
Clipping 2020-11-06



Revista de Imprensa

1. Preço pago pelo Estado para trazer para Portugal a Fórmula 1 e a MotoGP, TSF - Notícias, 06/11/2020 1

2. Preço pago pelo Estado para trazer para Portugal a Fórmula 1 e a MotoGP, TSF - Notícias, 06/11/2020 2

3. Restauração e alojamento com quebras de 60% e 90%, Correio da Manhã, 06/11/2020 3

4. Micro e pequenas empresas: Governo cria novas medidas de apoio, RTP 1 - Bom Dia Portugal, 06/11/2020 4

5. AHRESP - Outubro com "quebras drásticas", i, 06/11/2020 5

6. Portugal já gastou mais de quatro milhões em iluminações de Natal este ano, i, 06/11/2020 6

7. Vinho e turismo são ingredientes para uma retoma construída a Norte, Jornal de Notícias, 06/11/2020 13

8. Bruxelas vê recuperação mais lenta com queda do turismo até 2022, Jornal Económico (O), 06/11/2020 15

9. Je suis Nazaré, Negócios, 06/11/2020 19

10. TURIHAB adere ao “Visita Portugal", Vida Económica, 06/11/2020 21

11. O Turismo de Habitação e o Turismo no Espaço Rural em tempos de Pandemia, Vida Económica,
06/11/2020

22

12. Tapestry Collection by Hilton escolhe a cidade do Porto para o primeiro hotel em Portugal, Vida
Económica - Imobiliário, 06/11/2020

23

13. Animadores turísticos dizem que as novas medidas para conter a pandemia são pouco claras, SIC -
Primeiro Jornal, 06/11/2020

24

14. Proximidade: Turismo de Portugal aposta no mercado interno e em Espanha - Entrevista a Luís Araújo,
Actualidad€ - Economia Ibérica, 30/11/2020

25

15. Hipismo - Vilamoura Champions Tour to generate EUR20 million for Algarve economy, Algarve Resident
(The), 05/11/2020

30

16. Estudo «turismo acessível e inclusivo» apresentado em Faro, Barlavento, 05/11/2020 31

17. Tourism board launches  protect nature  campaign, Algarve Resident (The), 05/11/2020 32

18. Algarve reeleito melhor destino de praia da Europa, Barlavento, 05/11/2020 33

19. Algarve voted Best Beach Destination in Europe, Portugal News Online (The), 06/11/2020 35

20. Motorhomers urged to use official sites, Algarve Resident (The), 05/11/2020 37

21. Autocaravanistas são desafiados a fazer a "melhor escolha" para pernoitar no Algarve, Jornal de
Monchique, 31/10/2020

38

22. "É pena não haver adeptos em Portimão", AutoLook Online, 06/11/2020 39

23. Turismo algarvio perde mais de 70MEUR devido a ausência de público no Moto GP, Publituris Online,
06/11/2020

41

24. Moto GP sem público tira 74 milhões de receita ao turismo do Algarve, TSF Online, 06/11/2020 42

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A13
#A13
#A15
#A15
#A19
#A19
#A21
#A21
#A22
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A30
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A35
#A35
#A37
#A37
#A38
#A38
#A38
#A39
#A39
#A41
#A41
#A41
#A42
#A42


25. Alcoutim assinala Festival do Contrabando com iniciativas culturais ´online, Postal do Algarve Online,
06/11/2020

44

26. 4.ª edição do 365 Algarve encerra com teatro, dança, música e ar livre, Jornal de Monchique,
31/10/2020

46

27. 365Algarve tem Jazz nas Adegas, piano e teatro de marionetas para oferecer, Sul Informação Online,
06/11/2020

48

#A44
#A44
#A44
#A46
#A46
#A46
#A48
#A48
#A48


A1  
TSF

 	Duração: 00:02:58

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89503009

 
06-11-2020 09:12

Preço pago pelo Estado para trazer para Portugal a Fórmula 1 e a MotoGP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3255a628-6a97-472b-8986-

ad699530b52b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O MotoGP, já se sabe, não vai ter público em Portimão daqui a duas semanas e esse facto vai tirar 74
milhões de receitas potenciais ao turismo do Algarve. O Turismo do Algarve prevê que a região
encaixe apenas 6 milhões de euros com a presença das equipas da organização e dos jornalistas no
Autódromo Internacional do Algarve.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Preço pago pelo Estado para trazer para Portugal a Fórmula 1 e a MotoGP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3f11633-9894-4685-90e7-

2f2aaa9c90bb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o preço pago pelo Estado para trazer para Portugal a Fórmula 1 e a MotoGP, deve ter
valido a pena mesmo que o público não possa ir a Portimão ver as motas. Vamos estar daqui a pouco
o responsável pela entidade Regional de Turismo do Algarve.e as margens são nesta altura muito
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Restauração e alojamento 
com quebras de 60% e 90% 
EMPRESAS O  Na restauração, 41% ponderam avançar para a insolvência 
OUTUBRO O  No alojamento, 23% dos espaços não tiveram qualquer ocupação 

e  As empresas da restauração e 
do alojamento registaram, no 
mês de outubro, "quebras dra-
máticas de faturação" de 60% e 
90%, respetivamente. Segun-
do um inquérito da Associação 
da Hotelaria, Restauração e Si-
milares de Portugal (AHRESP), 
divulgado ontem, no setor 
da restauração e bebidas, mais 
de 43% das empresas inquiri-
das registaram quebras homó 
Iogas de faturação acima dos 
60%, e 41% ponderam avançar 
para a insolvência. 

Quanto ao alojamento turLsti-
co, mais de 36% das empresas 
tiveram quebras acima dos 90% 
no mês passado, comparando 
com igual período de 2019, e 
cerca de19% das empresas des-
te setor ponderam pedir tam-

  

bém a insolvência. Segundo o 
inquérito da AHRESP, 23% 
dos alojamentos não tiveram 
qualquer ocupação no mês em 
análise e 30% tiveram uma ocu-
pação de apenas 10 % . 

Quanto a novembro, no aloja-
mento turístico, cerca de 50% 

ASSOCIAÇÃO ALERTA 
PARA "O DESESPERO" DAS 
EMPRESAS E PEDE APOIOS 

das empresas estimam uma taxa 
de ocupação nula e mais de 24% 
esperam novamente urna ocu-
pação de 10%. Já para os meses 
de dezembro e janeiro, a expec-
tativa piora, com mais de 57% 
das empresas a esperarem uma 
ocupação de 0%. 

Ao nível do emprego, 47% das  

empresas de restauração indi-
caram que já realizaram despe-
dimentos desde o início da pan-
demia no País, das quais 27% re-
duziram o quadro de pessoal en-
tre 25 e 50%, e 14% reduziram 
em mais de metade os postos de 
trabalho a seu cargo. 

Já no alojamento turístico, dos 
27% de empresas que já'despe-
diram trabalhadores, 24% re-
duziram o quadro de pessoal en-
tre 25 e 50%, e cerca de 30 °h, re-
duziram em mais de metade os 
postos de trabalho. 

Para a AHRESP, os resultados 
"confirmam o desespero das 
empresas e demonstram enor-
mes dificuldades em conseguir 
manter os negócios e postos de 
trabalho, caso não surjam 
apoios imediatos". *AP. 

tiË 

••••••!,;4?... 

;( 

Mais de 40% das empresas de restauração ponderam a insolvência e quase metade admite já ter despedido pessoal 
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Micro e pequenas empresas: Governo cria novas medidas de apoio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6747afc3-5013-4e0b-a534-

f98e3c80b3c3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo aprovou mais um pacote de medidas de apoio às empresas no valor de mais de mil e 500
milhões de euros. 750 milhões correspondem a subsídios a fundo perdido para as empresas que
tiveram uma quebra de mais de 25% na faturação.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-06 09:15
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-06 08:50
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-06 09:16
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AHRESP 

Outubro com 
"quebras 

dramáticas" 
DADOS 
Os setores da 
restauração e do 
alojamento ainda 
continuam a sofrer com 
as consequências da 
pandemia e as restrições 
impostas pelo Governo. 
Pelo menos é isso que 
mostra o mais recente 
inquérito mensal da 
Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP), 
relativo ao mês de 
outubro, que revela que 
41% das empresas de 
restauração e 19% das 
empresas de alojamento 
têm intenção de requerer 
insolvência. 

RESTAURAÇÃO 
Para as empresas 
inquiridas no setor da 
restauração, a faturação 
do mês de outubro foi 
devastadora, com mais 
de 43% das empresas a 
registarem quebras 
homólogas de faturação 
acima dos 60%. Cerca 
de 14% das empresas 
não conseguiram efetuar 
o pagamento dos 
salários em outubro e 
11% só o fizeram 
parcialmente. Assim, 
47% das empresas já 
efetuaram 
despedimentos desde o 
início da pandemia. 

ALOJAMENTO 
Já no setor do 
alojamento turístico, 
23% das empresas não 
registaram qualquer 
ocupação no mês de 
outubro e 30% 
indicaram uma 
ocupação máxima de 
10%. Para o mês de 
novembro, cerca de 
50% das empresas 
estimam uma taxa de 
ocupação zero e mais de 
24% das empresas 
perspetivam uma 
ocupação máxima de 
10%. Em outubro, mais 
de 36% das empresas 
registaram quebras 
homólogas de faturação 
acima dos 90%. 
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B QUANT 
CUSTA O NATAL? 
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Milhões de euros são gastos anualmente 
em iluminação de Natal de norte a sul do país. 

Mas, em tempos de covid-19, o investimento 
para este ano pode ser questionado. Em Marbelia, 

Espanha, poupou-se nas luzes para oferecer 
esse dinheiro a empresas  e  comerciantes. 

N-1 os Pedro Almeida 
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Portugal já gastou mais de 
quatro milhões de euros em 

iluminação até esta 
quinta-feira. Distrito de 

Lisboa soma mais de 316 
mil euros em despesas 

e o do Porto já superou os 
570 mil. Portalegre foi 
o que menos investiu. 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.almekla@ionline.pt  

Na hora de pagar a fatura, a cidade de 
Lisboa desembolsou, no ano passado, 
800 mil euros em iluminação para o 
Natal. Mas este ano, em plena pandemia 
de covid-19 - menos pessoas na rua e 
menos turismo -, o distrito já soma mais 
de 316 mil euros em gastos, com o muni-
cípio de Sintra a ser o que mais investe 
até ao momento, com um total de mais 
de 154 mil euros. E, apesar de 2020 estar 
a ser atípico e sem brilho para celebrar  

a magia natalícia, já é possível ver luzes 
de Natal pela cidade fora. No Chiado, por 
exemplo, acenderam a 31 de outubro -
mais cedo do que é habitual para evitar 
aglomerados de pessoas e para incenti-
var a população a comprar os presentes 
de Natal antecipadamente. Não há con-
certo musical, é certo, mas continua a 
haver a icónica árvore gigante. 

No entanto, apesar de todas as restri-
ções implementadas pelo Governo, o dis-
trito do Porto, por seu turno, já superou 
a barreira dos 570 mil euros de despe-
sas em iluminação de Natal. Em 2019,  

foram 59 os arruamentos iluminados na 
cidade do Porto até ao Dia de Reis, a 6 
de janeiro, tendo sido gastos 370 mil 
euros. Mas, este ano, os números já che-
garam aos 574 mil euros no distrito, sen-
do para já o que mais investiu em luzes 
de Natal em Portugal continental - segue-se 
Faro, que já soma mais de 444 mil euros. 
O município de Matosinhos foi aquele 
que, até esta quinta-feira, gastou mais, 
tendo desembolsado 185 mil euros - é 
um dos municípios do país que mais gas-
tou, apenas superado por Albufeira, que 
anualmente junta turistas de todos os 
cantos do país. 

Na cidade do Porto, este ano, a inaugu-
ração das iluminações está prevista para 
28 de novembro, mas a data pode sofrer 
alterações devido à covid-19. De acordo 
com a Associação dos Comerciantes do 
Porto, são 82 zonas que vão ser abran-
gidas pelas luzes de Natal. O arranque 
da montagem começou em outubro e os 
testes à iluminação serão realizados a 
25 de novembro. 

No que toca ao Algarve, tal como refe-
rido, é em Albufeira que estão a ser fei-
tos mais gastos. Depois de, no ano pas-
sado, ter concretizado um dos maiores 
investimentos na quadra natalícia - 303 
mil euros -, em 2020, a autarquia sobe 
a fasquia, tendo despendido até ao momen-
to mais de 330 mil euros. 

DISTRITOS QUE MENOS GASTARAM Até 
inícios de novembro, Portalegre é o 

Luzes de Natal. 
Albufeira e Matosinhos 

são os municípios 
que já gastaram mais 

Página 8



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 4 de 7ID: 89499688 06-11-2020

• • 

: •• ' • • 
'.; 

:•' 

. e. 

