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Cultura Ministério da Economia promete criar uma alternativa

Acabou o  
365 Algarve,  
o programa 
cultural fora da 
época de praia

Ao m de quatro edições, vai desa-

parecer o programa cultural 365 

Algarve — uma iniciativa conjunta 

das secretarias de Estado da Cultura 

e do Turismo para potenciar a atrac-

tividade da região algarvia na época 

baixa. Financiado pelo Turismo de 

Portugal com 1,5 milhões de euros/

ano, recebeu nota positiva na ava-

liação feita pela Universidade do 

Algarve, mas chumbou na tutela do 

turismo. Assim, a sobrevivência de 

cerca de duas dezenas de associa-

ções culturais e empresas ligadas à 

realização de eventos ca pendura-

da na boa vontade dos municípios, 

que vão ter mais 800 mil euros para 

criar uma programação cultural em 

rede em 2021, ano de eleições autár-

quicas 

Em alternativa ao 365 Algarve,  

o Ministério da Economia, que tute-

la o turismo, anuncia “um novo 

programa” com idênticos objecti-

vos, a ser criado no âmbito do Orça-

mento do Estado (OE) 2021,  

não referindo montantes, nem cri-

térios de acesso às fontes de nan-

ciamento. Por outro lado, a Comis-

são de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional do Algarve aprovou, 

na semana passada, uma candida-

Secretária de Estado da Cultura diz que o 
projecto é “da maior importância para a 
região”, mas por decisão do Ministério  
da Economia volta tudo à estaca zero 
após um investimento de 1,5 milhões/ano

tura conjunta apresentada pela 

Comunidade Intermunicipal do 

Algarve — Amal e pela Direcção 

Regional de Cultura para a realiza-

ção de cerca de 70 eventos, com 

entrada gratuita, destinados a “dina-

mizar o turismo cultural nas suas 

várias vertentes”. O projecto visa 

“apoiar os artistas locais de cada 

município, realizando itinerâncias 

entre si”, nas várias áreas que carac-

terizam o património imaterial da 

região. 

“Descartáveis para a tutela” 
“Alguém foi convidado a participar 

na elaboração desse programa?”, 

pergunta João de Brito, da associa-

ção Lama Teatro, dirigindo-se à 

mais de uma dezena de agentes cul-

turais que se reúne, via Zoom, num 

encontro em que o PÚBLICO parti-

cipou como convidado. O desenho 

e a concepção do novo programa 

passaram ao lado deste grupo de 

criadores. Giacomo Scalisi, da Coo-

perativa Cultural Lavrar o Mar, enfa-

tiza: “Infelizmente, já estamos habi-

tuados a ser um pouco descartáveis 

para a tutela.” 

Com os aviões em terra, os restau-

rantes a ameaçar fechar portas e as 

camas dos hotéis vazias, as vozes 

dos operadores turísticos de uma 

região altamente dependente desta 

indústria falam mais alto. O Algarve 

tem a promessa de receber do 

Governo 300 milhões de euros para 

fazer face ao impacto da pandemia. 

Questionado pelo PÚBLICO sobre o 

futuro do 365 Algarve, o gabinete do 

ministro da Economia responde: “O 

Turismo de Portugal [organismo 

que está sob a tutela do ministério] 

está a trabalhar numa medida que 

visa a concessão de apoios nancei-

ros que permitam às microempre-

sas e às pequenas e médias empre-

sas a retoma da sua actividade, 

através da organização de novos 

eventos.”  

Em paralelo, e no âmbito do OE 

para o próximo ano , adianta, foi 

criado um “novo programa de apoio 

às actividades artísticas que abrange 

arquitectura, artes plásticas, design, 

fotogra a, novos média, circo, dan-

ça e música, áreas que encontravam 

no 365 Algarve representativida-

de”. 

Mas, se assim vai acontecer, Ale-

xandra Santos, da Cooperativa Qrer, 

que organiza o Festival da Comida 

Esquecida, deixa uma pergunta: 

“Porque é que vamos deitar por ter-

ra uma data de dinheiro, trabalho, 

energia e pensamento para depois 

recomeçar?” 

Idálio Revez

Eva Poro, espectáculo comunitário  criado pela Cooperativa Cultural Lavrar o Mar e apresentado em Aljezur, foi um dos projectos financiados pelo programa 365 Algarve

NUNO FERREIRA MONTEIRO
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interior do território, através da 

oferta de experiências artísticas úni-

cas, que muito têm contribuído para 

a captação e a delização de novos 

públicos”. 

“Destruir é fácil” 
Madalena Victorino critica a falta de 

coerência nas políticas culturais, 

que mudam ao sabor das vontades 

políticas ou dos impulsos. “Está 

alguém no poder, concede atenção 

a determinado assunto, mudam as 

tutelas, acaba. Não é assim que as 

coisas devem acontecer.” Giacomo 

Scalisi lamenta: “Criou-se uma dinâ-

mica em toda a região, foram inves-

tidos milhões de euros.” E o que se 

segue agora é uma incógnita.  

Por seu lado, José Laginha, do 

Centro de Artes Performativas do 

Algarve (DeVIR-CAPa), admite que 

haveria coisas a corrigir: “O 365 

Algarve não era perfeito, mas isso 

não signi ca que desapareça, sem 

mais nem porquê.”  

No dia em que o PÚBLICO assistiu 

à reunião por Zoom, os agentes cul-

turais algarvios aguardavam já há 

meses por uma decisão das secreta-

rias de Estado da Cultura e do Turis-

mo. “Este silêncio é deveras estra-

nho — porque um programa não 

pode acabar assim”, enfatizava 

Idálio Revez

800 mil euros para um novo programa

Programação Cultural em Rede é  
“um rebuçado para calar os autarcas”

O presidente da Câmara de Monchi-

que, Rui André, entende que a apro-

vação da candidatura da Amal à 

criação de uma programação cultu-

ral em rede, no valor de 800 mil 

euros, “não é mais do que um rebu-

çado para calar os autarcas” da 

região. Os municípios algarvios, 

explica, “tinham batido o pé por 

terem cado de fora do programa 

Cultura para Todos — uma nova linha 

de nanciamento anunciada no nal 

de Maio pelo primeiro-ministro, à 

qual foi destinada uma verba de 30 

milhões provenientes da reprogra-

mação de fundos europeus.  

Por seu turno, o presidente da 

Associação dos Hotéis e Empreendi-

mentos Turísticos do Algarve (AHE-

TA), Elidérico Viegas, considera que 

o Programa 365 Algarve “teve o con-

dão de dar coerência e sentido cultu-

ral às festas e festinhas que cada 

câmara organizava para seu lado”. 

Porém, entende que continuam a 

faltar ao Algarve “eventos-âncora 

com projecção internacional”. 

Já o presidente da Região de 

Turismo do Algarve, João Fernan-

des, defende que o 365 Algarve 

tinha alcançado esse desejável pata-

mar dos “projectos-âncora capazes 

de atrair residentes e visitantes”. 

Como exemplos, cita o Festival do 

Contrabando, em Alcoutim, ou os 

festejos da passagem de ano em 

Monchique, que em 2019 trouxeram 

a um concelho com quatro mil resi-

dentes cerca de sete mil pessoas, 

em apenas oito dias. 

A avaliação encomendada à Uni-

versidade do Algarve (ver texto prin-

cipal) atribui de resto ao programa 

365 um papel “muito relevante” no 

Programa “estruturante” 

Na opinião do presidente da Câma-

ra de Monchique, Rui André, o pro-

jecto Lavrar o Mar, liderado pela 

coreógrafa Madalena Victorino e 

pelo encenador Giacomo Scalisi, é 

um dos exemplos do “sucesso” do 

programa. Quando, há quatro anos, 

a companhia se instalou no vizinho 

concelho de Aljezur, confessa, teve 

“alguma di culdade em convencer 

os colegas do executivo a aprovar 

uma verba de 43 mil euros/ano” 

para completar o orçamento das 

actividades do 365 Algarve. Agora, 

enfatiza, as coisas mudaram: “Já 

todos perceberam como é impor-

tante o trabalho que os artistas de-

senvolvem neste território.” 

A secretária de Estado adjunta e 

do Património Cultural, Ângela Fer-

reira, pronuncia-se no mesmo sen-

tido. “A continuação do 365 Algarve 

é estruturante para que a programa-

ção cultural no Algarve seja contí-

nua e não sazonal, [garantindo] o 

direito das populações à fruição cul-

tural.” Solicitada pelo PÚBLICO a 

avaliar o programa, diz que se trata 

de uma iniciativa “da maior impor-

tância para a região”. Dos mais de 

mil eventos realizados no decurso 

das quatro edições do 365 Algarve, 

diz, nasceu uma “nova dinâmica no 

Criou-se uma 
dinâmica em toda 
a região, foram 
investidos milhões 
de euros 
Giacomo Scalisi 
Fundador (com Madalena 
Victorino) da Cooperativa 
Cultural Lavrar o Mar

O autarca de Monchique, Rui André, lamenta o fim do 365 Algarve

MARIO ÇLOPES PEREIRA

combate à sazonalidade de uma zona 

do país muito dependente dos uxos 

turísticos e na descentralização da 

experiência cultural em toda a 

região.  

Entre os pontos fracos do progra-

ma que agora chega ao seu m, o 

relatório elaborado pelos peritos da 

universidade a pedido da Região de 

Turismo do Algarve, entidade promo-

tora da iniciativa, destaca “o fraco 

envolvimento dos agentes económi-

cos e outras entidades”.

