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"Portugal vive de água que não tem"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=655618bb-84ff-4b8f-b2fc-

c4ed3d83a195&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o Algarve em seca severa e extrema, o Governo poderá vir a estabelecer quotas no regadio
agrícola. As barragens do Sotavento algarvio estão a cerca de 30 por cento da capacidade e as águas
subterrâneas, as mais usadas nas explorações, estão abaixo dos 20 por cento. Um especialista deixa o
alerta. A sustentabilidade da atividade agrícola está em risco num país que vive de água que não tem.
Comentários de João Matos Fernandes, ministro do Ambiente; Afonso do Ó, geógrafo; Maria do Céu
Albuquerque, ministra da Agricultura; José Pedro Salema, presidente da EDIA.
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Turista belga parte pernas após queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b6b1a6d-aeb0-4a61-a243-

ab31e21d550c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um turista belga fraturou as 2 pernas depois de ter caído de uma arriba com quase 6 metros de
altura, na zona do Carvoeiro no Algarve. A vítima teve que ser resgatada por via marítima, através de
uma embarcação salva-vidas. Declarações de Pedro Cardoso, Salva-vidas de Ferragudo.
 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-01-21 08:53
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Dois estrangeiros caem em ravinas 
no Algarve em menos de 24 horas 
ACIDENTES Menos de 24 horas depois de uma mulher 
alemã, de 74 anos, ter ficado gravemente ferida numa 
queda de seis metros perto da praia do Evaristo, em Al-
bufeira, o cenário voltou a repetir-se ontem no Algar-
ve, mas no Carvoeiro. Perto das 14 horas, um belga de 
21 anos caiu numa ravina de quatro metros, no Algar 
Seco. Foi resgatado por via marítima pelos tripulantes 
da Estação Salva-vidas de Ferragudo (na foto), após ser 
estabilizada pelo INEM, tendo sido transportado para 
o hospital de Portimão com traumatismos nos mem-
bros inferiores. 
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A4 Câmara de Tavira investe 195 mil euros em promoção turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b5b36e6c

 
A Câmara Municipal de Tavira tem vindo a desenvolver um conjunto de ações de promoção das
atividades direcionadas para os segmentos de turismo cultural, religioso e natural, que representam
um investimento de 195 mil euros.
 
Neste sentido, foram produzidos diferentes materiais promocionais, desde mapas, guias (natureza,
igrejas, história), audioguias, percursos de descoberta, folhetos individuais de visitação de 14 templos
religiosos existentes na cidade, assim como um filme promocional, o qual alcançou o 1.º lugar, em
novembro do ano passado, no Festival ART&TUR, na categoria  Gastronomia .
 
De modo a complementar e reforçar esta estratégia, foram colocadas placas de sinalética em 35
edifícios do concelho, tendo-lhes sido associado um QRCode.
 
A edilidade tavirense avançou ainda com a colocação de mais 12 estruturas mupi como meio de
difusão dos guias e da programação cultural e desportiva do concelho.
 
Todos os materiais estão disponíveis em português, inglês, castelhano e francês e resultam num
investimento de 195.078,10 euros + IVA, o qual teve uma comparticipação de 117.046,86 euros +
IVA (60%).
 
As iniciativas foram promovidas no âmbito da candidatura Qualificação e Promoção Turística e Cultural
de Tavira Todo o Ano, cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve - CRESC Algarve 2020,
inserido no Portugal 2020 e apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
 
EP - diariOnline
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Novos mupis, guias e sinalética ajudam à promoção turística de Tavira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1acbcbb5

 
Câmara tem em curso um projeto para a promoção turística do concelho
 
Novas placas de sinalética em 35 edifícios, com um QRCode associado, e doze novos mupis foram
instalados pela Câmara de Tavira com o objetivo de reforçar a promoção turística no concelho.
 
Estas foram mais duas iniciativas enquadradas no projeto "Qualificação e Promoção Turística e Cultural
de Tavira Todo o Ano", cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve - CRESC Algarve 2020.
 