9 2 700€ 

PORTO

7, 000€ 

AVEIRO Í 

86 99O€p 30 000ft 
COIMBRA 

69 90v€ 

VISEU (Sernancelhe) 

Estarre'a 

V.N. Famalicão  
63 200€ 
Vila do Conde 
119 500c 

Matosinhos 
185 000c 

Valongo 
139 500c 

Póvoa e Lanhoso-

 

21 000E 

8 5uQEi 
Cabeceiras 
de Basti'

 
Ermesinde 
10-000E 

120 000E,-

 

„7- 

17 000E -1 

_ 

MADEIRA 

1 875 710,antana52€ 
S  
69 900c 
Funchal 
20 000C 

1 846 010,52c* 

'Festas de Natal e de fim do ano 2020/2021 
e 2021/2022, e festas de Carnaval 2021 
e 2022 

rir 

GASTOS COM ILUMINAÇAO 
VALORES POR MUNICÍPIO/ CONCELHO 

193 335€ 
Coimbra , 
163 455€ 

Soure 
17 880€ 
'Festas de Natal 
e de Fim do Ano 

VILA REAL (Chaves) 

84 487989E-

 

BRAGANÇA / 

112 000€,,/ 

- -r -1 
..,__,----  , 

Renacova / /--- 1  J ':-- --- •  
6 250E -• ---- - 

Lousã 
5 750€ ti 

LEIRIA (Peniche) 
Ao contrário do que 

aconteceu em 2019, menos 
cazos e menos turistas são 

esperados nas ruas de 
Lisboa devido à covid-19 

distrito que menos investiu em ilu-
minação de Natal, tendo o municí-
pio de Campo Maior despendido ape-
nas 10 161 euros. Logo a seguir sur-
ge Santarém, onde foram feitos dois 
contratos no que respeita à ilumina-
ção de Natal, tanto em Salvaterra de 
Magos - com um investimento de 14 
500 euros - como em Mação, que 
desembolsou 8450 euros em luzes. 
Em terceiro lugar da lista está o dis-
trito de Viseu, com a freguesia de Ser-
nancelhe a gastar o valor exato de 
30 mil euros. 

MILHÕES NA MADEIRA E CONTAS FINAIS 

Saindo de Portugal continental, é a 
Madeira que, sem surpresas, lidera em 
termos de investimento, tal como vem 
sendo habitual. Depois de ter despen-
dido 2,3 milhões de euros em 2019, o 
arquipélago já gastou quase dois milhões 
de euros até esta quinta-feira - além 
das luzes do Funchal, está incluído tam-
bém o fogo-de-artifício para as duas 
próximas passagens de ano, bem como 
as iluminações de Carnaval do próxi-
mo ano e também de 2022. 

E é o número deste arquipélago que 
faz alavancar as despesas de ilumina-
ção em Portugal. Em todo o país foram 
desembolsados até esta quinta-feira 
quatro milhões e 204 mil euros, mais 
de metade do que foi gasto na totalida-
de pelos municípios no ano passado -
mais de sete milhões de euros. 

32 475€ 
LISBOA 

316 810€,/  rrr  SANTARÉM 

22 950€ 

QUEM GASTA MAIS? 
Distritos 

SETÚBAL 

284  

574 000€ 
FARO 444 510€ 

Municípios 

ALBUFEIRA 

MATOSINHOS 

Pg. das Nações 
59 900€ 
Loures 
32 500E 
Penha de França 
69 500€ 
Sintra 
154 910c 

PORTO 

Almada 
117 479€ 
Alcochete 
29 750€ 

P,zeitão 
13 850€ 
Palmeie 
32 850€ 

330 520€ 
185 000€ 

Grândola 
36 000c ( 

Alcácer 
.,,do Sal 
54 450c • 

Salvaterra 
de Magos 
14 500c 

Albufeira 
330 520€ 

FARO 

444 541 

Mação 
8 450c 

BEJA

 

43 Ó0€ 

( N 

Faro 
73 990€ 0€ 

PORTALEGRE 
(Campo Maior) 

10 161€ 

40 000c 
Loulé 
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em que havia só o patrão c o emprega-
do. Na minha perspetiva, seria ofereci-
do a empresas que não estejam a rece-
ber outro tipo de benefícios", confessou. 

Zoom // Natal 

Luzes. 
Um Natal 
que deve ser 
mais "sóbrio" 
e "solidário" 

Em Marbella, os gastos da iluminação de Natal 
são oferecidos a empresas e comerciantes, 
devido à covid-19. Medida é vista com bons 
olhos até para ser implementada em Portugal. 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.abizeida@ionline.pt 

Chega a altura do Natal e as ruas ficam 
repletas de cor. Árvores gigantes, bolas 
douradas cheias de luz e até rotundas 
com efeitos luminosos alusivos à quadra 
natalícia. De ano para ano, os próprios 
turistas ficam encantados com o brilho 
que encontram em Portugal nesta épo-
ca. No entanto, em 2020, a covid-19 veio 
para ficar e fez repensar todo o proces-
so de iluminação de Natal, principalmen-
te fora do país. Em Espanha, adivinhan-
do-se a escassez de turistas e a pensar-
se nas consequências económicas devido 
à pandemia, a Câmara Municipal de Mar-
bclla decidiu oferecer o dinheiro inves-
tido em iluminação a empresas e comer-
ciantes. No total, são 700 mil euros que 
vão ser distribuídos por duas mil empre-
sas locais, através de um concurso públi-
co. Mas isto não quer dizer que a cidade 
vai ficar sem luzes. Fica apenas mais 
sóbria no que toca à iluminação. 

E é esta "sobriedade" que o presiden-
te da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fon-

  

seca, sugere seja implementada em Por-
tugal. Ao i, sublinhou que é a favor da 
moderação nos gastos em iluminação 
de Natal, principalmente numa altura 
de crise sanitária que o país atravessa. 

"Quando falo em sobriedade, falo do 
volume e do investimento que seria fei-
to. Mas não direi a anulação, porque tam-
bém esse tipo de simbologia ajuda as 
pessoas a não ficarem ainda mais depri-
midas, a manterem determinados ras-
gos de esperança e a não se fecharem 
nas suas angústias. Isso é necessário e 
importante para que haja alguma luz 
dentro das próprias pessoas. Nada de 
coisas pomposas, mas que haja símbo-
los que façam lembrar a época e que 
ponham as pessoas em sintonia com 
aquilo que ela representa", começou por 
dizer, lembrando, porém, que apesar de 
ser a favor da oferta desse dinheiro a 
empresas e comerciantes, a gestão do 
dinheiro terá de ser "muito bem feita". 

"Acho que a ajuda devia ir para as 
microempresas, para os cabeleireiros, 
taxistas ou engraxadores, aquelas pes-
soas em concreto que tinham empresas 

Presidente da Cáritas 
Portugal espera 

"sobriedade" 
na iluminação que 
se vê todos os anos 

"Trata-se de uma 
iniciativa que é 

da responsabilidade 
dos municípios", diz 

o presidente da ANPME 

FALÊNCIA DAS EMPRESAS Nos últimos 
meses houve muitas empresas que não 
resistiram à covid-19 e à falta de produ-
tividade e desenvolvimento económico, 
principalmente em março, abril e maio, 
quando a pandemia ainda não era tão 
conhecida por todos. Ao i, o presidente 
da direção da Associação Nacional das 
Pequenas e Médias Empresas (ANPME), 
Nuno Carvalhinha, abordou essas "sérias 
dificuldades económicas" e explicou como 
as empresas poderiam ser ajudadas nes-
te sentido em Portugal. 
"Trata-se de uma iniciativa que é da 

responsabilidade dos municípios, que 
poderão entregar esses apoios através 
de isenção dc taxas ou até mesmo pela 
entrega direta do incentivo, devendo 
ser realizado de forma simples e sem 
grandes burocracias, informando os 
empresários e comerciantes da sua exis-
tência. Pode esse apoio, por exemplo, Página 10
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ser direcionado para ajudar os comer-
ciantes e empresários a pagar as suas 
contas de energia. Dessa forma, acre-
ditamos que estarão a ajudar melhor 
os empresários e comerciantes. Isto não 
significa que não vai haver luzes de 
Natal, mas poderão existir poupanças 
que sejam direcionadas para aliviar as 
dificuldades", sublinhou. Nesse senti-
do, Eugénio Fonseca vai mais longe, 
dando outros exemplos de gastos que 
se podem evitar. 

"Também é costume haver confrater-
nizações de Natal. Há empresas que 
fazem festas para os filhos dos trabalha-
dores. Também não nego que se acabe 
com isso. Mas, caso não acabem, em pri-
meiro lugar que se façam mediante as 
regras da Direção-Geral da Saúde. No 
entanto, acho que se podia fazer muito 
menos nesta altura, até porque estamos 
numa fase em que não pode haver ajun-
tamentos", atirou. 

DINHEIRO MAL GASTO Além da ilumi-
nação de Natal, que pode levar a gas-
tos "exorbitantes", Portugal peca tam-

 

Sociólogo Elisio 
Estanque cli7 que 

Portugal gasta "muito 
dinheiro em épocas 

eleitorais" 

Junta de Freguesia 
de Belém já poupava 

nas luzes de Natal antes 
da covid-19 para ajudar 

famílias carenciadas 

bém por investir demasiado "noutras 
áreas" que podiam ajudar a fazer face 
aos efeitos da covid-19. Quem o diz é 
o sociólogo Elisio Estanque. 

"Em Portugal gasta-se muito dinhei-
ro em épocas eleitorais ou pré-eleito-
rais. Costuma dizer-se que pão e circo 
são aquilo que governa os pobres. E 
aqui em Portugal gasta-se muito dinhei-
ro em circo quando, muitas vezes, faz 
mais falta o pão. E como também há 
uma religiosidade patente na popula-
ção, aquilo que se relaciona com cele-
brações natalícias ou pascais tem um 
acolhimento grande. Acontece que mui-
tos municípios e dirigentes locais sabem 
isso e investem, por vezes, volumes de 
recursos exorbitantes em matéria que 
não tem grande efeito na vida concre-
ta das pessoas", revelou ao i, deixando 
claro que concorda inteiramente com 
a iniciativa de ajudar os comerciantes 
e empresários. "É um gesto solidário. 
Aquilo que se direcione no sentido de 
minimizar os efeitos dramáticos da 
pandemia, considero que seja positivo 
e louvável", concluiu. 

Ao contrário dos anos 
anteriores são esperadas 
muito menos pessoas 
nas ruas iluminadas de norte 
a sul do país, devido às 
restrições implementadas 
MIGUI ,:] 

OUTRAS MUDAS Antes de a pandemia che-
gar a Portugal, já a Junta de Freguesia de 
Belém ajudava famílias carenciadas em 
vez de colocar iluminações de Natal. Há 
cerca de oito anos que a junta oferece 
anualmente 30 mil euros que seriam gas-
tos em luzes para a quadra natalícia. Este 
auxílio começou com a entrega de vários 
cabazes com produtos alimentares e de 
higiene às famílias necessitadas, mas rapi-
damente foi adotada a estratégia de a aju-
da ser feita pelo Natal. 

Como funciona? As pessoas mais fragi-
lizadas economicamente têm de se can-
didatar, sendo depois a junta de fregue-
sia a decidir a quem entrega o apoio finan-
ceiro. A entrega é feita através de um 
cartão normal, utilizado num supermer-
cado, que é carregado com um valor de 
100 a 800 euros, dependendo do núme-
ro de pessoas que compõem o agregado 
familiar. 

Além dos 30 mil euros que seriam des-
pendidos em luzes de Natal, ajunta de fre-
guesia oferece mais 40 mil curos, perfa-
zendo um total de 70 mil euros em car-
tões, que têm a duração de um ano. 

Página 11
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Entrevista a Rui Correia, professor de História, 
vencedor do Global Teacher Prize 2019 

"Há miúdos de 10, 11, 
12 anos que não têm 

quem lhes diga que 
valem alguma coisa" 

"Aulas de 90 minutos são uma barbaridade. 
Reduzi as aulas para 15 minutos" 

"Já andei à luta com um aluno. 
Depois aquilo ficou sério" 

"Ser professor é a profissão 
mais sublime que há" 

"Os recreios das nossas 
escolas são uma maçada mortal" 

"Quem vive a pensar no fim da aula, 
no fim do dia, no fim do período, 

vá-se embora" 
HPAGS.18-24 

PORTUGAL JÁ GASTOU MAIS DE QUATRO MILHÕES 
EM ILUMINAÇOES DE NATAL ESTE ANO 
São cada vez mais os que defendem que se siga o exemplo de Marbelia, que poupou nas iluminações 
para dar aos empresários mais afetados pela covid » Saiba quem já gastou mais dinheiro ti PÁGS. 12-17 

Estado de emergência prevê novas restrições 
em concelhos de maior risco 
Recolher obrigatório pode ser imposto em alguns períodos do dia ou dias da semana. Testes ao vírus poderão 
ser exigidos para aceder a locais de trabalho, estabelecimentos escolares e eventos /imas. 2-3 

Novas medidas 
de apoio às 
empresas no 
valor de 1550 
milhões de euros 

PÁG .6  

Eleições nos 
EUA. A morte 
das sondagens 
e a longa espera 
pelo Presidente 
// PÁGS. 8-10 

Dinamarca 
abate milhões 
de martas que 
podem ter nova 
mutação do vírus 
// PÁG. 11 

Paulo Gonzo. 
"Os músicos 
são os 
segundos 
bombeiros" 
// PAGS. 30-32 

Tancos. 
João Paulino 
diz que 
ministro sabia 
da devolução 
// PÁG. 5 
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ESPECIAL 1 DOURO E VINHO DO PORTO 

RETOCAR PORTUGAL 
CONFERÊNCIAS UBPI Cl -15 

Cuvyo  j‹, Ca.naink 

PARCEIRO ALTO 
TECNOLÓGICO, PATROCÍNIO: 

sage REPÚBUCA r  PORTUGUESA I ==="«'''.‘. 