Débora Mateus, do Cineclube de 

Tavira e do Festival Internacional de 

Cinema e Literatura de Olhão. No 

mesmo sentido, Mónica Samões, do 

Festival Internacional de Artes 

Verão Azul, lembrava que “destruir 

é fácil, construir leva tempo e é mais 

complexo”. 

Sub nanciamento crónico 
No seu papel de entidade promoto-

ra da acção, a Região de Turismo do 

Algarve pediu à Universidade do 

Algarve uma avaliação do programa 

365. “A participação de turistas é 

cada vez mais relevante no cômpu-

to global dos públicos inquiri-

dos”, lê-se no relatório inter-

calar, referente aos primeiros 

meses da quarta edição do 

projecto. No que diz res-

peito à notoriedade, 

refere, o 365 Algar-

ve “tem vindo, em 

termos globais, a 

evoluir de forma 

muito positiva”. 

Dos pontos fracos 

a corrigir, o relató-

rio assinala as “con-

dições dos espaços 

onde se realizam os 

eventos, ao nível do 

conforto, da dimen-

são e dos assentos, e outros aspectos 

de organização”. 

A directora artística da associação 

Questão Repetida, Elsa Mathei, diz-

se “indignada” perante o “silêncio 

das secretarias de Estado da Cultura 

e do Turismo”. Nos últimos meses, 

explica Giacomo Scalisi, “todas as 

notícias não o ciais indicavam que 

[o 365 Algarve] estaria para acabar, 

mas nada de concreto” foi dito aos 

agentes culturais envolvidos. “O 

silêncio gera indiferença e a indife-

rença é uma forma de maltratar. 

Acho que não merecemos esse tra-

tamento, por tudo que temos feito”, 

protesta Elsa Mathei. 

Já José Laginha não estranha a 

posição do Ministério da Economia. 

“Sempre ouvi dizer que o dinheiro 

do Turismo [de Portugal] era para 

encher camas, e nesta altura as 

camas estão vazias.” O problema 

está no Ministério da Cultura, ao 

qual competia “assumir a responsa-

bilidade da política cultural, [área 

em que] o Algarve sempre foi uma 

região sub nanciada”, argumenta. 

Para apoiar cerca de uma centena 

de projectos das entidades da 

região, a Direcção Regional de Cul-

tura do Algarve dispõe apenas de 

160 mil euros do seu orçamento 

anual.

p
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TURISMO1 TRANSPORTES 
A REGIÃO DE TURISMO DO 

ALGARVE REUNIU-SE COM A 

ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS DO SUL PARA 
FALAR SOBRE OS EFEITOS 

DAS RESTRIÇÕES NO SETOR. 
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Turismo do Porto 
e Norte pede 
ajuda à "bazuca" 
Orçamento para o próximo ano é insuficiente, 
afirma presidente daquela entidade regional 

CRISE  Só a "bazuca" euro-
peia poderá ajudar o Turis-
mo do Porto e Norte a com-
bater a crise do setor, afir-
ma Luís Pedro Martins, 
presidente daquela entida-
de regional. Os três mi-
lhões de euros previstos no 
Orçamento do Estado para 
2021 são insuficientes, ga-
rante o responsável, expli-
cando que, desse valor, dois 
milhões de euros servirão 
para cobrir despesas com 
recursos humanos e insta-
lações, entre outros. Sobra 
um milhão para promoção 
turística. 

Essa verba seria "razoá-
vel", admite, "se estivésse-
mos num ano normal e em 
velocidade cruzeiro, confor-
me estávamos em 2019". 

E ainda que, com quatro 
milhões de euros referen-
tes a candidaturas a fundos 
europeus, o orçamento to-
tal para 2021 perfaça sete 
milhões de euros, Luís Pe-
dro Martins explicou à 
Lusa que os gastos com 
pessoal reduzem a verba 
disponível para os cinco 
milhões de euros. 

ENTRAR NO "COMBATE" 
Por isso, o presidente do Tu-
rismo do Porto e Norte quer 
acreditar "que a 'bazuca' irá 
privilegiar também este se-
tor do turismo fortalecendo 
as verbas para a promoção, 

L' 

Luís Pedro Martins 
tomou posse em outubro 

não só das entidades regio-
nais para que possam entrar 
com outras armas neste 
combate (...), mas também 
do Turismo de Portugal, 
para que possa alavancar 
ainda mais o bom trabalho 
que vem vindo a fazer". 

Luís Pedro Martins refor-
ça o pedido de ajuda com "a 
necessidade muito grande 
de promoção externa", jus-
tificando o cenário com o 
início de uma "competição 
bastante feroz com outros 
destinos concorrentes, no-
meadamente Espanha, 
França, Itália". 

Entre janeiro e outubro, o 
Porto e Norte de Portugal 
registaram quase três mi-
lhões de dormidas, ficando 
em segundo lugar, depois 
do Algarve. •  A.C. COM LUSA 
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Hotéis contestam proibição, com 
reservas de Ano Novo já canceladas

As baixas taxas de 
contaminação da covid-19 
no Algarve, dizem os 
empresários, não exigiam 
medidas tão restritivas

Idálio Revez

O anúncio do agravamento das medi-

das sobre o estado de emergência não 

tardou a produzir efeitos. “Muitas 

reservas estão a ser canceladas”, diz o 

presidente da Associação dos Hotéis e 

Empreendimentos Turísticos do Algar-

ve (AHETA), Elidérico Viegas, subli-

nhando que as restrições que estavam 

em vigor “já eram su cientemente 

penalizadoras para o sector turístico”. 

Cerca de 80% das unidades hoteleiras 

da região estão encerradas, sem pers-

pectivas de a situação vir a melhorar 

nos tempos mais próximos. 

A proibição de circulação na via 

pública no Ano Novo, que entra em 

vigor às 23h de dia 31 de Dezembro, 

observa o representante, “além de 

ser desmotivadora para quem se pre-

parava para sair de casa, é incom-

preensível”. Uma medida desta natu-

reza, sublinha, “não devia ter sido 

tomada em cima da hora”. A ampli-

tude das repercussões daí resultantes 

“ainda não pode ser traduzida em 

números, mas não há dúvida de que 

prejudica as pessoas, as empresas e o 

próprio Estado, que não cobra impos-

tos das receitas”. Além da hotelaria 

tradicional e restauração, os re exos 

estendem-se ao mercado de arrenda-

mento de moradias e apartamentos, 

um segmento muito procurado para 

as festas particulares de m de ano. 

“Recebemos hoje [sexta-feira] três 

cancelamentos de aluguer de viven-

das”, a rma o administrador da Gar-

vetur, Reinaldo Teixeira, em Vilamou-

ra, informando que tem pedidos de 

43 reservas, menos dez do que em 

igual período do ano passado. 

Reinaldo Teixeira entende que a 

situação epidemiológica que se vive 

no Algarve — com taxas de contami-

nação abaixo da média nacional — 

“não levaria a supor que a região fos-

se alvo de medidas tão restritivas”. No 

entanto, manifesta a esperança de 

que a partir da Páscoa as coisas pos-

sam começar a mudar. “Sentimos que 

as pessoas estão desejosas”, diz.  

Por seu turno, o director de opera-

ções da Vila Galé, Carlos Cabrita, acha 

que o reforço das medidas do estado 

de emergência “foi mais um prego no 

caixão” da economia. Do conjunto de 

nove unidades deste grupo hoteleiro 

no Algarve, apenas se encontra a fun-

cionar o hotel Ampalius, em Vilamou-

ra, com uma taxa de ocupação na 

casa dos 12%. Nos anos anteriores, 

recorda, “as festas de passagem do 

ano esgotavam-se”. 

A decisão tomada pelo Governo de 

restringir a circulação de pessoas na 

quadra natalícia não surpreendeu o 

administrador dos hotéis Pestana, 

Pedro Lopes. “Já esperávamos que 

acontecesse. É pena, mas é esta a rea-

lidade”, ditada pela covid-19. Por con-

seguinte, o grupo acautelou a abertu-

ra de apenas um dos 11 hotéis e 

empreendimentos que tem na 

região.  

O que está a funcionar, mas apenas 

a meio gás, são os cinco campos de 

golfe que o grupo explora. “Estamos 

em hibernação”, sintetiza o gestor, 

fazendo votos para que a vacina per-

mita o retomar do turismo na Páscoa. 

Um dos novos hotéis do grupo encon-

tra-se reservado ao serviço do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve 

(CHUA), para eventualidade de poder 

vir a ser utilizado para alojar “doentes 

covid”, mas ainda não foi usado.  

 O cancelamento de reservas 
para as celebrações do ano 
novo, nos poucos hotéis abertos 
no Algarve, já começou

RUI GAUDÊNCIO

80% 
das unidades hoteleiras da 
região algarvia estão 
encerradas, sem perspectivas 
de a situação vir a melhorar nos 
tempos mais próximos
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Celeste Alves, com a irmã e sócia Maria Alves, fala em "medidas absurdas" 

Som rescrvas, hotel 
esist co programa 

c_o oassagom d ano 
Braga Hotel Rural Alves costumava ter clientes do 
Algarve ao Minho. Perdeu o seu "balão de oxigénio" 
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Regras do réveillon geram onda 
de cancelamentos nos restaurantes 
Fecho às 22.30 horas na passagem de ano "foi balde de água fria" para alojamento e restauração. 
Clientes estão a cancelar e empresários que investiram em comida vão acumular ainda mais prejuízos 

Delfim Machado 
sociedade@jn.pt 

RESERVAS O anúncio gerou 
estupefação, depois revolta 
dos empresários e agora 
uma vaga de cancelamentos 
das reservas feitas em aloja-
mentos e restaurantes para 
a passagem de ano. O "tra-
vão a fundo" anunciado na 
quinta-feira pelo primeiro-
-ministro está a motivar du-
ras críticas dos setores da 
restauração e alojamento. 
No caso dos restaurantes, já 
é certo que têm de fechar às 
22.30 horas (antes pode-
riam estar abertos até à uma 
da manhã), mas os hotéis 
não sabem se vão ter de 
mandar as pessoas para o 
quarto. Todos censuram o 
cancelamento de um réveil-
lon que já preparavam há 
duas semanas. 