No âmbito da mesma estratégia, foram  produzidos diferentes materiais promocionais, desde mapas,
guias (natureza, igrejas, história), audioguias, percursos de descoberta, folhetos individuais de
visitação de catorze templos religiosos existentes na cidade, assim como um filme promocional , que
até recebeu um prémio, enquadrou a Câmara de Tavira.
 
Todos os materiais estão disponíveis em português, inglês, castelhano e francês e resultam num
investimento de 195 mil euros, o qual teve uma comparticipação de 117 mil euros,  o que corresponde
a 60% do investimento .
 
Sul Informação
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Pista das Açoteias recebe 43.º Crosse das Amendoeiras em Flor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85e1ed2f

 
No dia 2 de fevereiro, o Crosse Internacional das
Amendoeiras em Flor regressa à Pista das Açoteias para celebrar a sua 43.ª
edição. A prova, conhecida pelo símbolo das sapatilhas douradas, volta a reunir
os melhores atletas nacionais e internacionais da modalidade.
 
Este ano, o Crosse integra a European League Clubs, que
envolve grande parte das equipas que competem anualmente na Taça dos Clubes
Campeões Europeus, entre elas o atual campeão nacional coletivo, o Sporting
Clube de Portugal. Esta competição, das mais antigas da Europa, é a única portuguesa
que integra o Circuito Mundial da World Athletics (antiga IAAF) de Cross,
destacando-se no individual e coletivo dos escalões de Juniores e Seniores, de
ambos os géneros.
 
Na manhã do dia 2 de fevereiro, a partir das 10h, decorre
ainda o Campeonato Regional de Corta Mato para todos os escalões etários, e o 18.º
Corta Mato das Areias de São João, nos escalões de Benjamim, Infantil e
Iniciado. Às 14h30 tem lugar o Crosse Internacional para o Desporto Adaptado. O
Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor é uma organização da Associação de
Atletismo do Algarve e da Câmara Municipal de Albufeira, com o apoio do
Instituto Português do Desporto e Juventude e do Turismo do Algarve.
 
Daniel Pina
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TURISMO 

Vila Galé investe 35 milhões 
e abre três hotéis este ano 

O grupo hoteleiro continua a apostar no interior do país e vai abrir dois novos hotéis 
em Portugal. Irá ainda inaugurar uma unidade em São Paulo, no Brasil, e ampliar 
o hotel que tem no Douro. Este ano, volta a concorrer ao programa Revive. 

O grupo Vila Galé vai investir 
cerca de 35 milhões de cures na 
inauguração este ano de três ho-
téis c na ampliação de uma das 
unidades que detém em Portu-
gal. A aposta continua a ser o in-
teriordo país e, pzmi além das.  no-
vas unidade s que irá abrir, vai vol-
tar a participar nos concursos 
que lbrem lançados no ambi todo 
programa Revive. 

As novidades foram apresen-
tadas ontem pelos administrado-
res do grupo, Jorge e Gonçalo) 
Rebelo &Almeida. durante uni 
encontro com jornalistas. 

Por cá, O primeiro) hotel a ser 
inaugurado.) será o Vila Galé Al-
ter Real. um "resort" equestre em 

Herdo que gruPo vai ex-

 

plorar 11() ambito do programa 
Revive. Este foi o segundo con-
curso do programa que a \lia 
Galé venceu. depois cio hotel que 
aboli' em Elvas. O novo "resort". 
que vai ocupar a Coudelaria de 
AI ter do Chão, terá quatro estre-
las e contara com 77 quartos. 
Com uni investimento de 10 mi-
lhões de euros, a abertura está 
prevista para 13 de março. 

Segue-se o novo hotel na ser-
ra da Estrela, em Manteigas, 
onde o grupo investe outros 10 

lhões de cloros. Será outra uni-
dade de quatro estrelas, com 91 
quartos.A i nauguração, está pre-
vista para 27de março. 

Ainda em Portugal, a Vila 
Galé vai investir 7 milhões de eu-
ros na ampliação do Douro Vi - 
neyards, que passará cie sete uni-
dades para 49. Al construção) de-
verá estar concluída em junho. 

Já no Brasil, o grupo iVíti abrir, 
em junho, o Vila Galé Paulista, 
em São Paulo, uma unidade que 
vai contarcom 108 quartos, num 
investimento) de 80 milhões de 
reais (cercado 17 milhões de eu-
ros, à cotação atual). 