Vinho e turismo 
são ingredientes 
para uma retoma 
construída a Norte T T 

Viajantes devem conseguir ter acesso fácil à oferta 
que extravasa o Porto. Pontos de atração em torno 
do rio Douro têm de ser promovidos ao nível ibérico 

Duarte Pernes mente no vinho do Porto -
e do turismo. Luís Pedro 
Martins salientou que o 
Douro deve passar a ser vis-
to como um todo. "Um dos 
problemas da região é uma 
má distribuição dos turistas. 
Em 2019, 75% daqueles que 
visitaram o Norte não saí-
ram da Área Metropolitana 
do Porto". O presidente da 
Turismo do Porto e Norte 
defendeu ainda uma espécie 
de união ibérica com vista à 
promoção duriense: "Para o 
Douro é fundamental a rela-
ção com Espanha. Através 
disso, podemos anunciar 
que, juntando dois países, 
temos o rio com maior nú-
mero de patrimónios mun-
diais da humanidade. E te-
mos também a rota dos vi-
nhos Douro/Duero". 

Miguel Ribeiro 
Diretor-coordenador do BPI 

"Uma das maiores queixas que 
ouvíamos dos empresários era 
a falta de mão de obra 
qualificada, só que isto só se 
consegue atraindo pessoas" 

a 

4 

r 
111 

INICIATIVA  Modernizar pro-
cedimentos e promover o 
Douro, simultaneamente 
enquanto produto turístico 
e vinícola, é um dos cami-
nhos a seguir pelos empre-
sários da região, de forma a 
salvaguardar o futuro. Esta 
foi, pelo menos, uma das 
principais ideias deixada pe-
los especialistas que partici-
param na segunda conferên-
cia Retomar Portugal, leva-
do a cabo por BPI, JN e TSF, 
com o apoio da Sage. 

Miguel Ribeiro, diretor-
-coordenador do BPI, Fon-
tainhas Femandes, reitor da 
Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro 
(UTAD), Luís Pedro Mar-
tins, presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Por-
to e Norte de Portugal, e 
João Nicolau de Almeida, 
enólogo e criador da Quinta 
do Monte Xisto, foram os 
oradores que constituíram o 
painel. Em cima da mesa es-
teve a nova realidade vivida 
na região duriense e os seus 
efeitos, sobretudo nos seto-
res vinícola - designada-

 

Luís Pedro Martins 
Presidente do Turismo 
Porto e Norte 

"Um dos dos problemas da região 
é uma má distribuição dos 
turistas: 75% daqueles que visi-
taram o Norte não saíram da 
Área Metropolitana do Porto" 

disso pela questão do enotu-
rismo, mas também devido 
a uma enorme riqueza de pa-
trimónio cultural e paisagís-
tico". Por outro lado, João Ni-
colau de Almeida mostrou-
-se satisfeito com a explora-
ção do filão turístico, avisan-
do, porém, que ele deve con-
tinuar afastado de uma pro-
cura exagerada: "Não pode-
mos ter um turismo de mas-
sas, até porque as próprias 
quintas não têm capacidade 
para isso. Tem de ser algo 
coordenado. O Douro não 
tem perfil para hotéis como 
há no Algarve ou no Porto". 

A fechar, Miguel Ribeiro 
fez questão de destacar, na 
sua intervenção, o desen-
volvimento infraestrutural 
registado, nos últimos anos, 
no Douro: "A melhor estra-
da do Mundo para conduzir 
é a que liga a Régua ao Pi-
nhão e oferece uma paisa-
gem maravilhosa. Além dis-
so, quem faz o circuito da Es-
trada Nacional 2 (EN2), tem 
a possibilidade de visitar as 
quintas, provar os seus vi-
nhos e almoçar bem. Isso 
contribui para a coesão do 
território", afirmou o gestor 
do BPI. • 

ATRAÇÕES CONJUGADAS 

Já Fontainhas Fernandes 
destacou a tradição vinícola 
da região, defendendo que 
ela acaba por funcionar 
como chamariz turístico: 
"Associamos o Douro a uma 
região vitivinícola de exce-
lência. Cada vez se procura 
mais o turismo de experiên-
cias e o Douro é um exemplo 
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Não podemos ter um turismo 
de massas. O Douro não tem 
perfil para ter hotéis como 
há, por exemplo, 
no Algarve ou no Porto" 

/1  

João Nicolau 
de Almeida 
Enólogo e dono da Quinta 
do Monte Xisto 

retomarportugal.pt 
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A crise no canal Horeca - onde se 
incluem cafés e restaurantes, 
que viram a sua atividade 
reduzida ou até suspensa por 
causa da pandemia - teve um 
impacto grande nas vendas 
de vinhos do Douro. 
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por cento vinho produzido 
no Douro é vendido como 
não premium, isto é, a bai-
xo preço. No caso do Vinho 
do Porto, o peso é de 75%. 
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Desertificação 
gera escassez 
de profissionais 

      

      

Douro carece 
de incentivos 
à fixação de 
trabalhadores 
qualificados 
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ÊXODO  Um dos grandes 
problemas que a Região De-
marcada do Douro vem en-
frentando nos últimos 
tempos tem a ver com uma 
perda demográfica assinalá-
vel. Esta realidade revela-
-se, naturalmente, prejudi-
cial para o seu desenvolvi-
mento económico e social. 

Miguel Ribeiro assinalou 
essa realidade com alguns 
dados concelhios que são 
elucidativos: "Entre 1970 e 
2011, o Peso da Régua per-
deu 25% da população, São 
João da Pesqueira perdeu 
22% e Freixo de Espada à 
Cinta perdeu 37%. Ou seja, 
temos um problema sério 
de fixação das populações 
no Douro". 

Perante aquele panorama, 
o diretor-coordenador do 
BPI defendeu que "são pre-
cisas pessoas que sejam 
qualificadas e que fixem 
rendimento na região. 
Quando se fala de políticas 
de coesão nacional, é neces-
sário arranjar estratégias 
para contrariar este êxodo". 

Preocupação idêntica à de 
Miguel Ribeiro foi manifes-
tada por Fontainhas Fer-
nandes: "Um dos grandes  

problemas do Douro é o seu 
esvaziamento demográfico 
porque está a perder popu-
lação. Isto é um problema 
de todo o Interior Norte e 
que é preciso pôr em cima 
da mesa porque sem pes-
soas, não haverá turismo, 
não haverá vinho e não ha-
verá território". 

Ainda segundo o reitor da 
UTAD, "o grande investi-
mento que tem de ser feito 
é no conhecimento. É pre-
ciso fixar os enólogos que 
estão no Douro e apostar 
nas indústrias criativas e 
em empresas tecnológicas. 
Quando olhamos para o 
mundo da agricultura inte-
ligente ou dos drones, veri-
ficamos que são precisos 
novos técnicos para traba-
lhar e produzir estes novos 
instrumentos". 

Nicolau de Almeida parti-
lhou também a ideia de 
uma desertificação eviden-
te na população e referiu  

que isso assume, igualmen-
te, implicações no funcio-
namento das empresas: 
"Precisamos de jovens para 
aguentar isto. Na minha 
quinta, que é pequena, para 
arranjar alguém qualificado 
estou três meses à procura. 
O investimento em inova-
ção e conhecimento, que 
acontece noutros setores, 
não está acontecer na agri-
cultura". 

Por tudo isto, Miguel Ri-
beiro reiterou a ideia de que 
é imperioso trazer para o 
Douro profissionais que se-
jam especializados e que 
correspondam às exigên-
cias tecnológicas: "Uma das 
maiores queixas que ouvía-
mos junto dos empresários, 
antes da chegada da covid-
-19, era a falta de mão-de-
-obra qualificada, só que 
isto só se consegue atrain-
do pessoas e criando condi-
ções para que elas permane-
çam lá". •  DUARTE PERNES 

"Há uma procura crescente 
do turismo de experiências e 
o Douro é exemplo devido ao 
enoturismo, mas também pela 
riqueza cultural e paisagística" 

    

Fontainhas Fernandes 
Reitor da Universidade 
de Trás-os-Montes 
e Alto Douro 
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Região do Douro tem problemas de desenvolvimento 
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ZONA EURO 
CRESCE 4,2% 
EM 2021 
Bruxelas estimo que o economia da zona euro caio 7,8% este ano 
e a da Uni0o Europeia 7,4%, A contraçao continua a ser maior de 
sempre, mas é ligeiramente melhor do que os 8,7% e ELS% previstos 
em julho. Para o próximo ano, porém, a recuperaçao será mais lenta 
do que o esperado. No média dos poises do moeda única, o PIB 
deverá crescer 4,2% em 2021, face aos 6,1%. Já na União Europeia 
deverá expandir 4,1%, que compara coma subida de 5,8% projetada 
no último relatório. 
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PROJEÇÕES 

Recuperação mais lenta 
com queda do turismo até 2022 
Bruxelas vê a economia portuguesa a crescer 5,4% no próximo ano, em linha com o esperado pelo Governo, mas abaixo 
do estimado em julho. Quebra do turismo veio para ficar e Portugal enfrenta concorrência de destinos servidos por estradas. 

ANTA ATAIDE 
aataldefflomaleconomico.pt 

Os países dependentes do turis-
mo, como Portugal, deverão recu-
perar a um ritmo mais lento da 
crise provocada pela pandemia. O 
aviso é da Comissão Europeia, e 
não sendo novo, volta a surgir nas 
projeções económicas deste outo-
no, nas quais Bruxelas se mostra 
ligeiramente mais otimista para 
este ano, mas vê sombras mais ne-
gras na recuperação nos próximos 
dois anos. 

Nas projeções publicadas esta 
quinta-feira, o executivo comunitá-
rio mantém as mesmas acima dos 
8,5% previstos pelo Governo, mas 
prevê uma contração do PIB portu-
guês de 9,3% este ano, uma melho-
ria ligeira face à quebra de 9,8% do 
PIB, prevista em julho. A redução 
do tombo projetado para este ano 
estende-se aos outros países euro-
peus e resulta sobretudo de uma re-
cuperação no terceiro trimestre 
acima do esperado (por ex. segundo 
a estimativa rápida do INE, a eco-
nomia portuguesa cresceu 13,2% 
face ao trimestre anterior). 

Por outro lado, contudo, o exe-
cutivo comunitário mostra-se 
mais pessimista sobre o ritmo de 
recuperação para o próximo ano. 
Se em julho projetava uma expan-
são de 6%, vé agora a economia 
portuguesa a crescer 5,4%, em li-
nha com as estimativas do Gover-
no, e de 3,5% em 2022. 

A Comissão Europeia assinala 
que os primeiros dois trimestres 
foram especialmente penalizado-
res para Portugal, com o setor do 
turismo a ser o mais atingido. Com 
o alívio gradual das medidas de 
distanciamento social no verão, a  

economia começou a recuperar e 
muitos setores, especialmente a 
manufatura, regressaram de forma 
geral aos níveis pré-pandemia. 
Contudo, "a atividade no grande 
setor de hospitalidade do país per-
maneceu bem abaixo da capacida-
de e não se espera que recupere to-
talmente durante o período de 
previsão", ou seja até ao final de 
2022, diz o relatório, que assinala 
que as perspectivas para o setor fo-
ram ainda "mais sombrias" devido 
a um aumento de infeções no iní-
cio do outono. 

"Os riscos estão ainda negativos  

devido à elevada dependência de 
Portugal do turismo externo, no 
qual a incerteza permanece signi-
ficativa", salienta Bruxelas, expli-
cando que o turismo externo -
que representava 52% das expor-
tações portuguesas de serviços no 
ano passado - desmoronou no se-
gundo trimestre, com uma quebra 
de mais de 90%, mantendo-se 
"substancialmente abaixo do seu 
nível pré-pandémico durante o 
verão". É, neste sentido, que vinca 
que Portugal se depara com um 
outro desafio: "dado que grande 
parte do setor depende do trans-
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DISCIPLINA ORÇAMENTAL 

Bruxelas vê Leão 
a cumprir regras 
do défice em 2022 

Governo e Comissão Europeia projetam 
que o défice orçamental não supere os 3% 
daqui a dois anos. 

10,7 

Kogro52 a/64e Moldo 1 mrealy~m21.0.mcayo, 

porte aéreo, Portugal enfrenta 
também uma maior concorrência 
de destinos mais frequentados por 
estrada". 

Portugal não é, contudo, caso 
único na União Europeia. Paolo 
Gentiloni, comissário europeu da 
Economia, reconheceu que quase 
metade dos Estados-membros 
"não deverão recuperar o PIB a ní-
veis anteriores à pandemia até ao 
final de 2022" e que se espera, "in-
clusivamente, que os países com 
grandes setores de turismo demo-
rem mais tempo a alcançar uma 
recuperação total". Em conferên-
cia de imprensa, após a divulgação 
das projeções económicas, o res-
ponsável europeu explicou que tal 
deriva da "diferença na gravidade 
da pandemia" e "no rigor das medi-
das de contenção", ainda que as 
"diferenças nas respostas políticas 
internas e nas estruturas económi-
cas" não lhes sejam indiferente. 