"As reservas estão a ser to-
das canceladas. Neste mo-
mento já temos a indicação 
que mais de 50% foram can-
celadas na maior parte dos 
nossos associados, um pou-
co por todo o país", resume 
Daniel Serra, presidente da 
Pro.Var (Promover e Inovar 
a Restauração Nacional). 

A hipótese aventada pelo 
Governo, há 15 dias, de os 
restaurantes poderem tra-
balhar até à uma da manhã 
no réveillon "já era limitati-
va por causa da proibição de 
circulação entre conce-
lhos", refere Daniel Serra. 
Agora, os clientes estão a 
cancelar pois "não vão que-
rer fazer a sua passagem de 
ano por intervalos" e "vão 
acabar por remarcar em casa 
ou em casa de amigos", 
constata o presidente da 
Pro.Var. 

JÁ COMPRARAM COMIDA 

Há empresários que fizeram 
investimentos de milhares 
de euros que agora estão 
sem dinheiro e com a comi-
da dentro de portas sem sa-
ber o que fazer. Um deles é 
Fernando Julião, dono do 
"Casa d'Armas", em Viana 
do Castelo, que anteontem  

de manhã investiu numa 
grande quantidade de ma-
risco vivo e, à noite, viu An-
tónio Costa retirar-lhe a 
possibilidade de o vender. 
"Foi um balde de água fria. 
Ninguém vai jantar fora e às 
dez e meia vai para casa, fa-
zem tudo de raiz em casa", 
lamenta o empresário. 

Em comunicado, a Asso-
ciação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares de Portugal 
(AHRESP) considera que as 
oscilações nas medidas de 15 
em 15 dias "são dramáticas 
para as empresas, que preci-
sam de planeamento para 
funcionar e já se estavam a 
preparar para o fim de ano". 

LUXO NA UBER EATS 

Pedro Maia, do movimento 
"Sobreviver a Pão e Água", 
dono de quatro restaurantes 
na Área Metropolitana do 
Porto, critica o que diz ser a 
"gestão por palpites de se-
mana a semana" do Gover-
no. O empresário fala de 
"um ataque político contra 
um setor" que "vai prejudi-
car milhares e milhares de 
pessoas por causa de uma 
hora e meia", sem evitar o 
risco de contágios pois "os 
convívios vão-se fazer na 
mesma em casa". 

O efeito dominó da deci-
são também é sublinhado 
pelo chef Rui Paula, dono 
dos restaurantes DOC, no 
Douro, DO, no Porto, e Casa 
de Chá da Boa Nova, em Le-
ç a da Palmeira: "Então e 
tudo o que gravita à nossa 
volta? Os vinhos, produtos, 
carnes, peixes, mariscos, 
trufas e secos. Se eles disse-
ram que se ia fazer a passa-
gem de ano, as coisas pla-
nearam-se". 

Há cerca de um mês, o 
DOP passou a estar disponí-
vel na plataforma Uber Eats. 
Apesar de ser de gama mé-
dia/alta, aquela foi a solução 
possível para diminuir pre-
juízos: "É para ver se aguen-
to os meus funcionários. É 
mais para isso, mas também 
não penso que é isso que me 
vai salvar". •  

HOTELARIA  A faturação com 
a passagem de ano no Hotel 
Rural Alves, em Braga, cos-
tumava ser o balão de oxigé-
nio para os meses mais para-
dos do inverno. Mas, este 
ano, o salão de jantar com ca-
pacidade para cerca de 160 
pessoas vai estar totalmen-
te vazio. Para os dez quartos 
desta unidade localizada na 
freguesia de Penso S. Vicen-
te, também não há reservas. 
Celeste Alves, proprietária, 
culpa as "medidas drásticas" 
anunciadas pelo Governo. 

Há 11 anos com a casa aber-
ta ao turismo, o "réveillon" 
sempre foi celebrado com 
gente que chegava de todo 
o país, desde o Algarve ao 
Alto Minho. "Ocupávamos 
os nossos quartos e, ainda, 
fazíamos parcerias com ou-

  

tros hotéis mais próximos", 
recorda Celeste Alves, 
acompanhada da irmã Ma-
ria Alves, sócia do negócio 
que, este ano, sofreu uma 
quebra de cerca de 40%. 

Até ao final do ano, não há 
perspetivas de melhorias. 
"Não tivemos qualquer re-
serva", admite a proprietá-
ria, sublinhando que chega-
ram a receber telefonemas 
de clientes com dúvidas so-
bre a festa de final do ano. 

"Chegaram a perguntar-
-nos: então não vou poder 
dançar com o meu marido? 
E eu tive que dizer que 
não", conta Celeste Alves, 
para justificar a falta de 
adesão ao programa de "ré-
veillon" que criaram e que, 
entretanto, vão cancelar. 
Vão, apenas, manter os  

quartos disponíveis para 
reserva, com pequeno-al-
moço incluído e "preços 
mais baixos". 

"Vamos ser drasticamente 
afetados pela limitação de 
circulação entre concelhos. 
Até ao dia 4 é um absurdo. É 
muito dispendioso para os 
clientes", lamenta Maria Al-
ves. A irmã reconhece a im-
portância das medidas de 
contenção quanto aos jan-
tares, mas pede ajuda do Go-
verno. "Temos que nos 
aguentar, mas não ofere-
cem nada em troca. Ainda 
não tivemos direito a aju-
das", lamenta, falando em 
custos fixos "muito eleva-
dos" que têm de suportar, 
todos os meses, mesmo de 
portas fechadas.* 
SANDRA FREITAS 

Fernando Julião 
Casa D'Armas 

"Comprei 
lavagante, lagosta 
e outros mariscos. 
Felizmente temos 
um viveiro de 
marisco, mas o 
marisco vai 
morrendo e em 
janeiro ou fevereiro 
já não se pode 
vender" 

"Não se pode dizer 
uma coisa agora e 
outra na próxima 
semana. Eu critico é 
a má comunicação. 
Há casas em que as 
pessoas já pagaram 
metade, então 
e agora?" 

TSU 

Empresários 
com dívidas 
indevidas 
A Associação de Ho-
telaria Restauração 
e Similares de Por-
tugal disse estar a 
receber queixas de 
empresários que an-
tes de recorrerem ao 
lay-off e ao mecanis-
mo do apoio à reto-
ma progressiva esta-
vam parcialmente 
isentas da TSU e que, 
por isso, deixaram 
de efetuar o respeti-
vo pagamento. Ca-
sos que a Segurança 
Social transformou 
em dívida. 

Rui Paula 
Chefe e empresário 
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João Soares, diretor de um hotel em Quarteira, não teve cancelamentos 

Empresários que contavam com possibilidade de fim de semana prolongado 
viram dezenas de reservas canceladas. Mas há quem ainda tenha esperança 

Hotéis do Algarve falam 
em "machadada final" 

Mcrrisa Rodrigues 
sociedade@jn.pt 

DESILUSÃO  As novas restri-
ções na passagem de ano -
recolher obrigatório às 23 
horas e proibição de circula-
ção entre as 00 horas de 31 
de dezembro e as 5 da ma-
nhã de 4 de janeiro - foram 
"a machadada final" para o 
setor da hotelaria no Algar-
ve. Os empresários, que 
contavam com a possibilida-
de de um fim de semana 
prolongado, tiveram deze-
nas de reservas canceladas. 

"Estas medidas vêm com-
prometer definitivamente 
as possibilidades de haver 
alguma procura neste pe-
ríodo", lamenta o presiden-
te da Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA), 
ElidéricoViegas. À"eviden-
te desilusão", juntam-se 
"claros prejuízos para os 
agentes económicos que in-
vestiram na celebração do 
evento", acreditando numa 
"lufada de ar fresco". 

As medidas também não 
foram bem acolhidas pelo 
presidente da Região de Tu-
rismo do Algarve (RTA). 
João Fernandes acredita 
que vão ter "um impacto si-
gnificativo" na região, 
numa altura em que "a pro-
cura era muito importan-
te". "O calendário permitia 
um fim de semana prolon-

  

gado, mas estas medidas 
acabam por ditar uma per-
da do potencial que tínha-
mos para este período", 
acrescentou. 

HOTEL MANTÉM PACOTES 
O presidente da RTA lamen-
ta, ainda, que o Algarve te-
nha as mesmas restrições do 
resto do país, apesar de ter 
"a situação epidemiológica 
menos gravosa" e "nenhum 
concelho em risco muito 
elevado ou extremamente 
elevado", fatores que "não 
foram tidos em conta". 