Ao todo, são cerca de 35 mi-

 

Vila Galé vai abrir dois hotéis em Portugal e um no Brasil. 

Grupo vai construir 
central de fruta no Alentejo 

Além do investimento feito na abertura de novas unidades de alojamento, 
o grupo vai também apostar no setor agrícola, com a construção de uma 
central de fruta nas herdades que detém no Alentejo. O grupo já produz fru-
ta há vários anos, em várias herdades no concelho de Beja, através da em-
presa 5V Frutas. Agora, segundo avançou Jorge Rebelo de Almeida, irá in-
vestir cerca de 1,5 milhões de euros para a construção de uma nova central, 
que deverá ser inaugurada ainda este ano. A fábrica será dividida em duas 
partes: numa será feita a limpeza, calibragem e embalagem dos frutos pro-
duzidos no Alentejo; na outra será feita a transformação dos produtos, em 
compotas, geleias ou fruta desidratada. 

lhões de euros investidos na 
abertura de 318 quartos. 

I Ia outros projetos que tam-
bém irão a avançar este ano. O 
grupo já fechou as negociações 
para abrir unia unidade em Pon-
ta Delgada, que será a primeira 
nos Açores e deverá ser inaugu-
rada em 2021. Devera também 
iniciar a construção de um hotel 
em Tomar. que irá localizar-se no 
antigo convento de Santa Iria e 
no edifício de um antigo colégio 
feminino, no cent ro histórico da 
cidade. E vai voltar a concorrer 
aos concursos do Revive. man-
tendo a aposta no interior. 

Receitas crescem em 2019 
Os admi nistradores da Vila Galé 
apresentaram, ainda. os resulta-
dos provisórios de 2019, ano em 
que O grupo conseguiu voltar a 
crescer. apesar de vários fatores 
que tiveram um impacto negati 
vo na atividade. 

( grupo alcançou um volume 
de negócios de 197 milhões de 
euros. o que corresponde a unia 
subida de 7% face a 2018. A 
maior fatia, dell5 milhões. resul-
tada atividadeem tkirt ugal, onde 
ogrupo detém 25 hotéis. No Bra-
sil, onde a Vila Galé tem nove ho-
téis, as receitas totalizaram 82 
milhões de curtis. 

A impedir um maior cresci-
mento) estiveram fatores como a 
desaceleração de mercados tra-
dicionais, como o alemão e o bri 
tanico, bem corno a indefinição 
do Brexit, as falências de opera-
dores turísticos e agências de via-
gens ou o crescimento de desti-
nos concorrentes. São estes mes-
mos fatores que levam Gonçalo 
Rebelo de Almeida a olhar para 
2020 com "cautela", ainda que 
não antecipe "efeitos catastrófi-
co )s". Este ano dei?erá ficar "em li-
ilha" com o anteriono 

RAFAELA BURD RELVAS 
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Cerco a Isabel 
dos Santos 
chega a Portugal 
Banco de Portugal pressiona EuroBic, que anunciou o corte 
das relações comerciais. Sonae está a avaliar impacto na Nos. 

As 17 empresas da sua rede no 
país e quem gravita à sua volta 

Empresária aponta dedo 
acusador a Manuel Vicente 

PRIMEIRA LINHA 4 a El e EDITORIAL 

Bebidas açucaradas 
vão render mais 26 
milhões em impostos 
Taxas que procuram mudar hábitos 
ganham força no Orçamento do Estado. 

ECONOMIA 10 e ti 

Vila Galé 
investe 
35 milhões 
e abre três 
hotéis 

Grupo liderado por 

Jorge Rebelo de Al-

meida vai abrir uma 

unidade no Brasil. 

Bancos da 
Algarve Litoral 
contestam 
36 milhões 
pedidos pela IP 

Metade dos fundos 
rendeu mais de 10% 
Produtos de investimento das gesto a:, portuguesas valoriza boeia 
dos mercados mundiais. Só dois fundos registaram perdas no ano passado. 