Bruxelas assinala, porém, que as 
projeções estão ancoradas a um 
"grau de risco e incerteza extrema-
mente elevado" e que o recrudesci-
mento da pandemia nas últimas 
semanas, que levou à introdução 
de novas medidas de confinamen-
to, "criou, no entanto, novas per-
turbações. •  

Ainda é uma incógnita se a sus-
pensão das regras de disciplina or-
çamental de Bruxelas termina no 
final de 2021, mas mesmo que esse 
cenário se concretize, a Comissão 
Europeia não antevê incluir Por-
tugal no clube dos países que ultra-
passa os limites de défice de 3% do 
PIB, imposto pelo Pacto de Estabi-
lidade e Crescimento. 

Nas projeções de outono, publi-
cadas esta quinta-feira, o executi-
vo comunitário projeta uma traje-
tória descendente do défice orça-
mental de Portugal nos próximos 
dois anos, atingindo 3% do PIB 
em 2022. Bruxelas projeta um dé-
fice de 7,3% do PIB este ano, re-
duzindo-se para 4,5% no próximo 
ano, em linha com o inscrito pelo 
Governo no Orçamento do Esta-
do para 2021. Apesar de ainda não 
ter publicado a sua avaliação ao 
esboço orçamental, as previsões 
da Comissão parecem dar já um 
carimbo ao cenário orçamental 
das Finanças, que estimam um dé-
fice de 7,3% do PIB este ano, se-
guido de uma queda para um sal-
do negativo de 4,3% em 2021 e de 
2,7% em 2022. 

A Comissão Europeia espera 
que a redução do saldo orçamental 
entre este ano e o próximo resulte 
da recuperação da economia espe-
rada e da redução do peso orça-
mental das medidas de mitigação 
da crise, bem como o reembolso 
dos juros pré-pagos do emprésti-
mo de assistência financeira con-
cedido pelo Fundo Europeu de Es-
tabilidade Financeira, também fri-
sado pelo Governo no relatório do 
0E2021. As projeções do executi-
vo comunitário "em consonância 
com o projeto de plano orçamental 
para 2021" incluem "um investi-
mento público adicional ao abrigo 
do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência". 

Porém, também alerta que há 
riscos, nomeadamente "a acumula-
ção de passivos contingentes pú-
blicos decorrentes de algumas em-
presas públicas e às medidas de mi-
tigação da crise direcionadas ao se-
tor privado, que atingem níveis 
pré-pandémicos não negligenciá-
veis". Ainda assim, assinala que 
sem medidas de política diferentes 
e com a retoma económica a meta  

de redução do défice para 3% é 
possível. 

As regras de disciplina orçamen-
tal da Comissão Europeia estão 
suspensas devido à pandemia, ten-
do a Comissão esclarecido aos paí-
ses em setembro que assim conti-
nuariam até ao final de 2021. 

Porém, Bruxelas ainda pondera 
quando serão reativadas. O co-
missário europeu da Economia, 
Paolo Gentiloni, admitiu que a 
suspensão além de 2021, tal como 
já defende o primeiro-ministro é 
"uma opinião perfeitamente legí-
tima". "De facto, não é algo que 
ainda tenhamos decidido, mas 
quero ser muito claro sobre o fac-
to de não termos decidido nada 
em sentido oposto", disse o res-
ponsável italiano, em entrevista à 
Agência Lusa, já depois da divul-
gação das projeções. 

"Presumivelmente, desativamos 
esta cláusula quando essa crise tiver 
terminado. E, segundo as previsões, 
não atingiremos o nível de PIB 
(Produto Interno Bruto) pré-pan-
démico antes do final de 2022, e, 
mesmo nessa altura, de acordo com 
as nossas projeções, 10 Estados-
-membros ainda não terão recupe-
rado" totalmente, salientou. •  AA 

Comissão Europeia 
ainda pondera 
quando irá 
avançar com o fim 
da suspensão das 
regras orçamentais 
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Republicanos e democratas 
prontos para prolongado 

impasse nas eleições
Ainda sem confirmação oficial de vitória de Joe Biden e com Donald Trump a alegar fraude, Estados Unidos  
tiveram as eleições mais participadas de sempre. Mercados mostram-se tranquilos até agora. ● P16, 17, 22 e 23  
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SUPLEMENTO 

Especial Futuro  
da Água: como 
Portugal enfrenta  
o desafio da escassez 

Portugal enfrenta cada vez mais 
secas e o país precisa de encontrar 
formas mais eficientes de utilizar 
este recurso vital. ● Especial

PUB

Plano da TAP prevê até duas mil  
saídas no grupo no pior cenário
Consultores da BCG propõem um corte de 150 milhões de euros nos custos com pessoal. A redução do número de postos 

de trabalho no grupo de aviação poderá ser mitigada com reformas antecipadas e cortes salariais. ● P8 e 9

PUB
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PUB

Estado de emergência 
em vigor pelo menos 
até ao Natal
Decreto vai permitir recolher obrigatório e requisição civil de hospitais privados a partir 

de segunda-feira. Evolução da pandemia dita se haverá mais de duas renovações. ● P4 e 5

PROJEÇÕES ECONÓMICAS 

Bruxelas vê 
recuperação mais 
lenta com queda  
do turismo até 2022

Comissão Europeia vê economia 
portuguesa a crescer 5,4% em 
2021, mas alerta que a quebra no 
turismo veio para ficar. ● P6 e 7

ENTREVISTA 

“Muitas empresas  
não vão sobreviver  
se os apoios não 
chegarem a tempo”

Nuno Carvalho, deputado do PSD, 
alerta que uma retoma das expor-
tações em 2021 está longe de ga-
rantida. ● P14

“Vice” de Miguel Albuquerque cri-
tica Governo por abater o valor da 
avaliação de hospitais madeirenses 
já existentes no apoio à construção 
do novo. ● EM

ECONÓMICO MADEIRA 

Governo regional 
diz que Orçamento 
do Estado tem 53,1 
milhões a menos 
para novo hospital

BANCA 

CGD, Santander, 
BCP e BPI  
com imparidades 
de 640 milhões  
até setembro ● P20

Paulo Macedo 
CEO da Caixa Geral de Depósitos

POLÍTICA 

PS deverá  
dar liberdade  
de voto  
nas eleições 
presidenciais ● P12
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ZONMer 

Je suis Nazaré 
JOÃO CEPEDA 

Presidente e diretor criativo 
do Time Out Market 

N 

O surf que foi 
interdito na 

Praia do Norte 
não e uma 

brincadeira de 
crianças. E um 
negócio sério. 

o dia em que acordámos com as 
imagens da Nazaré atulhada de 
gente, para ver os surfistas de on-
das gigantes na Praia do Norte, o 
país ficou louco. Mais uma histó-
ria de irresponsabilidade cívica, 
parecia, e logo uma semana depois 
do delírio que foi o Grande Pré-
mio de Fórmula 1, em Portimão. 
'Rido verdade, tudo grave. Mas o 
piorveio a seguir. Enquanto no Al-
garve a consequência imposta 
pelo Governo foi lógica e bem me-
dida - proibir assistência na pró-
xima grande prova internacional 
de motociclismo -, na Nazaré, 
pela voz da capitania local, che-
gou-nos uma sentença no mínimo 
surpreendente. Em modo meio 
militar meio desinteressado, o ca-
pitão do porto anunciou que toda 
a prática de surf estava proibida. 
Assim mesmo, sem apelo nem 
agravo. Para curar uma ferida nu m 
dedo... amputa-se o braço. É não 
perceber nada sobre a economia 
que temos. 

Nos últimos anos, esta etapa 
da Praia do Norte do Circuito 
Mundial de Ondas Gigantes tor-
nou-se um dos eventos portugue-
ses mais mediatizados de sempre. 
Além da transmissão em diferen-
tes canais de cabo dedicados à mo-
dalidade, seguidos hoje em dia por 
centenas de milhares de fás de 
stuf, não há Inverno em que as fo-
tografias e os vídeos destes acon-
tecimentos não encham as redes 
sociais, de forma espectacular e in-
crivelmente rentável para Portu-
gal. 

Por causa disso, Nazaré pas-
sou a ser uma palavra sagrada no 
mundo do surf, que é um dos des-
portos em maior ascensão no pla-
neta, gerando um negócio cujo va-
lor já se estima ultrapassar os 10 
mil milhões de dólares. 

Em Portugal, onde sempre 
houve condições naturais para 
atrairmos estes fás e este dinhei-
ro, nunca houve, infelizmente, ta-
lento nem capacidade para reter 
um milímetro dessa atenção. 
Nunca, isto é, até que o famoso ca-
nhão da Nazaré foi descoberto. 

Os efeitos económicos dessa 
descoberta estão à vista. Para a 
própria região, em primeiro lugar, 
que em meia dúzia de anos viu 
todo o tipo de negócios à volta do 
fenómeno explodir - hotéis, hos-
tels, parques de campismo, tours, 
lojas, restaurantes, bares e escolas 
de surf ; para as outras cidades do 
país, nomeadamente Lisboa e 
Porto, que começaram a receber 
os turistas de surf na sua primeira 
escala antes de rumarem ao san-
tuário das ondas; e para as muitas 
praias de ondas ao longo da nossa 
costa atlântica, onde antes não se 
via um único turista e que hoje 
chegam a estar cheias de visitan-
tes estrangeiros, sendo que alguns 
até se tornaram residentes. 

A montante disto passámos a 
vender o nome Portugal em canais 
nos quais nunca existimos e que 
têm centenas de milhares de se-
guidores. Conseguimos falar para 
um segmento totalmente novo de 
público, jovem adulto, com poder 
de compra e que inevitavelmente 
vai dominar o mercado de turis-
mo nos próximos anos. E desviá-
mos a atenção turística para fora 
dos nossos dois centros metropo-
litanos e, ainda mais importante, 
durante as épocas baixas, ou seja, 
conseguimos cumprir dois dos ob-
jectivos recorrentes de qualquer 
estratégia pública de turismo dos 

Carlos Barroso 

últimos dez anos. 
Nada disto é novo ou passou 

despercebido ao Turismo de Por-
tugal, já agora, que há poucos anos 
usou a imagem da poderosa onda 
numa campanha que encheu um 
ecrã gigante em pleno Times 
Square nova-iorquino, a praça 
mais famosa do planeta. 

Mas no tal dia em que acordá-
mos com a imagem da Nazaré 
inundada por gente sem máscara 
ninguém se lembrou de nada dis-
to. E é razoável que assim fosse, 
porque importava a ameaça da co-
vid mais do que qualquer outra 
coisa. Já no dia em que o senhor 
capitão do porto da Nazaré deci-
diu interditar a prática do surf na 
Nazaré por ser impossível e) con-
trolar as multidões que assistem 
ao fenómeno, aí sim, falhámos. 

Alguém 
explique 

a quem tomou 
esta decisão 

que a vaga que 
é preciso 

achatar não 
é a da Nazaré. 

Por não questionar a mais do que 
duvidosa proibição, por não ques-
tionar a capacidade que as autori-
dades militares e locais têm para 
prevenir e evitar problemas des-
tes, como de resto fazem no resto 
do país. 

Pensar que tudo isto não é gra-
ve, porque vivemos tempos de ex-
cepção e tudo vai passar, é igual-
mente errado. Para quem não 
sabe, as semanas em que a fase fi-
nal da Liga dos Campeões foi jo-
gada em Lisboa e em que o Gran-
de Prémio de Automobil ismo de-
correu no Algarve foram, para 
centenas de operadores associa-
dos ao turismo, as únicas, desde o 
fatídico mês de Março, em que se 
fez dinheiro suficiente para pagar 
as contas. Desvalorizar a impor-
tância destes eventos para a eco-
nomia nacional não é, portanto, 
um pormenor. É um exercício de 
arrogância, que desvaloriza as di-
ficuldades que o sector do turismo 
está a passar e a necessidade que 
temos de mostrar ao mundo que 
estamos vivos e à espera do regres-
so da normalidade. 

O surf que foi interdito na 
Praia do Norte não é uma brinca-
deira de crianças. É um negócio 
sério, com um potencial turístico 
inigualável, e que tem de ser trata-
do com a importância real que tem 
para o futuro do país. Não é possí-
vel mantermos a economia viva se 
continuarmos a ignorar o impac-
to financeiro e sobretudo simbó-
lico destas grandes conquistas dos 
últimos anos. 

Alguém explique a quem to-
mou esta decisão que a vaga que 
é preciso achatar não é a da Naza-
ré. • 

Artigo em conformidade 

com o antigo Acordo Ortográfico 
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JOÃO CEPEDA 

"O stuf que foi 
interdito na Praia 

do Norte não é uma 
brincadeira de 
crianças. E um 
negócio sério." 