Para além dos cancela-
mentos, as unidades hote-
leiras registaram muitos te-

  

lefonemas com pedidos de 
esclarecimento no que res-
peita a horários. O presiden-
te da AHETA explica que, 
com base num parecer da 
Secretaria Geral de Turis-
mo, "os horários da restau-
ração não se aplicam ao se-
tor do alojamento classifica-
do oficialmente, desde que 
as refeições sejam para uso 
exclusivo dos hóspedes, não 
podendo ser servidas a 
quem não esteja alojado". 

João Soares, diretor geral 
do Dom José Beach Hotel, 
em Quarteira, e represen-
tante da Associação da Ho-
telaria de Portugal, critica 
o "anúncio tardio das me-

  

didas e as várias altera-
ções", o que "não dá possi-
bilidade aos agentes econó-
micos de planear a gestão 
das suas empresas". Ainda 
assim, o hotel decidiu man-
ter os pacotes que incluem 
a estadia de duas ou quatro 
noites e o jantar de gala de 
31 de dezembro. "Não tive-
mos cancelamentos e a 
procura até poderá subir, 
atendendo a que as pessoas 
se sentem seguras nos ho-
téis", acredita. O facto de o 
restaurante funcionar para 
os hóspedes e não haver re-
colher obrigatório nos 
quartos poderão ser fatores 
determinantes.* 

Saiba o que pode fazer 
no fim de semana, no período 
do Natal e na passagem de ano 

ESTE FIM DE SEMANA 

• Volta a haver recolher obrigatório 
nos 113 concelhos mais afetados do país 
Não haverá restrições à circulação entre concelhos, 
mas nos 113 municípios mais afetados (risco muito 
elevado e extremo) mantém-se o recolher obrigató-
rio a partir das 13 horas - casos de Lisboa e do Porto. 
Nos concelhos de risco elevado, o recolher é às 23 
horas. Os de risco moderado não têm limitações. 

NATAL 

• Sem restrições de concelhos 
Não haverá restrições à circulação entre concelhos 
nos dias 23 e 24. Quanto à circulação na via pública: 
nas noites de 23 e 24 só é permitida a quem está em 
trânsito; a 24 e 25 é permitida até às duas da manhã 
e no dia 26 até às 23 horas. 

ANO NOVO 

• Circulação proibida a partir das 23 horas 
As restrições na passagem de ano aumentaram. 
A 31 de dezembro, só se poderá circular na via 
pública até às 23 horas e as festas públicas 
continuam proibidas. 

• Recolher obrigatório em 2021 

No feriado de 1 de janeiro, bem como nos dias 2 e 3, 
a circulação será proibida a partir das 13 horas. 

• Proibido circular entre concelhos 
É proibido circular entre concelhos das 00 horas de 
31 de dezembro às 5 da manhã de 4 de janeiro. 

• Restaurantes fecham mais cedo 
No dia 31, os restaurantes podem funcionar até às 
22.30 horas. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, têm de fe-
char às 13 horas, exceto entregas. Estão proibidos 
ajuntamentos acima de seis pessoas. 
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Pai e filho Penedos 
partilham cela na 
cadeia de Coimbra 
P. 20 

Dinheiro Vivo 
Portugália recebe 
13 aviões em 2022 

1 

Tony Carreira 
Paris acolhe regresso 
aos palcos em abril P.40 

tOto Loto 

É fiCIL E DOMO. OH MILHÕES. 

14  JOGOS 
SAN  IA(  ASA JACKPOT MAIS DE 

E FICA SÓ AQUI ENTRE NOS. 

É JA ESTE SÁBADO S MILHOES 1.1.11VELYNNINÉM.,,,, 
JOGOSSANTACASA.PT 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 201. Preço. 1,706 Sábado 19.12.2020 Diretor-Geral Editorial Domingos de Andrade / Diretora Inês Cardoso / Diretores-adjuntos Manuel Molinos, Pedro Ivo Carvalho e Rafael Barbosa /Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Atraso nas inspeções 
às torres apaga 
rasto da legionela 

Surto infetou 88 pessoas e matou 11. 
ARS Norte justifica que precisou de 
tempo para referenciar empresas P 22 

Autoridades de saúde demoraram 
12 dias a atuar, permitindo limpar 
potenciais focos de contaminação 
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PRESIDENCIAIS 2021 
ENTREVISTA A JOÃO FERREIRA 

"Marcelo afrontou 
a Constituição 
nos salários 
e na saúde" 

MP PEDE 
PERDA  DE 

5. 

PARA 
RUI MOREIRA 

utarea do Port 
considera acusaçã 

e prevaricaçã 
o caso Selmirili 

"infundada 
descabida" P. 4 e 

PUBLICIDADE 
Comunista defende 
fusão entre a PSP 
e a GNRp.ízeis 

Ano Novo 
Restrições 
geram revolta 
na restauração 
e hotelaria 

Vacinação 
Marta Temido 
não garante 
cumprimento 
do plano 

Pandemia 
Adolescente 
de 19 anos 
morre vítima 
de covid 

Precisa de  -111 
dinheiro?  
Conheça a venda 
com opção de compra? 
Pode vender o seu  Oura 
e voltar a compra-1o, 
pogando•o até 
24  suaves 
prestações. 

ycx24 
Valores 808  EM) 

WWW VALORES OT 

Ministra explica que 
números são "meras 
estimativas" e. 

Clientes cancelam 
marcações e prejuízo 
aumenta P.8 e 9 

Rapaz sofria de 
outras patologias 
graves P. 7 

PUBLICIDADE 
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Algumas empresas adiaram a abertura dos hotéis prevista para 2020 face à falta de turistas 

TURISMO EM QUEDA LIVRE 
MAS COM OLHOS NA PÁSCOA 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

O setor continua a re-
gistar quedas atrás de 
quedas. AHP diz que 
perspetivas vão-se 
confirmar: quebras 
superiores a 70% nas 
dormidas e 80% nas 
receitas. 

O turismo continua em queda li-
vre e as perspetivas não são ani-
madoras. O presidente da Asso-
ciação da Hotelaria de Portugal 
(AHP) garante que as previsões 
feitas a meio do ano vão agora 
confirmar-se: «Iremos fechar o 
ano com quebras superiores a 
70% nas dormidas, menos 40 
milhões de noites e de 80% nas 
receitas». Tudo somado são 
«menos 3,6 mil milhões de eu-
ros», conclui Raul Martins. 

Os últimos dados revelados pelo 
INE falam por si. O número de hós-
pedes recuou 59,7% e as dormidas 
diminuíram 63,3% em outubro 
face a igual período do ano passa-
do, «Esta evolução representa 
uma nova aceleração das que-
bras homólogas da atividade tu-
rística, fortemente impactada 
pela pandemia, que em setem-
bro já tinha sofrido recuos de 
50,3% nos hóspedes e de 53,4% 
nas dormidas», refere o respon-
sável. As dormidas de residentes 
caíram 21,7% (-8,6% em setembro) 
e as de não residentes recuaram 
76,4% (-71,8% no mês anterior). 

Os proveitos totais registaram 
uma variação de -67,7% (-59,1% 
em setembro) e atingiram 126,2 
milhões de euros. Os proveitos de 
aposento fixaram-se em 90,7 mi-
lhões de euros, diminuindo 
68,7% (-59,5% no mês anterior). 
Os mesmos dados indicam ainda 
que, em outubro, 32,1% dos esta-
belecimentos de alojamento tu-
rístico estiveram encerrados ou 
não registaram movimento de 
hóspedes (25,9% em setembro). 

Setor de portas fechadas 
Raul Martins revela ainda que, 
até março do próximo ano, a  

maior parte da hotelaria estará 
encerrada, pelo que no 1.° trimes-
tre de 2021 a realidade vai ser 
muito idéntica à do ano que ago-
ra termina: sem hóspedes. Um ce-
nário que poderá alterar-se a par-
tir da Páscoa, tal como tem sido 
adiantado pelo ministro Siza 
Vieira, que está otimista em rela-
ção à recuperação da economia e 
também do turismo em 2021. 

A esperança é partilhada por 
Raul Martins. «A partir da Pás-
coa pensamos que o número 
de turistas vá aumentando 
progressivamente. Apesar de 
acreditarmos que o 2.° semes-
tre de 2021 será com certeza 

'A partir da Páscoa 
pensamos que o 
número de turistas 
vá aumentando 
progressivamente', 
diz Raul Martins 

melhor do que 2020, assim os 
planos de vacinação corram 
bem, os resultados ainda se-
rão negativos para a Hotela-
ria e ficarão muito longe dos 
resultados de 2019, mas em 
2022 já será um ano com resul-
tados positivos», antevê. 

Manter unidades 
A crise no setor já está a refle-
tir-se na venda de unidades. De 
acordo com um estudo do Idea-
lista, mais de 160 unidades ho-
teleiras não resistiram e estão 
à venda. 

Só na região Centro, em outu-
bro foram colocados no mercado 
53 hotéis (17 dos quais em Lis-
boa), um aumento de 15% face ao 
número de hotéis anunciados em 
março (46), segundo dados do si-
te especialista em imóveis. Se-
gue-se a região Norte (37) e o Al-
garve (29). 

É no Algarve, mais especifica-
mente em Faro, que se contabili-
za o segundo maior número de 
unidades hoteleiras postas à ven-

  

da em outubro Portugal. Um ho-
tel de quatro estrelas na zona da 
Praia da Oura, em Albufeira, 
Faro, é um dos mais caros da lis-
ta (mais de 36 milhões de euros). 