MERCADOS 20 e 21 

Acordo entre 
EUA e China 
dá mais 0,3 
pontos ao PIB 
mundial 

Davos quer 
desatar o 
mesmo nó 
do capitalismo 
após 50 anos 
104005544 lin 
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1500 M 
TURISMO MUNDIAL. Fe-
chou 2019 com 1500 mi-
lhões de chegadas de tu-
ristas internacionais, mais 
4% face a 2018,e cresce 
há 10 anos consecutivos. 
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Centro do Porto 
vai ter uma 
pousada este ano 
Grupo Pestana (concessionário) vai abrir 
outra unidade no Algarve também em 2020 

Ana Laranyieb.o 
e Ana Margarida Pinheiro 
redacao@dinheirovivo.pt 

TURISMO  As Pousadas de 
Portugal rumam este ano ao 
Centro Histórico do Porto e 
de Vila Real de Santo Antó-
nio. "Em 2020, iniciarão a 
atividade duas pousadas 
que certamente virão a tor-
na r-s e duas referências, 
aproveitando centros histó-
ricos ímpares: na Rua das 
Flores, no Porto, e outra no 
centro de Vila Real de Santo 
António, no Algarve", reve-
lou Luís Castanheira Lopes, 
presidente das Pousadas de 
Portugal, em declarações ao 
JN/Dinheiro Vivo. 

"São edifícios de grande 
valor arquitetónico, locali-. 
zados em destinos turísticos 
e locais concretos de grande 
procura turística, razão pela 
qual a oferta diferenciada 
das Pousadas de Portugal vai 
aportar uma mais-valia", 
considera. 

Já no ano passado, as Pou-
sadas de Portugal - conces-
sionadas ao grupo hoteleiro 
Pestana - abriu uma segun-
da unidade em Óbidos e ou-
tra em Câmara de Lobos, na 
Madeira. A expectativa é 
que 2020 seja de "consolida-
ção do funcionamento" 
destas unidades, que inte-
gram uma rede com três de-
zenas de alojamentos. 

O perfil dos turistas que 
procuram estes espaços 
"mantém-se estável". Mas 
Luís Castanheira Lopes re-
conhece que "tem-se verifi-

  

cado uma certa estagnação 
da procura por parte de 
clientes ingleses e alemães, 
ao mesmo tempo que cres-
ce o número de hóspedes 
norte-americanos e espa-
nhóis, o que globalmente 
compensa os decréscimos". 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Em relação ao exterior, o 
grupo tem até 2023 para in-
vestir em cinco países, pro-
longando o contrato de ges-
tão que mantém com a Ena-
tur. Neste momento, conta 
já com um estabelecimento 
no Brasil, o Convento do 
Carmo, em Salvador, "que 
poderá vir a ser integrado no 
plano de internacionaliza-
ção", enquanto o projeto do 
Uruguai "está já em fase fi-
nal de licenciamento com 
vista à futura execução". 

Quanto à Índia, as Pousa-
das continuam a considerá-
-la, e particularmente Goa, 
como uma das localizações 
em análise. "Todavia e ape-
sar dos contactos entretan-
to desenvolvidos com di-
versas entidades oficiais, 
não houve ainda qualquer 
opção concreta de investi-
mento", assume o gestor. 

"A internacionalização 
apenas pode ser efetuada 
em localizações que reme-
morem a presença de Por-
tugal e da sua cultura. Por 
isso, o plano pode ser inte-
grado por edificações per-
tencentes a países onde se 
verificou a presença de Por-
tugal", lembra Castanheira 
Lopes. • 

1
 

 

o 

r., 

A nova pousada do Porto vai abrir na Rua das Flores 
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Finanças locais

Autarca justifica 
discrepância com a 
“clandestinidade” no 
alojamento local e o atraso 
na abertura de hotéis

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai 

“lançar scalização” ao alojamento 

local, indicou o presidente daquela 

autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, 

quando comentava que a Taxa de 

Cidade rendeu 1,2 milhões de euros 

em 2019, menos de metade da expec-

tativa para este ano. 

A Taxa de Cidade, conhecida como 

taxa turística, implica o pagamento 

de dois euros por dormida na época 

alta, ou seja, entre 1 de Abril e 30 de 

Setembro, e metade na época baixa, 

o que corresponde ao período entre 

1 de Outubro e 31 de Março. 