PÁGINA 27 
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TURIHAB adere ao “Visita Portugal” 
A TURIHAB - Associação de Turismo do Habitação aderiu ao “Visita Portugal — www.
visitaportugal.pt”, com a nova plataforma de reservas online Solares de Portugal, permitindo 
agilizar esta parceria com o Turismo de Portugal e proporcionar um desconto de 30% em 
estadias mínimas de duas noites nos Solares de Portugal e nas Casas no Campo. 
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O Turismo de Habitação 
e o Turismo no Espaço Rural 

em tempos de Pandemia

MANUEL DE CARVALHO E SOUSA
Docente do ISAG-European Business School 

As unidades de alojamento 
turístico na modalidade de 
Turismo de Habitação (TH) e 

nas diversas modalidades do Turismo 
no Espaço Rural (TER) constituem 
uma oferta que se distribui por todo 
o país, com especial incidência nos 
territórios de baixa densidade.
Com a exceção das unidades de 
Turismo de Habitação, que podem estar 
localizadas em cidades, todas as outras 
tipologias estão situadas em espaços 
com ligação tradicional e significativa 
à agricultura, ao ambiente e paisagem, 
com caráter vincadamente rural.
Estes tipos de alojamento, no âmbito 
do exercício da sua atividade turística, 
podem ainda ostentar o selo do Turismo 
de Natureza, que é atribuído pelo 
Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas (ICNF) que implica a 
adesão formal a um código de conduta, 
cumprindo integralmente um conjunto 
de normativos, relacionados com a 
responsabilidade empresarial e com 
boas práticas ambientais.
Este tipo de turismo oferece um 
conjunto de atividades e de serviços 
prestados em zonas rurais, nas diversas 
modalidades de hospedagem, de 
atividades e serviços complementares de 
animação e diversão turística, com vista 
a proporcionar aos hóspedes uma oferta 
diversificada.
Estas unidades de Turismo de 
Habitação (TH), de Hotéis Rurais 
(HR), de Casas de Campo (CC), 
de Agroturismo (AT) e de Turismo 
de Aldeia (TA) estão localizadas em 
quintas e herdades, em vilas e aldeias, 
junto ao mar e no interior, nas 
montanhas e nas planícies, com maior 
predominância no Norte de Portugal.
O alojamento nestas unidades 
torna-se um instrumento de fixação 
da população local, de criação de 
emprego em meio rural e sobretudo no 
interior do país e ainda uma forma de 
valorização do património arquitetónico 
e natural, com a manutenção das 
características arquitetónicas e dos 
materiais construtivos típicos de cada 
região.
Do ponto de vista social, estas unidades 
ajudam a preservar as características das 
comunidades, os valores e os modos de 
vida e de pensamento das populações 
rurais, baseadas em modelos de 
agricultura familiar.
É um modelo de turismo 
sustentável, na medida em que o seu 
desenvolvimento ajuda a manter as 
características rurais de cada região, 
potencia a utilização dos recursos locais 

e os conhecimentos derivados do saber 
das populações, diferenciado de acordo 
com a diversidade do ambiente, da 
economia e da singularidade da história 
e das tradições.
Esta é a realidade deste tipo de oferta 
de alojamento turístico, que foi sempre 
pensada como um convite a uma 
estadia relaxante, a um retemperar de 
forças, a um passeio pelo património, 
numa viagem pela memória do 
passado, criadora de novas memórias 
transportadas para o futuro de cada um.
De repente, este tipo de alojamento 
confronta-se com uma pandemia, 
como todo o turismo, todas as áreas de 
negócio, em todos os países do mundo. 
Os aviões passam a ter muito menos 
rotas, com muito menos frequência, 
e há um receio generalizado de 
contaminação e de propagação de 
doenças por parte dos turistas. Para 
além do receio de viajar, há ainda as 
dificuldades inerentes às viagens, em 
que em alguns casos há obrigatoriedade 
de testes de despistagem e noutros 
mesmo a obrigatoriedade de 
quarentena. 
Perante este cenário, a maior parte 
dos turistas estrangeiros cancelaram as 
marcações e outros, naturalmente, nem 
procederam a qualquer reserva. Restou 
assim este ano praticamente apenas 
o turismo nacional que procurou, no 
verão, uma oferta segura para a suas 
férias em família ou com um grupo 
restrito de amigos.
Estas unidades de TER e TH, com 
exceção dos Hotéis Rurais, são unidades 
geralmente pequenas com apenas alguns 
quartos, o que permite uma estadia 
segura para um grupo restrito. Por essa 
razão, neste ano de 2020, as unidades 
turísticas independentes tiveram uma 
ocupação razoável, nos territórios 
menos povoados, nas casas mais 
isoladas, com piscina e relvados, onde 
as pessoas se sentiram em segurança, 
podendo usufruir de banhos de sol e 
de piscina, com controlo e segurança 
sanitária dos turistas.
Para esta segurança muito contribuiu 
a possibilidade de atribuição do 
selo “Clean&Save” pelo Turismo 
de Portugal, que obrigava as 
entidades aderentes a um conjunto 
de procedimentos de segurança, 
permitindo assim que este ano fosse, 
na generalidade, a modalidade de 
alojamento turístico menos prejudicada 
nos meses de verão, mas ainda assim 
muito marcada pela forte sazonalidade, 
por estar agora mais dependente do 
turismo nacional. Página 22
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A cadeia hoteleira Hilton vai 
reforçar a presença em Por-
tugal com a abertura de um 

hotel sob a marca Tapestry Collec-
tion, na cidade do Porto. O Sé Ca-
tedral Hotel Porto, Tapestry Col-
lection by Hilton é propriedade da 
Referência Arrojada, SA, uma subsi-
diária do Mercan Group of Compa-
nies, e vai operar ao abrigo de um 
acordo de franchising com o gru-
po Hilton. A abertura está prevista 
para o início do verão de 2021.

 O Sé Catedral Hotel Porto, Ta-
pestry Collection by Hilton é 
uma unidade com 77 quartos “que 
vai trazer uma nova e emocionan-
te experiência aos hóspedes da se-
gunda maior cidade de Portugal”, 
desta a empresa. O hotel vai contar 
com um bar, restaurante e estacio-
namento nas proximidades. Vai ins-
talar-se na Rua Chã, 38, 4000-052 
Porto, Portugal. 

 «O Sé Catedral Hotel Porto será 
uma estreia impressionante para a 
Tapestry Collection by Hilton em 
Portugal e temos o prazer de o fa-
zer em parceria com o grupo Mer-
can. A Tapestry Collection está a 
ganhar força na Europa e com no-
vos hotéis projetados em destinos 
como Paris e Madrid poderemos 
ver uma margem de crescimento 

significativa em todo o continente. 
Esperamos, em particular, que esta 
expansão seja impulsionada pela 
oportunidade de fidelização, uma 
vez que os hotéis procuram bene-
ficiar de visibilidade perante os 110 
milhões de membros do Hilton Ho-
nors, mantendo o conceito de ex-
periência única”, destaca Patrick 
Fitzgibbon, Senior vice president, 

Development, EMEA, do grupo 
Hilton. 

 Já, Jordi Vilanova, presidente 
da Referência Arrojada, SA e vice-
-presidente do Mercan Group of 
Companies, afirma que “estamos 
muito felizes por anunciar a nos-
sa parceria com a cadeia de hotéis 
Hilton para operar esta unidade, 
em particular sob a marca Tapestry 

Collection, que é a ideal para esta 
propriedade e para o local onde se 
vai situar. Apesar da contração que 
o setor do turismo está a sentir de-
vido à pandemia, acreditamos que 
o destino tem potencialidade para 
continuar a atrair turistas de todo 
o mundo. E estamos confiantes de 
que, com o seu estilo único e loca-
lização privilegiada no centro cul-
tural do Porto, este hotel rapida-
mente se tornará um dos favoritos 
dos hóspedes que procuram um 
serviço de hospitalidade original e 
de luxo”.

O Sé Catedral Hotel Porto, Ta-
pestry Collection by Hilton, vai fa-
zer parte de um portfólio global 
de crescimento rápido. Cada pro-
priedade tem o seu próprio estilo 
e personalidade que abraça a cul-
tura local, enquanto proporciona a 
garantia associada ao nome Hilton, 
além dos benefícios do premiado 
programa Hilton Honors.

Unidade instala-se junto à Sé

Tapestry Collection by Hilton escolhe a cidade 
do Porto para o primeiro hotel em Portugal

Notícia

O Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection 
by Hilton é uma unidade com 77 quartos e vai contar 
com um bar, restaurante e estacionamento 
nas proximidades
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Animadores turísticos dizem que as novas medidas para conter a pandemia são pouco claras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85692b15-7845-4937-8fd3-

39dacde459eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os animadores turísticos dizem que as novas medidas do governo para conter a pandemia são pouco
claras e que isso está a levar ao cancelamento de eventos. Desde o início da pandemia foram
canceladas cerca de 90% das iniciativas.
Declarações de Angelina Santos da Imotion; António Marques Vidal, Presidente da Associação
Portuguesa Empresas de Congressos, Animação e Eventos.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-06 13:44
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Proximidade: 
Turismo 

de Portugal aposta 
no mercado interno 

e em Espanha 
Com quebras face a 2019 na ordem dos 60% de hóspedes e dormidas (até 

agosto) e de 57,2% nas receitas (até julho), o Turismo de Portugal acaba de lançar 

uma nova campanha para o mercado interno #TuPodes - Visita Muito Por Pouco. 

A aposta no turismo de proximidade chega também a Espanha, onde a versão 

em espanhol da campanha #TuPodes estreou no Festival do Fado em Madrid, em 
setembro. Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, faz o balanço deste 

ano e revela a estratégia para amortecer o efeito da pandemia no setor. 
Texto Susana Marques smarques@ccile.org Fotos DR 

N
o final do período de confina-
mento, o Turismo de Portu-
gal convidava os portugue-
ses a viajarem em Portugal. 
Que balanço é possível fazer 

do impacto desta campanha? 
#TuPodes,VisitaPortugal foi lança-
da em junho para o mercado inter-
no, com o objetivo de incentivar à 
descoberta dos motivos que torna-
ram Portugal o Melhor Destino do 
Mundo e, ao mesmo tempo, contri-
buir de forma ativa para a retoma do 
setor turístico que desempenha um 
papel de enorme relevância na eco-
nomia nacional. A campanha repre-
sentou um investimento de dois mi-
lhões de euros e continuará ativa até 
ao final de 2020, nos meios digitais,  

televisão, rádio e imprensa nacional 
e regional. 
Até ao momento, em pouco mais de 
três meses, fazemos um balanço po-
sitivo com 99 milhões de impressões 
dos anúncios e um alcance superior 
a cinco milhões de pessoas. 

Quais são os números do Turismo em 
Portugal relativamente ao primeiro, 
segundo e terceiro trimestre? Dormi-
das? Duração da estadia? 
Os resultados relativos aos dois pri-
meiros meses do ano indiciavam um 
excelente ano turístico, com os hós-
pedes a crescerem 13%, as dormidas 
11% e as receitas turísticas 10%. 
Em março, devido ao confinamen-
to decorrente da pandemia da CO-

  

VID-19, os resultados dos vários 
indicadores começaram a registar 
quebras. 
No primeiro trimestre de 2020, Por-
tugal recebeu 3.705,7 mil hóspedes 
(-18,2% face ao primeiro trimes-
tre de 2019), 8.991,8 mil dormidas 
(-18,3%) e 2.588,4 milhões de euros 
de receitas turísticas (-10,7%). 
Desde o início do ano e até agosto 
(dados mais recentes), os resultados 
são os seguintes: 7.304,5 mil hóspe-
des (-60,3% face ao período homó-
logo de 2019), 18.210,9 mil dormi-
das (-62,5%), das quais 9,288,6 mil 
são de residentes (-37,1%) e 8,922,3 
mil são do estrangeiro (-73,6%). 
As receitas turísticas atingiram, até 
julho, o montante de 4.177,5 mi-
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lhões de € (-57,2%). Uma vez 
que os dados mais recentes são 
referentes a agosto 2020, ain-
da é prematuro fazermos um 
balanço do terceiro trimestre. 
Contudo, o comportamento 
relativo ao mercado interno e a 
abertura gradual das unidades 
de alojamento têm conduzido 
a uma recuperação gradual do 
setor, nos meses da época alta. 

Tendo em conta o impacto da 
pandemia, quais foram as re-
giões com melhor performance? 
Em agosto de 2020, compara-
tivamente com o mês anterior, 
as dormidas de residentes au-
mentaram em três destinos na-
cionais: Algarve (+9,9%), Alen-
tejo (+3,9%) e na região Centro 
(+1,1%). 
Em relação aos oito primeiros 
meses do ano, todas as regiões 
apresentaram decréscimos, 
sendo o Alentejo, o Centro e 
o Norte os que evidenciaram 
quebras menos acentuadas 
(-38,6%, -52,0% e -57,4%, pela 
mesma ordem). 

Portugal também foi visitado por 
estrangeiros: guantes? De que 
países? Que regiões visitaram? 
Duração da estadia? 
No período acumulado de ja-
neiro a agosto deste ano, Por-
tugal foi visitado por 2,9 mi-
lhões de hóspedes residentes no 
estrangeiro, que representaram 
um decréscimo de 73,6% face 
ao mesmo período de 2019. 
O TOP 5 de mercados emis-
sores, neste período, foi cons-
tituído por: Espanha (588,7 
mil, -63% face a igual período 
de 2019), França (325,8 mil, 
-72%), Reino Unido (320,4 
mil, -78%), Alemanha (286,9 
mil, -72%) e Brasil (245,7 mil, 
-71%). 
As regiões mais visitadas por 
residentes no estrangeiro fo-

 

ram: Área Metropolitana de  
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Lisboa, com 1.065,8 mil hóspe-
des (-73% face ao mesmo período 
de 2019), Algarve com 615.3 mil 
(-76%) e a região Norte com 590,2 
mil (-71%). 
Até agosto, nas três regiões mencio-
nadas anteriormente, os não residen-
tes permaneceram 2,5 noites na Área 
Metropolitana de Lisboa, 4,4 noites 
no Algarve e 2,1 noites na região 
Norte. 