Mas há muitos outros casos, 
de acordo com o mesmo docu-
mento. Um número que não con-
vence a AHP. «Não temos co-
nhecimento deste elevado nú-
mero, mas estranhamos 
bastante. Por um lado, os 
apoios que têm existido, des-
de o layoffl apoios à tesoura-
ria e as moratórias em vigor 
até setembro de 2021, são ins-
trumentos fundamentais e 
que precisamente têm signi-
ficado a possibilidade de ma-
nutenção dos ativos. Por ou-
tro lado, existe bastante con-
fusão na nomenclatura: 
verificamos que muitas vezes 
são considerados 'hotéis' rea-
lidades que não o são, desde 
turismo no espaço rural a alo-
jamento local. Finalmente, 
deve referir-se que compra e 
venda de ativos hoteleiros  

sempre existiu. Continua a 
haver interesse por parte dos 
operadores em expandirem-
-se ou a entrarem de novo no 
mercado, aliás, até há bem 
pouco tempo cadeias e inves-
tidores internacionais quei-
xavam-se de que não era já 
possível comprar hotéis em 
Portugal. No entanto não 
houve um ajuste dos preços 
dos ativos, apesar da pande-
mia, o que faz com que mui-
tos negócios que se anunciam 
não estejam nem venham a 
acontecer», diz ao nosso jornal. 

Raul Martins diz ainda que só 
no início de 2021 terá esse balan-
ço feito, apesar de reconhecer que 
há algumas empresas que «adia-
ram, naturalmente, a abertu-
ra dos hotéis prevista para 
2020», acrescentando que «a par 
destas, haverá empresas que 
iriam iniciar a construção de 
novos hotéis (de raiz ou em 
reabilitações) neste ano e que 
estão a redirecionar o investi-
mento para outras opções imo-
biliárias e outras utilizações». 

E lembra que há vários grupos 
e unidades hoteleiras a apostar 
noutras utilizações, «sendo que 
a maioria da oferta vai para 
as que aliam os momentos de 
lazer ao trabalho, onde a pes-
soa pode passar os dias e, ao 
mesmo tempo, fazer do hotel 
o seu escritório». Os últimos da-
dos do inquérito da AHP indicam 
que 68% dos inquiridos conside-
ram importante a alteração do 
enquadramento legal para a uti-
lização de quartos de estabeleci-
mentos hoteleiros para outros 
fins. «No topo das soluções de 
utilização estão a utilização 
para cowork, reuniões e escri-
tórios, apontada por 49%; se-
guida da utilização para ensi-
no e formação e alojamento 
para estudantes, indicada por 
24%; e, por fim, por 24%, ex-
posições, eventos culturais e 
showrooms». Mas lembra que 
esta alternativa depende muito 
do potencial de adaptação e pode 
ter custos associados. 
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O NÚMERO

80%
das unidades hoteleiras algarvias  
estão fechadas, diz a Associação 
dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve
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Local Lojas de rua continuam sem compensar as perdas do ano

Fátima Silva vai fazendo e 

desfazendo montras. “Como não 

há clientes, eu visto os bonecos, 

dispo os bonecos.” Fátima  

trabalha naquela loja de 

pronto-a-vestir da Rua Saraiva de 

Carvalho, na freguesia lisboeta de 

Campo de Ourique, há 26 anos. E 

não se recorda de passar os dias 

assim, sozinha ao balcão da loja, 

numa época como o Natal em que 

o entra e sai das lojas marcava o 

ritmo dos dias. 

“Tem corrido pessimamente 

mal”, enfatiza a lojista. O dia 

anterior à visita do PÚBLICO tinha 

sido “para esquecer”. Aquele ia 

pelo mesmo caminho. A loja abrira 

às 10h e quase duas horas depois, 

ainda ninguém lá tinha entrado. 

“Quando as pessoas entram e 

mexem, sempre há a possibilidade 

de levarem alguma coisa. O 

problema é que agora não entram 

mesmo”, observa a funcionária, 

mesmo num bairro habitacional 

por excelência, onde se vê sempre 

muita gente a circular pelas ruas.  

Umas ruas depois, na Sapataria 

Skarpa, o desânimo é semelhante. 

As quebras estão na ordem dos 70% 

e nem as compras de Natal estão a 

ajudar a reanimar o negócio. “Hoje 

em dia, os sapatos não são 

valorizados como presente de 

Natal”, diz Pedro Fonte, 

proprietário da sapataria. 

Ter a porta aberta nas ruas de 

Lisboa e do Porto é, por estes dias, 

sinónimo de prejuízo. Com vários 

zeros. Neste mês de Dezembro, a 

sapataria de Pedro Fonte está a 

facturar menos 20-25 mil euros em 

vendas do que em igual período 

passado. A menos de uma semana 

da véspera de Natal, o comércio de 

rua está a trabalhar a meio gás nas 

duas cidades, com lojas a 

contabilizarem quebras entre os 

50% e os 80%.  

No interior da loja Tentações 

Artísticas, Andreia Campos aspira o 

Reportagem

André Borges Vieira 
e Cristiana Faria Moreira  

O comércio de Natal 
está entre o desespero  
e algum ânimo 
Comerciantes das duas cidades registam quebras acima  
dos 50%. Se no Porto nem a quadra festiva está a ajudar,  
em Lisboa há quem não considere o ano perdido

espaço que abriu há seis anos na 

Rua de Cedofeita, uma das 

principais artérias da Baixa  

do Porto. Passa pouco mais  

de meia hora das 11h e o espaço 

dedicado à venda de artesanato e 

obras artísticas está sem clientes. 

“Seria impensável no ano passado 

por esta altura não ter ninguém na 

loja”, atira. 

Nesta rua comercial fechada ao 

trânsito, o movimento de pessoas 

continua, mas as lojas estão “quase 

sempre vazias”, diz a lojista. Não há 

las à porta dos estabelecimentos e 

são poucos os clientes dentro dos 

espaços comerciais. É certo que 

não estaria à espera que este ano 

tivesse o mesmo volume de 

vendas, mas também não 

adivinhava que as quebras na 

facturação chegassem, por esta 

altura, aos 80% face a 2019. Será o 

pior Natal de sempre para o seu 

negócio a nível de facturação. 

“[Nas semanas perto do Natal] 

fazia-se la à hora de almoço.” Para 

ajudá-la durante horários de maior 

frenesim contava com a ajuda de 

uma funcionária, que foi obrigada 

a dispensar após o início da 

pandemia. Este ano, sozinha, dá 

conta do recado e sobra-lhe tempo.  

 

Não se vende nada: 
“Estamos a zeros” 

Num salto à Baixa de Lisboa, 

cenário semelhante. Há 35 anos que 

Palmira Domingues trabalha no 

Chiado, zona histórica e de estórias 

da cidade, lugar de paragem 

obrigatório para quem visita a urbe. 

Hoje, o movimento é incomparável 

com o dos tempos pré-pandemia. 

Depois de seis meses de baixa, 

regressou no início de Novembro ao 

trabalho na — também histórica — 

Paris em Lisboa. O que viu deixou-a 

emocionada: “Não estava à espera 

de encontrar a cidade da forma 

como encontrei. Foi de tal forma o 

choque de não ver gente na rua e de 

haver poucos carros.” 

Esta centenária loja de roupas de 

banho, de cama, cozinha ou de 

mesa faz parte da memória (e das 

casas) de muitos lisboetas. Mas, nos 

últimos anos, eram os turistas quem 

mais a procuravam. “Sem turistas, 

são poucas as pessoas que vêm para 

o Chiado”, observa a lojista. A 

procura nesta altura do ano “não 

tem rigorosamente nada que ver” 

com a de 2019. “Estou dias sem 

fazer um embrulho.” 

São sintomas de cidades que se 

esvaziaram de gente. Junto à livraria 

Lello, no Porto, não existem as 

habituais las de turistas que 

descem pela Rua das Carmelitas, 

onde estão outras lojas carismáticas 

da cidade, nem há a habitual 

corrida desenfreada de pessoas 

nesta época. Já em Santa Catarina 

está o Majestic de portas fechadas à 

espera que a pandemia passe. 

Ansiosos pelo mesmo estarão os 

comerciantes da rua, com as lojas a 

cumprirem o limite da ocupação 

sem las de espera.  

No regresso a Cedofeita, na Praça 

de Parada Leitão, há uma feira de 

rua que funciona durante todo o 

ano entre quinta-feira e domingo. 

Mas esta é só a segunda vez que 

abre desde que começou a quadra 

natalícia, por força de condições 

atmosféricas adversas. Até às 13h 

nenhuma das bancas tinha vendido 

qualquer artigo. “Estamos a zeros”, 

diz Rosa do Sameiro à frente do seu 

posto de venda.  

Habitualmente há espaço para 

cerca de 50 bancas. Nesta altura 

estariam cerca de 30 inscritas, mas 

só lá estão 11 montadas. “Para nós é 

muito desgastante estar aqui e não 

vender. Por isso é que muitos 

desistiram de vir”, a rma. A falta de 

turistas será um dos motivos para 

não conseguirem escoar, 

“sobretudo espanhóis”, que 

tradicionalmente descem da Galiza 

para fazer compras no Porto 

durante esta época.  

Sem turistas, com os 

trabalhadores em teletrabalho e 

com o encerramento às 13h aos 

ns-de-semana, manter os negócios 

em funcionamento é cada vez mais 

uma missão árdua. “Eu 

compreendo que a pandemia nos 

obriga a car mais recolhidos, mas 

em termos comerciais é muito 

mau”, diz Helena Aragão, que tem a 

loja Mediterrânea Decorações na 

Praça de Londres, zona de Lisboa 

onde há ainda muitos moradores e 

comércio de rua. 