Em 2019, a Câmara de Vila Nova de 

Gaia arrecadou cerca de 1,2 milhões 

de euros com a Taxa de Cidade, 

enquanto, em 2020, conta arrecadar 

cerca de 2,5 milhões. 

Em declarações à agência Lusa, 

após uma reunião de câmara onde os 

vereadores do PSD questionaram o 

executivo socialista sobre o tema, 

Eduardo Vítor Rodrigues admitiu que 

a Taxa de Cidade rendeu, no ano pas-

sado, “menos do que era expectável”, 

algo explicado pela “clandestinidade” 

no alojamento local e atrasos na aber-

tura de “três ou quatro unidades 

hoteleiras”. 

“A perspectiva implicava uma 

receita maior do que aquela que aca-

Taxa turística de Gaia 
rendeu 1,2 milhões em 2019, 
menos de metade do que  
a expectativa para este ano

bámos por receber em 2019. O estudo 

económico incluía a expectativa de 

ver algumas unidades hoteleiras, três 

ou quatro, que estão praticamente 

prontas, entrassem em funcionamen-

to ainda em 2019”, disse Eduardo 

Vítor Rodrigues. 

O autarca avançou que vai “lançar 

scalização” contra “situações de 

clandestinidade no alojamento local”, 

apontando que “podem existir em 

Gaia centenas de casas que não cum-

prem as regras”. 

Eduardo Vítor Rodrigues anunciou 

que estão a ser de nidas zonas de 

contenção e que, “através da factura 

da água, se tentará veri car se os valo-

res de consumo são de alojamento 

local ou de uma residência normal”. 

“Temos de garantir o cumprimen-

to das regras e pedir às pessoas, até 

em nome do turismo e da imagem das 

cidades, que cumpram as regras. Um 

turista que leva má imagem da cidade 

é um turista que não volta. Isto não é 

um problema da receita da Câmara 

de Gaia, é um problema de imagem 

para quem nos visita”, disse à Lusa o 

presidente da autarquia. 

A taxa foi aprovada a 3 de Setembro 

de 2018. Aquando da sua implemen-

tação, Eduardo Vítor Rodrigues con-

siderou ser “inegável que o cresci-

mento do turismo no concelho e na 

região acarreta enormes benefícios 

para a economia”, mas fez notar que 

não deixa, também, de causar alguns 

impactos menos positivos nas cida-

des. A taxa nancia actividades rela-

cionadas com o turismo ou no apoio 

que é dado aos turistas e na reabilita-

ção urbanística e patrimonial do 

espaço público. 

PAULO PIMENTA

Taxa foi aprovada em Setembro de 2018
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Pressão turística também tem vindo a aumentar em Vila Nova de Gaia 

Câmara de Gaia 
lança fiscalização 
ao alojamento local 
Autarca admite que podem existir centenas de situações 
ilegais no concelho. Taxa turística aquém da expectativa 

RECEITA  A Câmara de Gaia 
vai "lançar fiscalização" ao 
alojamento local, indicou o 
presidente da Câmara, 
Eduardo Vítor Rodrigues, 
quando comentava que a 
taxa turística rendeu 1,2 
milhões de euros em 2019, 
menos de metade da expec-
tativa para este ano (2,5 mi-
lhões). No concelho de 
Gaia, a taxa turística, ofi-
cialmente designada como 
taxa de cidade, implica o pa-
gamento de dois euros por 
dormida na época alta (de 1 
de abril a 30 de setembro) e 
um euro na época baixa (de 
1 de outubro e 31 de março). 

Questionado pelos verea-
dores do PSD em reunião de 
Câmara, Eduardo Vítor Ro-
drigues admitiu que a taxa 
rendeu, no ano passado, 
"menos do que era expectá-
vel", algo explicado pela 
"clandestinidade" no aloja-
mento local e atrasos na 
abertura de "três ou quatro 
unidades hoteleiras". 