Que peso está a ter o mercado espa-
nhol este ano? De que forma estão a 
comunicar o destino Portugal em Es-
panha, este ano? 
Até agosto, o mercado espanhol foi 
responsável por 589 mil hóspedes 
(-63,2% do que em 2019), 1,3 mi-
lhões de dormidas (-65%) e 485 mi-
lhões de euros de receitas turísticas 
(-48,6%). 
Devido à proximidade, a comuni-
cação no destino Espanha tem sido 
privilegiada. A aposta tem sido na 
comunicação de territórios do inte-
rior e de ativos como Cultura, Na-
tureza e Gastronomia. A título de 
exemplo, ativámos a marca #Heri-
tageToShare que motiva os turistas 
a contar uma história pessoal asso-
ciada a um Património Mundial da 
UNESCO em Portugal. 
A nova campanha internacional 
"Only You"é uma canção de respos-
ta dos portugueses aos turistas inter-
nacionais que, na campanha #TuPo-
des, cantaram esta música especial 
dirigida a Portugal , é outro ativo 
relevante na promoção do destino 
em Espanha. A versão em espanhol 
desta campanha estreou no Festival 
do Fado em Madrid, há algumas se-
manas. 

O mote da atual campanha do TP é #Tu-
Podes - Visita Muito Por Pouco elege 
alguns produtos/ destinos. Como vai 
funcionar esta campanha? 
#TuPodes - Visita Muito Por Pouco 
é a nova iniciativa que visa estimular 
a procura turística interna na época 
baixa e que conta com uma dotação  

orçamental de 50 milhões de euros. 
Em visitaportugal.pt estarão dispo-
níveis centenas de experiências tu-
rísticas e gastronómicas, alojamento, 
visitas a museus e viagens de com-
boio, a preços acessíveis, que podem 
incluir descontos até 50%. 
Neste Programa de Incentivo à Pro-
cura Interna, empresas e entidades 
públicas juntaram-se para criar as 
soluções mais vantajosas para que os 
portugueses tenham oportunidade 
de conhecer melhor o seu país. Tra-
ta-se de um esforço partilhado, em 
que as promoções são comparticipa-
das em partes iguais pelas empresas 
e pelas entidades públicas. 

"Desde o 
lançamento das 

linhas de apoio, em 
março de 2020, mais 
de 30 mil empresas 
do setor do turismo 
receberam 1,8 mil 
milhões de euros" 

As ofertas estarão disponíveis online, 
até 15 de dezembro, através de plata-
formas dedicadas a diferentes tipolo-
gias de serviços turísticos, como é o  

caso: Explora Portugal, que permite 
a reserva de experiências turísticas 
e gastronómicas, de todo o país e 
que abrange diferentes temas como 
aventura, natureza, património, cul-
tura, gastronomia e vinhos, família, 
cidades e mar; Click2Portugal, Boo-
kinXisto e Solares de Portugal com 

oferta de alojamento de Hotelaria, 
Aldeias de Xisto e Turismo no Es-
paço Rural; Museus e Monumentos 
Nacionais geridos pela Direção Ge-
ral do Património Cultural e viagens 
de comboio da CP-Comboios de 
Portugal. 
O objetivo é estimular a procura 
interna, proporcionar um incenti-
vo à procura em época baixa e criar 
hábitos de consumo de turismo em 
Portugal. 

A aposta no turismo de proximidade 
vai chegar a que mercados? 
Aos nossos principais mercados 
emissores europeus: Espanha, Reino 
Unido, França, Holanda e Alema-
nha. 

Qual é o orçamento e a estratégia do 
Turismo de Portugal para os próximos 
tempos, quer para o mercado interno, 
quer para o externo? 
A estratégia passa por manter um 
elevado dinamismo e relevância dos 
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conteúdos, tendo a atitude e propó-
sito da marca sempre no centro da 
nossa atividade promocional. A ma-
nutenção da notoriedade em merca-
dos transatlânticos e o investimento 
tático em mercados de oportunidade 
e proximidade, são as duas opções 
estratégicas implementadas. 
A importância do marketing digital, 
da otimização e aumento de eficácia, 
mantém-se como foco operacional 
da promoção do destino Portugal. 

O setor do turismo empregava mais de 
400 mil pessoas. Quais são os núme-
ros atuais? 
Considerando os números do INE 
relativos ao Inquérito ao Emprego, e 
agregando as atividades inerentes ao 
Alojamento, à Restauração e simila-
res e às Agências de Viagens, Opera-
dores Turísticos, outros serviços de 
reservas e atividades relacionadas, os 
valores mais atualizados reportam-se 
ao segundo trimestre de 2020, que 
registou um número total de 290 mil 
empregados. Se relacionarmos este 
valor com o homólogo de 2019 (335 
mil), constata-se que se contabiliza-
ram menos 45 mil empregados, equi-
valente a um decréscimo de 13,5%. 

Que perdas se estimam no setor? 
A Organização Mundial do Turis-
mo estima para Portugal, em 2020, 
perdas entre os 58%-78%, devido 
à pandemia provocada pela CO-
VID-19, valores que se encontram 
na linha do previsto em termos glo-
bais. 

No total, qual é o valor dos apoios 
destinados às empresas do setor do 
turismo? Quantas empresas se can-
didataram aos apoios? Quantas rece-
beram ou vão receber apoios? Quanto 
desse valor já chegou efetivamente às 
empresas? 
Desde o lançamento das linhas de 
apoio, em março de 2020, mais de 
30 mil empresas do setor do turismo 
receberam 1,8 mil milhões de euros. 
Apesar de todas as medidas imple-

  

mentadas, e de todo o esforço que 
o Turismo de Portugal e o Governo 
têm estado a desenvolver para que o 
impacto da pandemia seja o menor 
possível neste setor, sabemos que 
haverá, certamente, um aumento de 
falências nos próximos meses. 
Por outro lado, também sabemos 
que ambientes de disrupção são 
oportunidades para a criação de 
novos negócios, adaptados a novas 
realidades. E compete ao Turismo 
de Portugal, e é algo que estamos 
a fazer, construir um quadro de fi-
nanciamento adaptado a estas duas 
realidades. 

Como prevê que será o ritmo de reto-
ma da atividade turística? O que consi-
dera mais desafiante nesse processo? 
A retoma do setor do turismo a nível 
global é um dos maiores desafios eco-
nómicos das últimas décadas. O ritmo 
será certamente marcado pela evolução 
da própria pandemia, das soluções que 
se desenvolvam e pela sua dissemina-
ção pelo mundo, mas sobretudo pela 
recuperação da confiança das pessoas. 
É essencial que o medo seja vencido, 
que todos nos sintamos perfeitamente 
seguros nas deslocações turísticas e é 
essa vertente mais intangível que surge 
como o maior desafio. ■ 
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

EQUESTRIAN  ||  Three-hun-
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You can follow the latest news 
from the event, including results 
and interviews, by following 
the Vilamoura Equestrian 
Centre Facebook page 
(https://www.facebook.com/
VilamouraEquestrianCentre).

Vilamoura Champions Tour to generate 
€20 million for Algarve economy
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Estudo «turismo acessível e 
inclusivo» apresentado em Faro
A Universidade do Algarve (UAlg), 
através do Centro de Investigação em 
Turismo, Sustentabilidade e Bem-es-
tar (CinTurs) e do Instituto Superior 
de Engenharia (ISE) acolheu a Esco-
la de Verão - Turismo Acessível e In-
clusivo, tendo considerado a cida-
de de Lagos como caso de estudo.  
O município apoiou o trabalho de in-
vestigação, sendo igualmente par-
ceiro do Projeto Sustowns de promo-
ção do turismo sustentável, financia-

do pelo Interreg-Med. Os resultados 
vão ser apresentados num seminário 
a realizar dia 9 de novembro, no cam-
pus da Penha da UAlg, no Comple-
xo Pedagógico (Auditório 1.5), com 
início às 14 horas. Temáticas como  
«Turismo de Proximidade na cidade 
de Lagos», «Birdwatching or Bird by 
Ear – Turismo acessível e inclusivo 
em Lagos», ou «Arquitetura Popular 
em Lagos» serão alguns dos pontos-
-chave em destaque. 
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“This campaign aims 
to explain that it is up 
to each and every one 
of us to take care of 
our natural heritage, 
which is very rich and 
unique.”

Tourism board launches 
“protect nature” campaign
AWARENESS  ||  The importance 
of respecting nature and doing 
our best to preserve it is the driv-
ing theme of a new awareness 
campaign launched by the Algarve 
tourism board (RTA).

Entitled ‘Algarve, Bonito por 
Natureza’, it aims to “change atti-
tudes” and encourage “more con-
scious and responsible behaviours” 
among residents and tourists alike 
when they are enjoying the region’s 
beaches, walking its trails or sim-
ply exploring its wildlife.

“In the midst of this pandemic, 
we have to prepare for a more 

promising future,” says Algarve 
tourism boss João Fernandes.

“This campaign aims to explain 
that it is up to each and every one of 
us to take care of our natural herit-
age, which is very rich and unique,” 
he adds.

As the tourism board stresses, 
nature tourism is a niche that has 
been growing considerably in 
the Algarve, with more and more 
nature lovers seeking the region 
every year.

The campaign will be promoted 
online via Facebook, Instagram and 
YouTube until the end of the month.
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ATUALIDADEAlgarve reeleito 
melhor destino 
de praia da Europa
Região alcança a distinção pela sétima vez e mantém  
o recorde de nomeações
O Algarve foi, uma vez mais, 
distinguido como o «Melhor 
Destino de Praia da Europa», 
na edição de 2020 dos World 
Travel Awards. Esta é a sétima 
vez (e sexta consecutiva) que 
o destino conquista a prefe-
rência dos principais líderes 
da indústria de turismo e via-
gens de todo o mundo que, 
anualmente, participam nes-
ta iniciativa e votam para pre-
miar a melhor oferta turística 
a nível global.

Além do valioso histórico 
que permite à região manter o 
recorde enquanto destino que 
mais vezes ganhou este galar-
dão (em 2013, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 e, agora, 
2020), o Turismo do Algarve 
considera que a distinção al-
cançada este ano assume uma 
importância especial. «Num 
ano tão atribulado como o 
de 2020, receber este prémio 
e continuar a merecer a con-
fiança de viajantes de todo 
o mundo é um sinal de con-
fiança no futuro. Esta distin-
ção vem reconhecer não só a 
qualidade das nossas praias e 
da nossa oferta, mas também 

mostrar que o Algarve conti-
nua a ser um destino seguro 
para passar férias, com tran-
quilidade e cumprindo todas 
as normas definidas para a 
proteção da saúde pública», 
afirma João Fernandes, presi-
dente do Turismo do Algarve.

Em plena pandemia, o 
Algarve foi uma das primei-
ras regiões europeias a abrir 
a época balnear, garantindo 
todas as condições de segu-
rança. «Reforçar a seguran-
ça e reconquistar a confiança 
dos turistas tem sido a nossa 
prioridade», acrescenta João 
Fernandes. «Houve uma gran-
de mobilização e um esfor-
ço conjunto de toda a região 
nesse sentido, o que se reve-
lou essencial para consolidar 
esta imagem de melhor des-
tino de praia europeu. Rece-
ber esta distinção internacio-
nal valida todo esse trabalho 
e prova que o Algarve é capaz 
de se adaptar às novas cir-
cunstâncias, sem adulterar a 
qualidade e a autenticidade 
das experiências que aqui po-
dem ser vividas pelos nossos 
turistas», conclui.

A região conta com 87 
praias de Bandeira Azul e a si-
nalização de 48 praias com as 
acessibilidades necessárias 
para pessoas com mobilidade 
condicionada. Al
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Algarve reeleito 
melhor destino 
de praia da Europa P3
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Algarve voted Best Beach Destination in Europe
 
By Bruno G. Santos,
 
in News ·
 
06-11-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
The Algarve has once again scooped the award for the Best Beach Destination in Europe while Portugal
and tourism businesses in the country have also dominated at the Europe level awards.
 
This is the seventh time that the region has been bestowed with the accolade from the World Travel
Awards, which were announced on 2 November.
Often deemed to be the "Oscars" of the travel industry, the World Travel Awards, bring together
leaders of the travel and tourism industry who annually participate in this initiative and vote to reward
the best tourism offers at a global level.
 
Turismo do Algarve, the Algarve tourism board, considers the distinction achieved this year is of
particular importance. "In a year as troubled as 2020, receiving this award and continuing to earn the
trust of travellers from all over the world is a sign of confidence in the future. This distinction
recognises not only the quality of our beaches, but also shows that the Algarve continues to be a safe
destination for holidays, complying with all the rules defined for the protection of public health", said
João Fernandes, the president of Turismo do Algarve.
 