A montra é do mais natalício 

possível, mas a recuperação nas 

vendas está a ser lenta. As quebras 

estão na ordem dos 60% e, por ali, 

já se levam dois anos de mau 

negócio. No ano passado, as obras 

na praça não ajudaram ao negócio. 

“Acabaram a 15 de Fevereiro e a 15 

de Março fechámos a porta para 

estarmos dois meses fechados. Não 

há empresa que se aguente muito 

tempo”, observa.  

Os comerciantes das duas cidades 

vão acenando com promoções de 

30%, 50% para tentar atrair 

clientela. Mas Edite Maia mostra o 

óbvio: os casacos pendurados nos 

cabides — alguns com 50% de 

desconto. “Ninguém quer vestir 

roupa, ninguém quer vir comprar 

roupa nova, se não sai de casa”, diz 

ao balcão da loja de pronto-a-vestir, 

na Avenida Guerra Junqueiro. “Se 

nós já estávamos mal, com esta 

pandemia foi pior ainda.” Feitas as 

contas, no ano passado, o mês de 

Dezembro rendeu 20 mil euros. 

Este ano, as vendas ainda não 

“Ninguém quer 
vestir roupa, 
ninguém quer  
vir comprar  
roupa nova,  
se não sai de casa” 
diz Edite Maia 
 
“Está a correr 
maravilhosamente 
bem. Superou  
as nossas 
expectativas”. 
Sobre o resto dos 
meses “nem vale  
a pena falar” 
a rma José 
Tabuaço Branco
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Pelas ruas de 
Lisboa e Porto, 
grassa o 
desespero 
entre os 
comerciantes. 
O Natal não 
compensa o 
ano perdido. 
Mas há 
produtos que 
ainda 
conseguem 
resgatar as 
contas: os 
livros, o 
bacalhau e o 
bolo-rei

chegaram aos cinco mil.  

Consciente do “impacto severo” 

que o período de con namento e 

do teletrabalho tem no comércio da 

cidade, a Câmara de Lisboa lançou 

uma linha de apoio de 20 milhões 

de euros a fundo perdido para 

ajudar o tecido empresarial da 

capital. As empresas de comércio a 

retalho e restauração com volume 

de negócios até 500 mil euros (em 

2019), e que apresentem quebras de 

25% na facturação, podem 

candidatar-se a um apoio entre os 

quatro e os oito mil euros. Em 

pouco mais de dois dias, foram 

solicitados 1168 pedidos de apoio. 

Edite Maia diz estar a tratar da 

candidatura ao apoio. Também 

Pedro Fonte vai tentar. “Tudo o que 

entrar é menos prejuízo. Mesmo 

que o apoio seja o máximo não 

corresponde nem a 30% do que eu 

perdi só este mês”, comenta o 

lojista da sapataria.  

Também no Porto se prepararam 

medidas. Além de estacionamento 

gratuito nalgumas zonas, a 

autarquia local anunciou no início 

do mês uma linha de apoio de 300 

mil euros para o comércio de rua. 

Este incentivo traduz-se em 150 mil 

do Rossio, manteve-se sempre 

aberta. Passavam poucos clientes. 

“Abria-se a porta e não se via 

ninguém. A Baixa e o Chiado foram 

as zonas piores, porque não há 

moradores e há poucos serviços.” 

Havia mais trabalho em entregas ao 

domicílio. A facturação passou a ser 

“muito menos de metade”. O ano 

há-de acabar com prejuízo, é certo, 

mas este movimento tem-lhe dado 

algum alento. Tem saído bacalhau, 

queijos e enchidos, para oferecer, 

mas também para rechear a mesa 

de Natal. “Se não tivesse uma boa 

almofada nanceira, estava 

desgraçado.”  

Também no Rei do Bacalhau,  

na lisboeta Rua do Arsenal, 

Fernando Dias olha para o 

movimento com algum alento. Está 

a sair bacalhau, o especial — mais 

grosso e mais caro —, mas em 

menor quantidade. A explicação, 

avança Fernando, estará no facto de 

as famílias irem conter-se nos 

ajuntamentos e serem menos à 

mesa. “Temos aqui vários clientes 

que fazem vários embrulhos para 

mandar para o lho, para um 

amigo, porque as famílias se 

juntam. Este ano não há isso.”  

Apesar do discurso positivo, o 

ano não foi fácil. Recorreu ao layo  

e à banca para fazer face às 

despesas. O ano dará prejuízo, é 

certo, e para ajudar a equilibrar as 

contas espera ter acesso ao apoio a 

fundo perdido da Câmara de 

Lisboa, ao qual se vai candidatar.  

A norte, a superar o que foi o 

resto do ano está a venda do 

tradicional bolo-rei. Afonso Vieira, 

um dos proprietários da Padaria 

Ribeiro, na Praça Guilherme Gomes 

Fernandes, já fez contas ao prejuízo 

dos meses do ano que se seguiram 

ao início da pandemia: andaram 

entre os 40% e os 25%. Agora 

voltaram a xar-se nos 40%. 

Mas o bolo-rei parece continuar a 

marcar presença na mesa dos 

portuenses e a ser vendido sem 

grande diferença em relação a 

outros anos. Ajudou a que isso 

acontecesse o serviço de entregas 

ao domicílio criado já antes do 

Natal. Ainda assim, não chega para 

compensar. Com este ano de 2020 a 

conter danos, vai alimentando uma 

esperança para o novo ano: “Espero 

que com a vacina 2021 coincida com 

o princípio da entrada para a 

normalidade.” 

vales de desconto que seriam 

distribuídos pelos comerciantes da 

cidade. Quem se inscrevesse no 

programa por cada venda de 20 

euros proporcionaria ao cliente um 

desconto directo de dois euros. 

Esse montante é coberto pela 

autarquia. Ao PÚBLICO a autarquia 

diz ainda não ter apurado o número 

de vales entregues aos 

comerciantes. 

 

Resistem os livros, o 
bacalhau e o bolo-rei 

Na Rua das Oliveiras, a Livraria 

Poetria passa por dois pontos altos 

por ano a nível de vendas: “durante 

a Feira do Livro e no Natal”, conta 

Francisco Reis atrás da caixa 

registadora. Esta é das alturas em 

que mais livros se vendem para 

oferecer. Mas, desta vez, as quebras 

na facturação “rondam os 75%”. “A 

pandemia está a ter um impacto 

gigantesco”, a rma o lojista. 

Em Lisboa, na Livraria Ler, o 

discurso é, no entanto, bem mais 

animador. “Neste momento, talvez 

tenhamos ultrapassado os valores 

do ano passado. Eu próprio estou 

surpreendido”, diz Luís Alves, o 

gerente da livraria que os pais 

fundaram há 50 anos. Em Março e 

Abril venderam ao postigo e 

acabaram por conseguir minimizar 

as perdas: “Tivemos uma quebra na 

ordem dos 30% em relação ao ano 

passado, mas deu perfeitamente 

para resistirmos.” A partir de Maio, 

começaram a recuperar. Luís 

atribui a a uência ao facto de se 

localizar em Campo de Ourique, 

“um bairro com um certo poder de 

compra e onde há gente que lê”. O 

pai chamava-lhe “o Quartier Latin 

de Lisboa”, em referência ao bairro 

parisiense. 

Ainda assim, na capital há vários 

negócios de gente surpreendida — 

pela positiva — com o movimento 

que se tem gerado nesta altura. 

Num regresso à Baixa, fora as las 

para as lojas de grandes 

multinacionais, é nas mercearias  

históricas que se fazem las à porta. 

José Tabuaço Branco está num 

contentamento. “Está a correr 

maravilhosamente bem. Superou as 

nossas expectativas.” Sobre o resto 

dos meses “nem vale a pena falar”. 

“Foi péssimo. Chegava aqui à porta 

e não via ninguém.” 

A Manteigaria Silva, nas traseiras 

FILIPA FERNANDEZNELSON GARRIDO

NELSON GARRIDO
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OS NOVOS 
RESTAURANTES 
DA CONSTELAÇÃO 
MICHELIN 
Cláudia Sobral  
claudiasobral@solpt 

Num ano em que ao setor da restauração fo-
ram impostas grandes restrições numa tenta-
tiva de travar o avanço da pandemia do novo co-
ronavírus, em Lisboa há mais dois restauran-
tes distinguidos com uma estrela Michelin. 

No ano em que fez greve de fome 
em frente à Assembleia da Repú-
blica em protesto pela escassez dos 
apoios do Estado à restauração, e 
num ano devastador para o setor, 
o chefe bósnio Ljubomir Stanisic 
é distinguido com a sua primeira 
estrela Michelin. Ao seu 100 Ma-
neiras, no guia ibérico da Miche-
lin para 2021, junta-se uma outra 
nova estrela: o basco Eneko 
que com a distinção do restauran-
te de Lisboa soma mais uma estre-
la ao seu currículo. 