ZONAS DE CONTENÇÃO 
Nesse contexto, o autarca 
avançou que vai "lançar fis-
calização" contra "situa-
ções de clandestinidade no 
alojamento local", apon-

  

tando que "podem existir 
em Gaia centenas de casas 
que não cumprem as re-
gras". 

Eduardo Vítor anunciou 
que estão a ser definidas zo-
nas de contenção e que, 
"através da fatura da água, 
se tentará verificar se os va-
lores de consumo são de 
alojamento local ou de uma 
residência normal". 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS 

"Temos de garantir o cum-
primento das regras e pedir 
às pessoas, até em nome do 
turismo e da imagem das ci-
dades, que cumpram as re-
gras. Um turista que leva 
má imagem da cidade é um 
turista que não volta. Isto 
não é um problema da re-
ceita da Câmara de Gaia, é 
um problema de imagem 
para quem nos visita", dis-
se o presidente da Autar-
quia, citado pela Lusa. 

Admitindo que a receita 
ficou abaixo da expectativa, 
Eduardo Vítor Rodrigues 
frisou que "este é um encai-
xe financeiro que ajuda a 
compensar os gastos com o 
turismo na cidade", falando 
em "pressão muito signifi-
catiVa" deste setor. • 

POLÉMICA 

Averiguação é 
positiva mas pode 
pecar por tardia 

A Câmara de Gaia consi-
dera "positiva" a averi-
guação da Inspeção-Geral 
de Finanças (IGF) às ope-
rações urbanísticas em 
construção que têm gera-
do polémica na marginal 
do concelho, lamentando 
que esta chegue "prova-
velmente tarde e a más 
horas". 
"A IGF é a entidade com-
petente para olhar para 
este processo. Lamenta-
velmente pode chegar 
tarde e a más horas por-
que, provavelmente, este 
assunto já teria e deveria 
ter sido verificado em ou-
tros tempos e se calhar, 
nessa altura, haveria hi-
pótese de intervir", disse 
Eduardo Vítor Rodrigues, 
citado pela Lusa. 
Em causa estão os em-
preendimentos Douro 
Habitat, Quinta Marques 
Gomes e Douro Atlantic. 
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Expo 2020 no Dubai

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1fc51ef9-f041-4cdc-95ee-

f131581baa40&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
De 20 de outubro deste ano a 10 de abril de 2021 vai decorrer a Expo 2020 no Dubai. A participação
portuguesa na exposição pretende mostrar o potencial nacional nas áreas da economia, turismo e
inovação, ao mesmo tempo que pisca o olho ao investimento estrangeiro. Ao longo dos primeiros 6
meses do evento, a casa portuguesa no Dubai espera receber 2 milhões de visitantes.
Comentários de Celso Guedes Carvalho, comissário-geral nomeado para a participação portuguesa na
Expo 2020.
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Algarve is Europe leading golf destination for fourth year in a row
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Algarve is Europe leading golf destination for fourth year in a row
 
By Essential Business
 
Posted 19 Janeiro, 2020
 
In News
 
0
 
0
 
The Algarve has kicked off 2020 in style with yet more success at the Today's Golfer Travel Awards.
 
It's a remarkable ninth title for the Portuguese golfing hotspot since the launch of the awards in 2011,
as it secured the crown of Best Golf Destination in Continental Europe for the fourth year running.
 
Readers of the popular publication cast their votes in their thousands in this year's awards, and the
sun-drenched region, which boasts 43 courses, claimed the top prize as Europe's leading golf
destination once again.
 
Today's Golfer Courses and Travel Editor Kevin Brown said: "Congratulations to the Algarve again on
another richly deserved victory in our Travel Awards. The Algarve has so much to offer both on and off
the course. It's such a magical all-round package and no wonder golfers revisit time and time again.
 
"It is the fourth year in a row it has been voted as the number one destination and is clearly as
popular as ever with our readers."
 
Algarve tourism boss João Fernandes celebrated the latest award as "excellent news for the region and
a reason to be proud for everyone who works in the Algarve's golf industry and who makes it a daily
priority to provide visitors with the best possible experience".
 
Says Fernandes, this award "recognises the commitment of a large team of entrepreneurs and
professionals. It is thanks to them that we won this extraordinary award."
 