Fernandes highlighted that the Algarve was one of the first European regions to open the bathing
season for the summer while guaranteeing all safety conditions. "Strengthening the security of the
destination and regaining the confidence of tourists has been our priority since the beginning of the
pandemic", said João Fernandes.
 
"There was a great joint effort by the whole region to put these measures in place, which proved to be
essential to consolidate our image of being the Best European Beach Destination. Receiving this
international distinction validates all this work and proves that the Algarve is capable of adapting to
new circumstances, without altering the quality and authenticity of the experiences that can be
discovered by tourists here."
 
The beauty and diversity of the beaches in the Algarve, the year round good weather and the
opportunity to enjoy various activities and sports-related to the sea are some of the characteristics
most valued by those who choose the Algarve beaches. The Algarve also has 87 blue flag beaches and
48 beaches with the necessary accessibility for people with disabilities.
 
The awards have helped Turismo do Algarve to promote the region to various markets while also
highlighting the diversity the region has to offer visitors. "Together with all those who visit us to
discover our exceptional beaches, we then seek to promote a rich and diverse region to discover -
ranging from golf, nautical tourism and nature tourism, to culture and gastronomy in the region,"
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concluded João Fernandes.
 
While the Best Beach Destination in Europe Award is seen as a highlight, the region and Portugal as a
whole also picked up a whole host of awards this year.
Portugal as a whole was voted as Europe's Leading destination, while Madeira took the award for
Europe's Leading Island Destination and the Azores was voted as Europe's Leading Adventure Tourism
Destination.
 
Other awards given to Portugal include the Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort
which was voted as Europe's Leading All-Inclusive Resort, Sublime Comporta voted as Europe's
Leading Boutique Hotel. 1908 Lisboa Hotel was given the award for Europe's Leading Design Hotel,
Pestana CR7 Lisboa was Europe's Leading Lifestyle Hotel and Conrad Algarve was Europe's Leading
Lifestyle Resort, Vale Verde Hotel received Europe's Leading Boutique Hotel award, Belmond Reid's
Palace was recognised as Europe's Leading Luxury Hotel and Dunas Douradas Beach Club as Europe's
Leading Luxury Resort & Villas.
 
Porto was voted as Europe's Leading City Break Destination, Europe's Leading City Tourist Board was
Turismo de Lisboa and Europe's Leading Cruise Destination and Cruise Port was given to Lisbon.
Finally L'AND Vineyards was Europe's Leading Wine Region Hotel, Monte Santo Resort Europe's Most
Romantic Resort and Dark Sky Alqueve was awarded with Europe's Responsible Tourism Award.
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Motorhomers urged  
to use official sites
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

CAMPAIGN  ||  The Algarve’s 
tourism board (RTA) has 
launched a new campaign 
encouraging motorhomers 
to “make the best choice” 
and park up at one of the 

and caravan sites.
Said the tourism board, 

the goal is to “discourage 
motorhomers from park-
ing in other areas which 
lack adequate conditions 
and services” catering for 
their needs.

RTA, provide “comfort and 
safety conditions, water, 
electricity, waste disposal 

services.”
“There is a network of 

-
ers in the Algarve which 
allows them to enjoy the 
region’s main attractions 
and are in compliance 
with the law,” said Algarve 

tourism chief João Fer-
nandes. As he explained, 
motorhoming is a niche that 
has been growing through-
out Europe in recent years, 
even more so now due to the 
Covid-19 pandemic.

And while the tour-
ism board welcomes 
motorhomers “with open 
arms”, it is also aware that 
wild camping has become 
a serious concern in some 
parts of the Algarve.  

“Parking overnight at 
beachside car parks, cliffs, 
dunes and pine tree for-
ests poses serious prob-
lems in terms of sanitation 
and public health, alters 
the environmental stabil-
ity of protected areas and 
creates unnecessary safety 
risks for motorhomers,” 
Fernandes defended.

The campaign will be pro-
moted through billboards, 
on social media, via Google 
Ads and through other 

said the tourism board.

A promotional video has 
also been uploaded to the 
VisitAlgarve YouTube page.

Meanwhile, some are 
calling for more than just 
awareness campaigns.

The ‘Amigos da LPN do 
Algarve’, a group of mem-
bers and supporters of the 
Portuguese Nature League 
in the Algarve, want author-
ities to be given more means 
to act against wild camping.

“This campaign is better 
than nothing, but we won’t 
get anywhere with appeals 
… the rules have to be 
changed so that transgres-
sors are handed heavy on-

have to be given the means 
to act,” the group wrote on 
its Facebook page.

It added: “Motorhoming 
needs to be bound by rules 
and common sense!”
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Autocaravanistas são desafiados a fazer a 
"melhor escolha" para pernoitar no Algarve 
A Região de Turismo do Algar-

ve (RTA) acaba de lançar uma cam-
panha de sensibilização dirigida 
aos autocaravanistas que procuram 
o destino para férias, orientando a 
procura internacional que o autoca-
ravanismo vem gerando na região 
para a Rede de Acolhimento ao 
Autocaravanismo na Região do 
Algarve (RAARA) e promovendo 
a fruição dessas infraestruturas para 
a prática legal desta modalidade 
turística. 

Com o claim «Faz a melhor 
escolha», a campanha desafia os 
autocaravanistas a pernoitarem 
numa das 35 unidades aderentes 
da rede que cumprem a legislação 
aplicável em vigor para o autocara-
vanismo e oferecem todas as con-
dições de conforto e de segurança, 
providenciando água, eletricidade, 
despojos, wi-fi, entre outros servi-
ços. O objetivo é desincentivar a 
permanência de autocaravanas em 
espaços informais, que não dis-
põem de infraestruturas e serviços 
fundamentais, nem de condições de  

conforto e de segurança. 
«No Algarve há uma rede de 

espaços de acolhimento oferecidos 
ao autocaravanista que permitem 
usufruir das principais atrações 
do destino em conformidade com 
a legislação em vigor. Esta é, nos 
últimos anos, uma modalidade com 
procura crescente em toda a Euro-
pa, que a pandemia tornou ainda 
mais evidente», afirma o presidente 
da RTA, João Fernandes. 

«A pernoita em locais como 
estacionamentos de serviço às 
praias, falésias, dunas e pinhais 
coloca sérios problemas em matéria 
de higiene e de saúde pública, altera 
o delicado equilíbrio ambiental de 
locais classificados e constitui um 
risco de segurança desnecessário 
para os autocaravanistas. Esta 
campanha desafia-os precisamente 
a fazer a melhor escolha, que será 
sempre a eleição de um dos Parques 
de Campismo e de Caravanismo, 
Parques de Campismo Rural ou 
Áreas de Serviço para Autocara-
vanas que integram a RAARA», 

T 

conclui o responsável pelo turismo 
algarvio. 

A permanência e pernoita fora 
destes locais constitui uma infração 
e está sujeita à atuação das autorida-
des fiscalizadoras. As unidades que 
integram a RAARA são espaços 
licenciados que cumprem a legis-
lação aplicável em vigor e estão 
devidamente identificadas no sítio 
da Internet https://autocaravanal-
garve.com. 

A campanha para incentivar a 
escolha da RAARA decorre nos  

ffi 

meses de outubro e novembro no 
âmbito da candidatura «Susten-
TUR Algarve — preservação do 
património natural e cultural da 
região do Algarve» ao «Programa 
VALORIZAR — Linha de Apoio à 
Sustentabilidade», do Turismo de 
Portugal. 

O plano de meios da campanha 
inclui a divulgação de cartazes em 
suportes de exterior (mupis e led 
box em postos de abastecimento), 
redes sociais (com o objetivo de dar 
a conhecer a rede e gerar tráfego  

para o sítio na Internet), Google 
Ads (campanha search e display) e 
outros meios online e offline para 
chegar aos autocaravanistas, in-
cluindo os meios próprios da RTA. 

A campanha contempla ainda a 
divulgação de um spot de vídeo nas 
redes sociais que também pode ser 
visualizado no canal VisitAlgarve 
no YouTube. 

O «SustenTUR Algarve» é um 
projeto para a promoção da sus-
tentabilidade na região do Algarve 
através da criação de um programa 
de ações de educação, informação 
e sensibilização ambiental, cultural 
e social dirigido a profissionais 
do turismo, visitantes, turistas e 
população residente. O programa 
visa a incorporação dos princípios 
da sustentabilidade por parte dos 
diversos stakeholders e comtempla 
ações em áreas específicas da ati-
vidade turística regional, prevendo 
um investimento total de 255 mil 
euros, cofinanciados a 80% pelo 
Turismo de Portugal ao longo dos 
últimos dois anos.0 
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Miguel Oliveira desconsolado por não ter os fãs no Autódromo Internacional do Algarve para assistirem
ao Grande Prémio MEO de Portugal, a disputar a 22 de Novembro.
 
(auto.look2010@gmail.com)
 
O piloto português Miguel Oliveira (KTM) considera que  á uma pena não haver adeptos em Portimão ,
quando se disputar o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em 22 de Novembro. Numa conferência
de imprensa de antevisão do GP da Europa da modalidade, o piloto de Almada sublinhou que, apesar
disso, é preciso  manter uma atitude positiva e a motivação .
 
É uma pena não ter fãs na bancada em Portimão, algo que soubemos no sábado, que o primeiro-
ministro bloqueou a possibilidade de ter adeptos. Temos de perceber e manter uma atitude positiva e
motivação para correr ali , disse o piloto da equipa Tech3, já em Valência, onde este fim-de-semana
se disputa a 12.ª das 14 corridas da temporada, no circuito Ricardo Tormo.
 
Miguel Oliveira, cujo companheiro de equipa, o espanhol Iker Lecuona, falhará a corrida do fim-de-
semana devido ao teste positivo do irmão, tendo de permanecer dez dias em isolamento, considera
que  é uma pena para o Iker (Lecuona) falhar esta prova, apesar de ter um teste negativo .
 
Apesar dos esforços e recomendações da organização do campeonato, a cargo da empresa Dorna,
para manter as equipas numa bolha fechada, o piloto português admite que não é fácil manter o
isolamento.
 
Somos sempre aconselhados a ficar na nossa bolha dentro do "paddock". É muito difícil para toda a
gente manter essa bolha fidedigna porque muitos saem para hotel, alguns não têm restaurantes e as
equipas têm de sair , explicou.
 
O piloto da KTM admite que  é duro  ficar durante tantos dias fechado nos circuitos, mas  os maiores
prejudicados são os pilotos que, se tiverem um teste positivo, não podem correr .
 
Sobre a corrida de domingo, em Valência, Miguel Oliveira explica que  é difícil fazer previsões do fim-
de-semana ao nível de trabalho , pois há  condições muito instáveis ao nível de meteorologia .  Temos
de tentar fazer uma volta boa no sábado para não prejudicar corrida de domingo com uma má
qualificação. Um bom resultado, e é sempre esse o nosso objectivo, é ficar dentro do top5", concluiu.
 
O GP da Europa disputa-se domingo, mas, esta sexta-feira, os pilotos têm duas sessões de treinos
livres e, no sábado, mais duas sessões de treinos livres e uma de qualificação, para a corrida de
domingo. Com 11 provas já disputadas, o piloto português ocupa a 10.ª posição, com 79 pontos.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in
new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new
window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Like this:Like Loading...
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Turismo do Algarve estima impacto de seis milhões de euros em receitas provenientes do Moto GP,
estimativa que fica muito abaixo da inicial, quando as contas incluíam a presença de público
 
O Turismo do Algarve estima que a região contabilize cerca de seis milhões de euros em receitas
provenientes do Moto GP, estimativa que fica muito abaixo da inicial, que apontava para um encaixe
de 80 milhões de euros, já que a prova não vai contar com presença de público, como estava previsto.
 
"Nós tínhamos uma estimativa de impacto desta iniciativa com público de cerca de 80 milhões de
euros que obviamente não se verificará", lamenta João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve,
em declarações à TSF.
 
Sem público, a prova, que decorre a 22 de novembro, no Autódromo Internacional do Algarve, deverá
levar até à região cerca de três mil pessoas, entre equipas de Moto GP 2 e 3, respetivas equipas do
suporte, jornalistas e outras pessoas "exteriores à região".
 
"Terão um impacto total nos seus consumos no alojamento, na restauração, nas compras que fazem
no local, de cerca de seis milhões", estima João Fernandes, sublinhando a "redução significativa em
termos de impacto receita".
 
O presidente do Turismo do Algarve nota, no entanto, que o Moto GP tem outras vantagens, uma vez
que contribui, por exemplo, para promover a região e aumentar a sua notoriedade, uma vez que se
trata de uma grande prova desportiva, que é transmitida para todo o mundo.
 
"Só a televisiva chega a 428 milhões de lares em todo o mundo. Nos canais digitais os grandes
prémios de Moto GP em 2019 tiveram alcance de 6.7 biliões e de 1.25 biliões de vídeos visionados,
portanto a capacidade de dar a conhecer um território, um destino turístico, um país, através de
eventos é muitíssimo importante e não se fixa apenas no momento em que se realiza a prova, é
sobretudo centrada naquilo que o território tem para oferecer", acrescenta o responsável.
 