«Um raio de luz neste ano 
sombrio», reagiu esta semana 
Eneko Atxa â distinção, ao fim de 
um ano em que os restaurantes en-
frentaram uma crise sem prece-
dentes no setor- que ditou mesmo 
oencerramento de alguns. Em Por-
tugal pode não ter sido a crise cau-
sada pela pandemia que levou ao 
encerramento, ainda no final de 
2019, do São Gabriel, restaurante 
de Almancil que tinha à frente da 
sua cozinha o chefe Leonel Perei-
ra e que, com a sua estrela, desapa-
receu do Guia Michelin Espanha 
e Portugal para o ano de 2021. Ape-
sar disso, e em ano de crise que du-
rante meses deixou os restauran-
tes limitados à possibilidade do 
funcionamento em take-away (de 
novo imposto nos municípios de 
maior risco ao longo dos últimos 
fins de semana; e que voltará a 
acontecer nos primeiros dias de 
2021, com o entretanto anunciado 
recolher obrigatório às 13h), Por-
tugal entra, afinal, no novo ano 
com duas novas estrelas, atribuí-
das a dois projetos nascidos às por-

  

tas de uma crise que chegou sem 
se ter feito anunciar. 

Inaugurado em setembro de 
2019, o Eneko Lisboa traz ao chefe 
basco Eneko Atxa a sua sexta es-
trela Michelin (primeira em Por-
tugal); o restaurante 100 Maneiras, 
surgido depois do icónico bistrô 
Largo da Trindade, que tem afren-
te Ljubomir Stanisic, em fevereiro 
de 2019, no Bairro Alto, dá ao che-
fe bósnio a sua primeira. 

A consagração da estrela 
Se, para Eneko Atxa, nào vem já 
com grande surpresa a distinção 
do mais conceituado guia de res-
taurantes a nível internacional, 
para Ljubomir Stanisic, a história 
é outra. O chefe bósnio feito já fi-
gura da cultura popular e não só, 
sobretudo desde que, em 2017, se 
inaugurou como apresentador tele-
visivo, no programa Pesadelo na 
Cozinha, da TVI, baseado no for-
mato original britânico com Gor-
don Ramsay, tinha ainda há pou-
cos meses dado que falar com a no-
tícia de que Bistromania - No 

Estrela foi 'um raio de 
luz num ano sombrio', 
reagiu o chefe basco 
Eneko Atxa, 
cujo restaurante 
foi distinguido 
juntamente com 
0100 Maneiras 

Bistro Como em Casa (2018, Casa 
das Letras), o seu quinto livro, es-
tava entre os finalistas para livro 
do ano dos Gourmand World 
Cookbook Awards 2020, da Harvest 
List, cujos vencedores serão anun-
ciados em junho do próximo ano, 
em Paris. 

No prefácio desse mesmo livro, 
oconceituado crítico gastronómi-
co José Quitério descreve-o como 
«um persistente lutador, de con-
vicções firmes e estruturadas. 
Uni duro que transmite força 
mental e fisica, de sorriso ras-
gado e gargalhada franca. Ho-
mem inteiro, frontal, de olhar 
direito, capaz do gesto mais ter-
no e da atuação mais generosa e 
solitária. É a sua maneira de ser 
e de viver». 

Frontal e tantas vezes polémico, 
Stanisic voltou a dar que falar 
quando, nas últimas semanas, sur-
giu como o rosto mais mediático as-
sociado ao movimento Sobreviver 
a Pão e Água, que se fez notar en-
tre acalorados protestos e uma gre-
ve de fome exigindo apoios mais 
efetivos por parte do Estado para o 
setor da restauração. A distinção 
chega, paradoxalmente, no ano em 
que o chefe nascido em Sarajevo, 
em 1978, mas radicado em Portugal 
desde a década de 1990, foi notícia 
por fazer, com outros representan-
tes do movimento, greve de fome 
fl ente à Assembleia da República. 

Num comunicado enviado de-
pois do anúncio às redações, 0100 
Maneiras sublinha o facto de a dis-
tinção chegar num ano tão difícil 
para o setor e «ainda antes do se-
gundo aniversário do restauran-
te», inaugurado em fevereiro do 
ano passado, a um ano da explosão 
da crise pandémica, no Bairro 
Alto, vizinho do Trindade, onde há 
anos o chefe se instalou com o bis-
trô com o mesmo nome. «Traba-
lhámos muito, juntos, para ser  

a melhor versão possível do que 
somos, seja neste ano que não é 
exemplo para ninguém, seja nos 
outros. Vejo este prémio como 
um reconhecimento disso mes-
mo: do trabalho, do afinco, do 
rigor, mas também da persona-
lidade e de um percurso», subli-
nha Ljubomir Stanisic, resumin-
do a história do seu projeto: «0 100 
Maneiras nasceu em 2004, re-
nasceu das cinzas em 2009 e, em 
2019, reinventou-se depois de 
quatro anos de obras e muitos 
revezes. Acredito que esta é a 
planta que semeámos, regámos 
e alimentámos com amor estes 
anos todos. Sem preconceitos, 
sem manias, sem medo de fazer 
diferente. De ser diferente». 

A consagração da estrela 
Ao todo, Portugal conta agora com 
28 restaurantes na edição de 2021 do 
Guia Michelin Espanha e Portu-
gal, mais uma do que no ano ante-
rior: sete deles com duas estrelas 
(«cozinha excecional, merece o 
desvio») e 21 com uma, que no códi-
go do guia distingue restaurantes 
com «cozinha de grande nível», 
pelos quais «compensa parar». 

Se, à chegada da pandemia, o 
novo 100 Maneiras tinha acabado 
de completar um ano, uma vida  

mais curta tinha ainda o Eneko 
Lisboa, inaugurado já no outono 
de 2019 na Rua Maria Luisa 
Holstein- há apenas um ano e dois 
meses. «Estou muito satisfeito 
com esta conquista, que é um 
raio de luz neste ano sombrio», 
reagiu o chefe, citado pela agência 
Lusa. «Estou muito feliz, acima 
de tudo, por todas as pessoas 
que tornam o Eneko Lisboa pos-
sível». Mas esta não é a primeira 
(nem a segunda) distinção atribuí-
da pelo guia Michelin ao chefe bas-
co, que a acumula já com outras 
cinco estrelas em Espanha: três no 
Azurmendi, situado nos arredores 
de Bilbau, uma no Eneko, nas pro-
ximidades do Azurmendi, e ainda 
outra no Eneko Bilbau, situado no 
coração da capital basca. 

Se ao guia ibérico da Michelin 
são acrescentados dois novos res-
taurantes portugueses, em Espa-
nha são 19 as novidades com uma 
estrela e três os restaurantes que 
conquistaram a segunda (são ago-
ra 38 os que integram a categoria 
das duas estrelas no país): o 
Bo.TiC, em Girona, o Cinc Sentits, 
em Barcelona, e o Culler de Pau, 
em Pontevedra. Restaurantes com 
três estrelas, continuam os mes-
mos 11 em Espanha. Em Portugal, 
continua a não haver nenhum. 
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Ljubomir Stanisic foi distinguido com a sua primeira estrela 

Os restaurantes portugueses do Guia Michelin de 2021 

DUAS ESTRELAS: 
Alma 
(Henrique Sá Pessoa) 
R. Anchieta, 15. Lisboa 
Belcanto 
(José Avillez) 
R. Serpa Pinto, 10A, Lisboa 
Casa de Chá da Boa Nova 
(Rui Paula) 
Rua da Boa Nova, Laça da Palmeira 
E Gallo d' Oro 
(Benoit Sinthon) 
Estrada Monumental, 147, Funchal 
Ocean 
(Hans Neuner) 
R. Anneliese Poh, Alporchinhos 
The Yeatman 
(Ricardo Costa) 
Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia 
Vila Joya 
(Dieter Koschina) 
Estrada da Galé, Albufeira 

UMA ESTRELA: . 
100 Maneiras 
(Ljubomir Stanisic) 
R. do Teixeira. 39 
A Cozinha 
(António Loureiro) 
Largo do Serralho, 4, Guimarães 
Antiqvvm (Vítor Matos) 
R. de Entre-Quintas, 220, Porto 

Bon Bon 
(Louis Anjos) 
Urbanização Cabeço de Pias 
Sesmarias, Carvoeiro 
Eleven 
( Joachim Koerper) 
Jardim Amália Rodrigues, Rua 
Marquês Fronteira, Parque Eduardo 
VII, Lisboa 
Eneko Lisboa 
(EnekoAtxa e Lucas Bernardes) 
R. Maria Luísa Holstein. 
15, Lisboa 
Epur 
(Vmcent Farges) 
Largo da Academia Nacional de Belas 
Artes, 14, Lisboa 
Feitoria 
(João Rodrigues) 
Mis Belém Hotel & Spa, 
Doca do Bom Sucesso, Lisboa 
Fifty Seconds by Martín 
Berasategui 
(Filipe Carvalho) 
R. Cais das Naus, Lote 2.21.01, Lisboa 
Fortaleza do Guincho 
(Gil Fernandes) 
Estrada do Guincho. 2413, Cascais 
G Pousada 
(Óscar Gonçalves) 
Estrada do Turismo. 
Bragança 

Gusto by Heinz Beck 
(Cibório Buonocore) 
Estr. da Quinta do Lago, Almancil 
LAB by Semi Arola 
(Semi Arola e Vlademir Veiga) 
Quinta da Lagoa Azul. Sintra 
IArgo do Paço 
(Tiago Bonito) 
Largo do Paço, 6, Amarante 
Loco 
(Alexandre Silva) 
R. Navegantes, 53, Lisboa 
Mesa de Lemos 
(Diogo Rocha) 
Quinta de Lemos - Passos de 
Silgueiros, Viseu 
Midori 
(Pedro Almeida) 
Quinta da Lagoa Azul, Sintra 
Pedro Lemos 
(Pedro Lemos) 
R. do Padre Luís Cabral, 974, Porto 
Vista 
(João Oliveira) 
Av. Tomás Cabreira, 1, Portimão 
Vistas 
(Rui Silvestre) 
Sitio de Pocinho, Vila Nova de Cacela 
William 
(Luís Pestana 
e Joachim Koerper) 
Estrada Monumental. 139, Funchal 