"On the other hand," he says, "the fact that we continue to be a top destination among British golfers
shows that the Algarve Tourism Association's promotion strategy was justified."
 
The tourism chief also thanks everyone who voted for the region and promises to "maintain its high
quality standards".
 
Maria Manuel Delgado e Silva, Algarve tourism golf product manager, said: "It's a wonderful start to
2020 to have been voted as Best Golf Destination in Continental Europe by the readers of Today's
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Golfer. It is a source of huge pride to everyone in the industry to receive this recognition once again
from our UK guests and our thanks go to those who took the time to vote for us.
 
"It is always an enormous team effort and we would like to show our gratitude to everyone who
played their part in achieving this award. There are so many unsung heroes working in our industry in
the Algarve and everyone plays their part in delivering the highest standards possible."
 
The Algarve has become a serial winner within the golf industry in recent times and has continued that
tradition after also adding the IAGTO Worldwide Golf Destination of the Year for 2020 to the trophy
cabinet at the IGTM in October.
 
Read More
 
By        Essential Business
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SET visitou a Região Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/set-visitou-a-regiao-algarve/

 
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo visitou o Algarve esta segunda-feira, onde concluiu que
esta regiao tem "ofertas durante todo o ano através de um extraordinário leque de produtos e
experiências, que não esquecem as preocupações ambientais".
 
A deslocação da SET ao Algarve incluiu visitas a uma área de serviço de autocaravanismo e ao
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Na visita a unidades hoteleiras da região foram
abordados temas como o turismo de negócios, a utilização de águas residuais nos campos de golfe, e
ofertas de turismo de motivação desportiva.
 
A agenda de Rita Marques no Algarve incluiu ainda reuniões com autarcas da região e as questões das
acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro. "Esta deslocação permitiu contactar
com exemplos de sucesso da estratégia para o turismo: diversificar, desconcentrar e diminuir a
sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi apenas caracterizada por sol e mal".
 
S.C.
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Secretária de Estado do Turismo veio ao Algarve recolher contributos para definir
caminhos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=551e658c

 
O Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário leque de produtos e
experiências , disse a governante
 
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, esteve esta segunda-feira, 20 de Janeiro, no Algarve,
para visitas e reuniões com o objetivo de  recolher contributos para definir caminhos .
 
A deslocação incluiu visitas a uma área de serviço de autocaravanismo e ao Autódromo Internacional
do Algarve, em Portimão.
 
Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados temas como o turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva.
 
A agenda incluiu ainda reuniões com autarcas sobre as questões das acessibilidades, quer as
rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro.
 
Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar , afirmou a governante.
 
Rita Marques agradeceu ainda à Região de Turismo do Algarve a  possibilidade de contactar com as
forças vivas e recolher contributos para definir caminhos .
 
O Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário leque de produtos e
experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o uso eficiente da água
, conclui a secretária de Estado.
 
Sul Informação
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Secretária de Estado do Turismo dedicou 2ª feira ao Algarve, agenda incluiu
autocaravanismo, acessibilidades, autódromo e o uso eficiente da água
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68fbfb55

 
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou hoje o dia à Região do Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Autocaravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão. Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados
temas como o turismo de negócios, a utilização de águas [...]
 
Economia | NacionalSecretária de Estado do Turismo dedicou 2ª feira ao Algarve, agenda incluiu
autocaravanismo, acessibilidades, autódromo e o uso eficiente da água Por Direção Publicado dia
20/01/2020 às 21:03 Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques Partilhar Tweet Partilhar Partilhar
Partilhar Email Comentários
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou hoje o dia à Região do Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Autocaravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão.
 
Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados temas como o turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva.
 
A agenda incluiu ainda reuniões com autarcas da região mais a Sul do país e as questões das
acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro.
 
"Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar", afirmou a governante, agradecendo à Entidade Regional de
Turismo do Algarve a "possibilidade de contactar com as forças vivas e recolher contributos para
definir caminhos".
 
Rita Marques concluiu que o "Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário
leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o
uso eficiente da água".
 
Agenda
 
Nacional
 
Direção
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Secretária de Estado do Turismo dedicou o dia à região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020
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A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou hoje o dia à região do Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Autocaravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão.
 
Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados temas como o turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva.
 
Fonte do Gabinete do Ministro de Estado da Economia e Transição Digital, avança que a agenda incluiu
ainda reuniões com autarcas da região e as questões das acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o
Aeroporto de Faro.
 
Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar , afirmou a governante, agradecendo à Entidade Regional de
Turismo do Algarve a  possibilidade de contactar com as forças vivas e recolher contributos para
definir caminhos .
 
Rita Marques concluiu que o  Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário
leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o
uso eficiente da água .
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Secretária de Estado do Turismo dedicou dia ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020
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A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou o dia de hoje, segunda-feira, à região do
Algarve, numa deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de autocaravanismo e ao
Autódromo Internacional do Algarve.
 
Na visita a unidades hoteleiras da região, foram abordados temas como o turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva.
 
A agenda incluiu ainda reuniões com autarcas da região mais a sul do país e as questões das
acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro.
 
"Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por sol e mar", afirmou a governante, citada em nota da secretaria de Estado,
agradecendo à Entidade Regional de Turismo do Algarve a "possibilidade de contactar com as forças
vivas e recolher contributos para definir caminhos".
 
Rita Marques concluiu que o "Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário
leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o
uso eficiente da água".

Página 20



A21

Secretária de Estado do Turismo dedicou 2ª feira ao Algarve, agenda incluiu
autocaravanismo, acessibilidades, autódromo e o uso eficiente da água
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/01/2020

Meio: e-Global - Notícias em Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6489f97

 
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou hoje o dia à Região do Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Autocaravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão. Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados
temas como o turismo de negócios, a utilização de águas [...]
 
AgendaSecretária de Estado do Turismo dedicou 2ª feira ao Algarve, agenda incluiu autocaravanismo,
acessibilidades, autódromo e o uso eficiente da água Por Direção Publicado dia 20/01/2020 às 21:03
Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques Partilhar Tweet Partilhar Partilhar Partilhar Email
Comentários
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, dedicou hoje o dia à Região do Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Autocaravanismo e ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão.
 
Na visita a unidades hoteleiras da região foram abordados temas como o turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva.
 
A agenda incluiu ainda reuniões com autarcas da região mais a Sul do país e as questões das
acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro.
 
"Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar", afirmou a governante, agradecendo à Entidade Regional de
Turismo do Algarve a "possibilidade de contactar com as forças vivas e recolher contributos para
definir caminhos".
 
Rita Marques concluiu que o "Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um extraordinário
leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais, nomeadamente o
uso eficiente da água".
 
Agenda
 
Nacional
 
Direção
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Rita Marques no Algarve, alertou para as preocupações ambientais da região
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A Secretária de Estado do Turismo dedicou o dia de hoje à Região do Algarve, servindo para
"diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade". Rita Marques esteve hoje no Algarve, numa
deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de Auto-caravanismo e ao Autódromo I
 
Rita Marques esteve hoje no Algarve, numa deslocação que incluiu visitas a uma área de serviço de
Auto-caravanismo e ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.
 
Na visita às unidades hoteleiras da região foram abordados temas como o "turismo de negócios, a
utilização de águas residuais nos campos de golfe, além das ofertas de turismo de motivação
desportiva", refere a Nota de Imprensa enviada pelo seu gabinete.
 
A governante reuniu com autarcas da região, tendo como pontos principais as questões das
acessibilidades, quer as rodoviárias, quer o Aeroporto de Faro.
 
"Esta deslocação permitiu contactar com exemplos de sucesso da estratégia para o Turismo:
diversificar, desconcentrar e diminuir a sazonalidade, numa região que durante demasiado tempo foi
apenas caracterizada por Sol e Mar", afirmou a Rita Marques, agradecendo à Turismo do Algarve a
"possibilidade de contactar com as forças vivas e recolher contributos para definir caminhos".
 
A Secretária de Estado concluiu que o "Algarve tem ofertas durante todo o ano através de um
extraordinário leque de produtos e experiências, que não esquecem as preocupações ambientais,
nomeadamente o uso eficiente da água".
 
António Manuel Teixeira
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