orientações veiculadas pela DGS.
 
Por : CM Silves
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Turismo do Algarve investe na valorização do Centro de Educação Ambiental de
Marim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=427d1a5c

 
O Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues, assinam o protocolo
de cedência temporária do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante do Centro
de Educação Ambiental de Marim, numa cerimónia a ter lugar, no dia 22 de outubro, às 10h30, na
sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão. O investimento realizado materializa a aposta da
entidade regional de turismo no Turismo de Natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao
abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do Presidente do Conselho
Diretivo do ICNF, Nuno Banza.
 
Foto: VisitOlhao
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Beatriz Faria

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38c67a51

 
Protocolo cede temporariamente o equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante do
Centro de Educação Ambiental de Marim
 
Foto D.R.
O Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues, vão assinar o
protocolo de cedência temporária do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante
do Centro de Educação Ambiental de Marim, numa cerimónia a ter lugar no próximo dia 22 de
outubro, às 10:30, na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.
 
O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional de turismo no Turismo de Natureza
e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do Presidente do Conselho
Diretivo do ICNF, Nuno Banza.
 
Há 7 minutos
 
Beatriz Faria
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc5554d6

 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), e Castelão Rodrigues, diretor
regional do Algarve do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), vão assinar, no
próximo dia 22 de Outubro, às 10h30, um protocolo de cedência temporária do equipamento de apoio
para melhorar a experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim.
 
O protocolo será assinado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.
 
O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional de turismo no Turismo de Natureza
e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação Interreg V-A Espanha-
Portugal 2014-2020 , diz a RTA.
 
A cerimónia será presidida pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território João Catarino e contará ainda com a presença de Nuno Banza, presidente
do Conselho Diretivo do ICNF.
 
Sul Informação
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Revista IntelCities Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d4083cf

 
O Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues, assinam o protocolo
de cedência temporária do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante do Centro
de Educação Ambiental de Marim, numa cerimónia a ter lugar no próximo dia 22 de outubro, às
10h30, na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.
 
O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional de turismo no Turismo de Natureza
e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do Presidente do Conselho
Diretivo do ICNF, Nuno Banza.
 
Assinatura do protocolo de cedência do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante
do Centro de Educação Ambiental de MarimDia 22 de outubro (quinta-feira), às 10h30Sede do Parque
Natural da Ria Formosa, em OlhãoPonto de encontro: Parque de MerendasGPS: 37°1'56"N / 7°49'3"W
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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