Recorde-se que o Moto GP, à semelhança do Grande Prémio de Fórmula 1, que decorreu a 25 de
outubro, era um dos dois eventos previstos para o Autódromo Internacional do Algarve que deveriam
contar com a presença de público. No entanto, os problemas de falta de distanciamento na prova de
Fórmula 1 aumentaram os receios de transmissão da COVID-19 e levaram a que a presença do
público fosse suspensa na prova de motas.
 
Publituris
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Moto GP sem público tira 74 milhões de receita ao turismo do Algarve
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Algarve contava arrecadar 80 milhões com o Moto Grand Prix, mas sem presença de público só espera
chegar aos seis milhões
 
O turismo do Algarve prevê que a região encaixe apenas seis milhões de euros com a realização do
Moto GP no autódromo de Portimão, revela à TSF o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes. Isto quando a previsão inicial, com público, era de 80 milhões de receita direta.
 
"Nós tínhamos uma estimativa de impacto desta iniciativa com público de cerca de 80 milhões de
euros que obviamente não não se verificará", lamenta.
 
Resta fazer contas à receita direta associada à presença de mais de três mil pessoas da organização,
incluindo das equipas de Moto GP 2 e 3, e respetivas equipas do suporte, dos jornalistas e outras
pessoas "exteriores à região".
 
"Terão um impacto total nos seus consumos no alojamento, na restauração, nas compras que fazem
no local, de cerca de seis milhões", estima João Fernandes, o que representa "uma redução
significativa em termos de impacto receita".
 
O presidente do Turismo do Algarve, ressalva, no entanto, que não se pode ter apenas em conta as
receitas diretas quando se acolhe uma grande competição desportiva como esta. Acaba por ser
também uma forma de promover a região, destaca.
 
"Só a televisiva chega a 428 milhões de lares em todo o mundo. Nos canais digitais os grandes
prémios de Moto GP em 2019 tiveram alcance de 6.7 biliões e de 1.25 biliões de vídeos visionados,
portanto a capacidade de dar a conhecer um território, um destino turístico, um país, através de
eventos é muitíssimo importante e não se fixa apenas no momento em que se realiza a prova, é
sobretudo centrada naquilo que o território tem para oferecer."
 
Quanto aos investimentos já feitos, o presidente do Turismo do Algarve explica que foram apenas
realizadas campanhas de comunicação nos meios digitais. Considera, por isso, que o dinheiro gasto
não se perde.
 
"Não temos um investimento significativo, e ele é todo ganho independentemente de ter público ou
não, e depois, durante o acontecimento e após, vai no mesmo sentido, portanto não há aqui perda
desse investimento."
 
"Bem pelo contrário", reforça, "porque infelizmente estamos num ano em que os conteúdos à distância
são aqueles que produzem mais efeito."
 
Em relação à Fórmula 1, o impacto previsto para o turismo também era de 80 milhões, mas as contas
ainda não foram fechadas.
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LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
 
[Additional Text]:
Moto GP sem público tira 74 milhões de receita ao turismo do Algarve
 
Rui Silva com Carolina Rico
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Alcoutim assinala Festival do Contrabando com iniciativas culturais ´online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7979b1c8

 
As atividades, que decorrem a partir de terça-feira e até dia 15, vão ser "transmitidas 'online' em
direto" para que todos possam assistir sem se deslocarem à vila para evitar aglomerações
 
O "Tráfico de Artes no Guadiana" tem atividades programadas entre o dia 10 a 15 de novembro com
transmissão onlineFoto D.R.
A Câmara de Alcoutim vai promover um conjunto de iniciativas culturais 'online' para assinalar o
Festival do Contrabando, cancelado devido à pandemia, como a instalação de uma peça de Bordalo II
no cais da vila, disse hoje o autarca.
 
As atividades, que decorrem a partir de terça-feira e até dia 15, vão ser "transmitidas 'online' em
direto" para que todos possam assistir sem se deslocarem à vila para evitar aglomerações, agora
desaconselháveis devido à pandemia de covid-19, disse à Lusa o presidente da autarquia, Osvaldo
Gonçalves.
 
"Vamos criar uma obra de arte que está conotada com o contrabando, com o artista Bordalo II, que
nos fez aqui uma peça que irá ser montada junto ao cais sul de Alcoutim, que é uma lontra, uma peça
gigantesca, que tem este animal como conotação figurativa relativamente ao que é o contrabandista,
porque tem uma capacidade par se camuflar e vive na água e no rio, que era o meio por onde esta
atividade ilegal se realizava", antecipou.
 
A peça será inaugurada no dia 15, mas está também previsto um programa que conta com um
"documentário, filme, arte, instalações, astronomia e teatro físico" e com "a assinatura da ata de
fronteira como já foi feita no passado" com o município vizinho de San Lucar del Guadiana, com o qual
partilha este passado comum do contrabando entre os dois países, acrescentou.
 
Durante grande parte do século XX o contrabando era praticado por pessoas deste concelho do interior
algarvio com a vizinha Espanha, através do rio fronteiriço luso-espanhol situado a sul de ambos os
países, razão que levou à criação do evento, que este ano decorre sob o tema "Tráfico de Artes no
Guadiana",.
 
"Vamos realizar a iniciativa com um modelo atípico, mas lembrando o Festival do Contrabando e
afirmando-o como um evento âncora em Alcoutim e na região e como um evento que ajuda a
afirmarmo-nos no território e a dar um contributo para combater a sazonalidade na região do
Algarve", disse o autarca, lembrando o grande objetivo que levou ao apoio do programa 365 Algarve.
 
Osvaldo Gonçalves lembrou que Festival do Contrabando é o "evento que mais pessoas trouxe
Alcoutim", mas este ano toda a comunicação do "Tráfico de Artes no Guadiana" está a ser feita de
forma a evitar a concentração de pessoas devido à covid-19.
 
Entre as iniciáticas culturais previstas estão, segundo o município, a transmissão do Documentário
"220 metros de Guadiana" de Paulo Vinhas Moreira, e do filme "E o Rio Corre", do programa Mar
Limiar, do arquivo da RTP de 1976, assim como a "criação de um mural Frases do Contrabando pela
artista local Isabel Ferreira, do Atelier Cerâmicas de Alcoutim".
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Outras das iniciativas é a criação do "Túnel do Contrabando" em cana, executado pela cooperativa
espanhola d'arquitectura Voltes, especialista em construção sustentável com este material natural.
Ler Mais
 
Há 6 minutos
 
Redação
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4.' edição do 365 Algarve encerra 
com teatro, dança, música e ar livre 
É a última chamada para a 4' 

edição do 365 Algarve. No mês de 
novembro, o programa cultural que 
anima a região algarvia durante a 
época baixa ainda reserva algumas 
surpresas. O "resgate" de um solo 
de Vera Mantero nos Encontros do 
DeVIR, uma nova sessão de Jazz 
nas Adegas, o último concerto do 
4.° Festival Internacional de Piano 
do Algarve. uma Sinfonia enco-
mendada exclusivamente para o 
Festival de Artes Performativas do 
Barlavento e uma nova edição do 
Festival Out-(in)Verno são algumas 
das propostas para estes dias. 

De 6 a 8 de novembro. em AI-
jezur. e a 14.e 15 de novembro. em 
Monchique, há mais um espetáculo 
com assinatura Lavrar o Mar. 5 
Fábulas para não adormecer da 
Companhia Caótica é para todas as 
idades. Inspirado em cinco dos sete 
pecados mortais, crítica com humor 
a obSessão pelo poder, pelo dinheiro 
e pela competição e transforma em 
virtudes os pecados da gula e da 
preguiça. Através do teatro de ob-
jetos e marionetas, devolve-se aos 
pequenos um talento inerente à sua 
idade: a incompreensão saudável 
dos vícios mais comuns no mundo 
dos adultos. 

A 7 de novembro, em Faro, 
encerra-se a 6." edição do Festival  

Encontros do DeVIR com dose 
dupla: Talvez Ela Pudesse Dançar 
Primeiro e Pensar Depois é um 
marco no percurso coreográfico de 
Vera Mantero e faz parte da história 
da dança contemporânea portugue-
sa. Foi com este solo que a autora 
encontrou parte da sua identidade 
relativamente ao movimento, à 
forma de estar em cena, aos instru-
mentos e elementos que utiliza para 
criar e atuar. Apesar de ter estreado 
em 1991 e ter sido apresentado pela 
DeVIR em 1994, continua vivo e a 
justificar este "resgate". 

Under the Flcsh é um espetácu-
lo atual, necessário e intenso, anco-
rado num contexto político muito 
específico. Tem como suporte um 
texto com um humor surpreenden-
te, quase hilariante, que coloca-o 
público no centro de uma situação 
de ameaça de morte. A música ao 
vivo, o contexto histórico e a dança 
tradicional libanesa acompanham 
um discurso coreográfico que 
narra as vivências de um povo em 
guerra d6:le 93 e levanta a'questão 
do corpO em situações limite de 
guerras que alimentam movimentos  

migratórios políticos que têm como 
destino a Europa. 

A última sessão do Jazz nas 
Adegas acontece a 13 e 14 de no-
vembro, em Silves. Os Chibanga 
Groove alegram o encontro com 
ritmos fortes, muita improvisação e 
influências de vários estilos. Desta 
profusão, destaca-se uma base na 
tradição musical afro-americana, 
nos ritmos latinos e, predominante, 
na música africana, através da pre-
sença do guineense ihrahini Galissa 
descendente de uma linhagem de 
mestres de Kora. 

' Também o Festival Internacio-
nal de Piano do Algarve encerra a 
sua 4.' edição no TEMPO — Teatro 
Municipal de Portimão, a 15 de no-
vembro, com uni concerto de Artur 
Pizarro: um dos maiores pianistas 
portugueses da atualidade. com um 
curriculum invejável e uni grande 
reportório para piano. 

Em Lagoa, de 20 a 22 de no-
vembro, o Festival Out-(in)Verno 
parte da premissa "a Arte comunica 
a Ciência pensando no Património" 
e propõe um mergulho imersivo na 
história do Algarve e na história do 
País. O programa inclui concertos, 
caminhadas, astronomia encena-
da, uma Astro Party, exposições e 
oficinas. 

Por fim, também em Lagoa, a 22  

de novembro, estreia-se a Sinfonia 
n.° 7 de Jorge Salgueiro. "Ritual de 
Evocação dos Elementos", numa 
coprodução com o município, o 
Ventania — Festival de Artes Per-
formativas do Barlavento e a asso-
ciação cultural O Corvo e a Raposa. 
Para esta estreia, foi formado um 
projeto único de cidadania e demo-
cracia, a Ventania Orquestra, uma 
orquestra de formação sinfónica, 
com cordas, sopros e percussão. e 
com músicos selecionados através 
de open cal I. 

A 4." edição dó 365 Algarve 
decorre até novembro de 2020 e 
o ciclo de programação parte de 
unia ideia de território enquanto 
paisagem à escala humana, que se 
pode percorrer a pé. Cm conceito 
desde logo associado à Europa, um 
continente onde as ligações são fei-
tas à distância de uma caminhada, 
e que constitui o fio condutor desta 
edição: a profunda ligação humana 
ao território, quer física quer meta-
foricamente. 

São mais de 400 iniciativas cul-
turais que o 365 Algarve promove 
por toda a região e que incluem 
mais de urna centena de concertos, 
cerca de 50 espetáculos de teatro 
e cerca de cem ações relacionadas 
com o património da região, entre 
outros eventos.° 

"5 Fábulas para não adormecér" 
estará em Monchique dias 14 e 15 de novembro 
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4.0  edição do 365 Algarve 
encerra com teatro, dança, 
música e ar livre , ia 
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365Algarve tem Jazz nas Adegas, piano e teatro de marionetas para oferecer
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A última sessão do Jazz nas Adegas, mais um espetáculo do "Lavrar o Mar" e o Festival Internacional
de Piano do Algarve são propostas do 365Algarve de 13 a 15 de Novembro.
 
O Jazz nas Adegas acontece nos dias 13 e 14 de Novembro, em Silves.  Os Chibanga Groove alegram
o encontro com ritmos fortes, muita improvisação e influências de vários estilos. Desta profusão,
destaca-se uma base na tradição musical afro-americana, nos ritmos latinos e na música africana,
através da presença do guineense Ibrahim Galissa, descendente de uma linhagem de mestres de Kora
, diz o 365Algarve.
 
Já a 14 e 15 de Novembro, em Monchique, há mais um espetáculo com assinatura "Lavrar o Mar".
 
"5 Fábulas para não adormecer", da Companhia Caótica, é para todas as idades. Inspirado em cinco
dos sete pecados mortais, critica com humor a obsessão pelo poder, pelo dinheiro e pela competição e
transforma em virtudes os pecados da gula e da preguiça. Através do teatro de objetos e marionetas,
devolve-se aos pequenos um talento inerente à sua idade: a incompreensão saudável dos vícios mais
comuns no mundo dos adultos.
 
O Festival Internacional de Piano do Algarve encerra a sua 4.ª edição no TEMPO - Teatro Municipal de
Portimão, a 15 de Novembro, com um concerto de Artur Pizarro: um dos maiores pianistas
portugueses da atualidade, com um curriculum invejável e um grande reportório para piano.
 
A 4.ª edição do 365 Algarve decorre até Novembro deste ano e o ciclo de programação parte de uma
ideia de território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé.
 
Sul Informação
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