Página 14



A15  
TVI 24

 	Duração: 00:04:15

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 90284843

 
21-12-2020 11:01

1 1 1

Governo restringe voos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ce3c8a3-85ba-4394-81c2-

154e4ad55b66&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Governo restringe voos do Reino Unido - direto do aeroporto do Funchal.
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A16  
RTP 1

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 90263438

 
19-12-2020 13:34

1 1 1

Centro com quebras de 75%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dfe73b1d-7659-4ed3-ae31-

99148ac8a111&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empreendimentos turísticos da Região Centro apresentam quebras superiores a 75% em relação a
2019. As festas de passagem de ano ainda alimentavam a esperança de presença de clientes, em
restaurantes e hotéis, mas o cancelamento anunciado pelo Governo agravou ainda mais a situação no
setor.
Comentários de Pedro Machado, presidente Turismo do Centro.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-20 08:11
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-20 08:12
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-19 19:26
 RTP 3 - 360 , 2020-12-19 21:30
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-19 00:51
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A17  
Antena 1

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 90279885

 
21-12-2020 07:05

Impacto da mutação do Coronavírus no Turismo da Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f8ca31e-7f34-4e46-b157-

3b7ca2fca780&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Tirando a questão sanitária, também tem impacto em termos económicos a mutação do novo
coronavírus conhecida em Inglaterra. Os empresários do turismo já começam a fazer contas aos
prejuízos provocados pela ausência dos britânicos. Na ilha da Madeira, o Secretário Regional do
Turismo e Cultura diz que era esperada a chegada de 21 mil passageiros ingleses até ao fim do mês, a
maioria deles turistas, por isso Eduardo Jesus teme que a medida de restrições à deslocação de
passageiros ingleses tenha efeitos muito graves na economia do arquipélago.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-12-21 08:08
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A18  
RTP Madeira

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 90282737

 
20-12-2020 21:05

1 1 1

Proibida a entrada em território nacional de passageiros de voos oriundos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13a78404-f77c-4533-b1f1-

d40a9d54128d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O secretário Regional do Turismo diz que a decisão terá um efeito brutal no setor. Até ao final do mês
estavam previstos, 21 mil lugares nas ligações entre o Reino Unido e a Madeira.
Declarações de Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo.
 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-20 05:29
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-20 23:35
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-12-20 05:29
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A19  
SIC Notícias

 	Duração: 00:08:36

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 90280839

 
20-12-2020 18:17

1 1 1

Crise na restauração - Entrevista a Cristina Siza Vieira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b6b3be6-7481-4f27-a343-

87ae0e4290c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Comentário de Cristina Siza Vieira, Associação de Hotelaria de Portugal, ao impacto das restrições
para o Ano Novo na restauração e nos alojamentos.
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A20  
TVI 24

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 90276601

 
20-12-2020 17:45

1 1 1

Acabou por ser a procura de clientes portugueses a evitar que alguns restaurantes do Algarve
fechassem

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca72a87a-1050-4664-8315-

f5b324ecb581&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Acabou por ser a procura de clientes portugueses, a evitar que alguns restaurantes do Algarve
fechassem portas. As quebras das receitas foram bastante acentuadas.
Declarações do Chef João Oliveira, Vista Restaurante; Hugo Dias, Sócio-geremte "Chefe Branco".
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-12-20 18:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-20 01:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-21 06:41
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A21  
RTP 1

 	Duração: 00:03:13

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 90263582

 
19-12-2020 13:58

1 1 1

Chuva no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83594203-d4cb-419c-943c-

cbc1a7f76ad2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, as previsões são de um ano chuvoso e a paisagem de pasto até já mudou, no entanto,
agricultores e produtores de animais também novos períodos de seca. Pedem por isso mais
armazenamento de água.
Comentários de João Garcia, presidente Associação e Regantes de Silves.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-12-19 19:50
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A22  
RTP 1

 	Duração: 00:02:43

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 90255721

 
18-12-2020 20:03

1 1 1

Crise na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23cb626d-82ac-498d-acd1-

bd5220a6e09c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o apertar das medidas no Ano Novo, os restaurantes que já preparavam a Passagem do Ano vão
ser obrigados a rever os planos. Assim na noite de 31 de dezembro, os restaurantes já não podem
celebrar a meia-noite e passam a ter de encerrar às 22h30.
Declarações de Ana Jacinto, AHRESP, Raúl Martins, Associação de Hotelaria de Portugal.
 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-18 00:08
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-19 08:12
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-19 09:03
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-19 08:13
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-19 09:04
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-19 10:04
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-12-19 12:04
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A23  
RTP 1

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 90266783

 
19-12-2020 20:14

1 1 1

Ano Novo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46cd3730-d6a2-4f11-aa27-

8b28aa485553&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da restauração do Algarve está descontente com as restrições anunciadas pelo Governo para a
Passagem do Ano e dias seguintes. Os hotéis têm dúvidas sobre a aplicação do recolher obrigatório.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-20 08:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-20 08:10
 RTP 3 - 360 , 2020-12-19 21:28
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-19 00:15
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-12-20 12:12
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-20 18:27
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A24  
TVI

 	Duração: 00:02:43

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 90255746

 
18-12-2020 20:31

1 1 1

Hotelaria sofre com restrições na passagem de ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03527540-6739-41ad-8ff5-

4746f0317842&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um pouco por todo o país, os restaurantes já tinham dado este ano como perdido, mas as medidas
anunciadas para a passagem do ano, vieram afundar ainda mais o setor. Já os hotéis tiveram de
alterar os planos para o réveillon, mas ainda esperam que as reservas já feitas, não venham a ser
canceladas.
Comentários de João Soares, diretor-geral do Hotel Dom José; Carlos Teixeira, dir. Comidas e Bebidas
Hotel Intercontinental; Paulo Pereira, gerente da Cufra; Ricardo Gião, empresário.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-12-18 20:34
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-19 07:50
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-19 08:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-19 09:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-19 07:50
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-19 08:37
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-19 09:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-18 00:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-18 01:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-19 07:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-19 12:12
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A25  
Renascença

 	Duração: 00:03:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 90255206

 
18-12-2020 17:05

Impacto das restrições para a Passagem de Ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=438b22c3-f8c6-4115-a6cc-

8c92d8c7a5dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos avaliar o impacto para os hotéis das restrições impostas por António Costa para a Passagem de
Ano e será um impacto significativo, pelo menos na leitura do presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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A26  
SIC

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 90255732

 
18-12-2020 20:10

1 1 1

Hotelaria altera planos para o Ano Novo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f67734c-634b-4535-b9a6-

1b5648ecba78&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E também no Algarve, os hoteleiros estão surpreendidos com estas restrições e criticam o Governo por
dar este passo atrás, tão em cima da hora.
Comentários de João Soares, diretor hoteleiro; Sofia Hipólito, diretora hoteleira; Elidérico Viegas, Ass.
dos Hotéis e Emp. Turísticos do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-12-18 20:11
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-19 07:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-19 08:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-19 09:06
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-12-19 10:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-19 11:09
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A27Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas com 20 novos percursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae228b09

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que pretende promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro. Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas
saem mais para a rua com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o
Turismo do Algarve lança-se na publicação então de um guia que promete pôr a circular turistas e
residentes sobre duas rodas em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha
compactada. Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos
da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado,
tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho
e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio. , afirma o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes. O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para
download gratuito e foi editado no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à
Sustentabilidade do Programa Valorizar, do Turismo de Portugal. Mas esta é apenas uma das muitas
ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de caminhadas, ciclismo e cicloturismo.
Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de capacitação para 50 unidades de
alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja de
bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria
personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a
qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados. A ação de capacitação
Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto transversal em curso
até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo no Algarve, através
de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a profissionais de
turismo, visitantes e população residente.
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A28

Turismo do Algarve lança publicação com 20 novos percursos para pedalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa9d6253

 
Guia promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais, rurais e
caminhos de terra ou gravilha compactada
 
Os 20 percursos passam pelos 16 concelhos da região Foto Fábio Mestrinho / D.R.
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo "Guia de Percursos
Cicláveis", uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve
publicou um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas
municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Segundo A Região de Turismo do Algarve "os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo
local), passam pelos 16 concelhos da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve
por um técnico especializado, tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de
interesse turístico em cada concelho e a sua adequação a bicicletas de touringou trekking, em formato
de passeio".
 
"Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha",
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walkingestá a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
"Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
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alojamento quanto aos serviços que prestam de cyclinge walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista", adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
Há 2 minutos
 
Redação
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A30

Região de Turismo lança novo Guia de Percursos cicláveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d64f7be0

 
São mais 20 trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. O novo "Guia de Percursos
Cicláveis" quer promover o uso da bicicleta na região durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lançou
um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais,
rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada , diz a Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre Novembro e Dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé.
 
As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que ajudou a
fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da experiência dos
caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
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Sul Informação
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A32

Prepare a bicicleta: Há 20 novos percursos para pedalar no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: VouSair.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43c73a48

 
Se é fã de percursos de bicicleta, então não pode perder o novo  Guia de Percursos Cicláveis , uma
publicação lançada pelo Turismo do Algarve que reúne 20 trilhos turísticos.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui.

Página 32


