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Lisboa Marriott Hotel tem novo Chefe
da área de Comidas & Bebidas
Presstur 11-10-2013 (17h29) O Lisboa Marriott Hotel tem novo responsável

pela área de Comidas & Bebidas, André Lopes, que tem mais de 13 anso
de experiência na indústria hoteleira.
Formado em Direcção e Gestão Hoteleira pela Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril, do curriculum de André Lopes estão as
funções de Coordenador de Marketing & Vendas no Reid’s Palace Hotel,
Madeira, “Sales Executive” no Sheraton Lisboa Hotel & Towers, “Sales
Executive International Markets” na Enatur – Pousadas de Portugal SA,
Lisboa, Director Adjunto das Pousadas de N.Sra.Oliveira e Santa Marinha
– Guimarães, Director de Unidade no Grupo Pestana Pousadas – Baixo
Alentejo e Algarve, Chefe de Vendas no Grupo Pestana Pousadas,
Sub-Director Geral e Director F&B no TD Hotels-Hotel Alvalade, Luanda e
Vice-Director Geral do Hard Rock Café, Lisboa.
Clique para ver mais: Lisboa Marriott Hotel
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Nordictur propõ
Helsínquia e Ta
com visita ao
mercado de Na

05-10-2015 (13h43

GEA debate “Gestão,
Fidelização,
Angariação”
na sua XI Convenção
Nacional em Évora
05-10-2015 (14h52)

“Gestão, Fidelização,
Angariação – Caminho a
seguir” é o tema da XI
Convenção do Grupo
GEA, organização de
agências de viagens
independentes, que está
agendada para os dias 23
a 25 de Outubro em
Évora.

operador turístico
Nordictur está a
promover uma vi
a Helsínquia e a
com travessia do
Báltico em cruzei
com uma visita a
mercado de Nata
capital da Estónia
partir de 1.435 e
por pessoa em qu
duplo.

Solférias Madei
anuncia Gran C
para reservas a
de Outubro

05-10-2015 (13h17

Turquia recebe em
Agosto
recorde de turistas
portugueses
05-10-2015 (13h50) A

Turquia recebeu em
Agosto 9.705 turistas
portugueses, que
constitui um novo recorde
mensal, superando por
1,9% o anterior máximo,
de Julho de 2011, com
9.526.

operador turístico
Solférias Madeira
divulgou ofertas
Gran Canária par
reservas até 15 d
Outubro, incluind
propostas para h
RIU, IFA e Lopes
com preços a par
509 euros por pe
em quarto duplo.

Solférias divulg
propostas para
Pessoa
com alojamento
voos TAP e uma
excursão

02-10-2015 (14h35

Venda da TAP a
Neeleman e Pedrosa
‘passa’ na Autoridade
da Concorrência
05-10-2015 (12h29) A

Autoridade da
Concorrência (AdC)
comunicou sexta-feira
que na véspera “adoptou
uma decisão de não

operador turístico
Solférias está a d
ofertas para João
Pessoa, capital d
Paraíba e uma da
antigas cidades d
Brasil, conhecida
suas praias e áre
verdes, em que i
voos TAP, sete n
de alojamento e
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oposição” à compra da
TAP SGPS pelo consórcio
Atlantic Gateway formado
pela HPGB, de Humberto
Pedrosa, e pela DGN
Corporation, de David
Neeleman.
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excursão.

Tailandeses do Minor
compram Tivoli Oriente
por 38 milhões de
euros
02-10-2015 (11h33) O

grupo tailandês Minor
International, que já
comprou vários activos da
Tivoli Hotels and Resorts,
rede hoteleira do antigo
Grupo Espírito Santo,
comunicou hoje ao
mercado de capitais local
a compra do Tivoli
Oriente, ‘vizinho’ da
Estação do Oriente, no
Parque das Nações,
Lisboa, por 38 milhões de
euros.

Agentes de viagens
estão “entusiasmados”
com oferta de
cruzeiros da MSC em
Cuba
02-10-2015 (10h36) “Toda

a gente está
entusiasmadíssima com
Cuba”, afirma Eduardo
Cabrita, director da MSC
em Portugal, ao fazer um
balanço do roadshow que
iniciou a 9 de Setembro,
revelando que tem cerca
de 120 passageiros
reservados para os seus
cruzeiros em Cuba e que
espera duplicar ou
triplicar esse número.
Aumento em 53,5%
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Três mil portugueses
escolheram Cuba
para férias em Agosto
01-10-2015 (14h57) Cuba

recebeu em Agosto 3.046
turistas portugueses, de
acordo com os dados
publicados hoje pela sua
Oficina de Estatísticas,
que indicam um aumento
em 53,5% ou 1.062
relativamente ao mês
homólogo de 2014.

Turismo de Portugal
recebe até dia 16
candidaturas para
estágios na OMT
01-10-2015 (13h08) O

Turismo de Portugal e a
Organização Mundial do
Turismo (OMT) estão a
seleccionar os dois
candidatos para estagiar
durante seis meses na
OMT, em Madrid, ao
abrigo da 2ª edição do
Programa de Estágios
Profissionais da
Organização.
Com aumento de
viajantes em 34%

Portugal Continental
foi nº 1 em
crescimento
este Verão nos
operadores turísticos
franceses
30-09-2015 (16h13)

Portugal Continental foi o
destino de médio curso
com o crescimento mais
forte este Verão do
número de clientes que
viajaram com pacotes dos
operadores turísticos
franceses, com um
aumento em 34%, de
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acordo com o balanço da
sua associação, o SETO,
Syndicat des Entreprises
du Tour Operating.

John Veensma é novo
director de operações
da marca Pestana
Hotels em Portugal
30-09-2015 (14h57) A

reorganização do Pestana
Hotel Group resultou na
criação de três marcas,
uma das quais a Pestana
Hotels & Resorts que tem
um novo director de
operações para Portugal,
John Veensma, que já foi
director-geral na
Starwood Hotels.

AHP promove
responsabilidade social
e sustentabilidade
ambiental na hotelaria
29-09-2015 (15h56) A AHP

– Associação da Hotelaria
de Portugal está a
divulgar uma nova
iniciativa, os Selos de
Responsabilidade Social e
Sustentabilidade
Ambiental, que
“distinguem os hotéis
socialmente
comprometidos e
ambientalmente
empenhados”.
Gonçalo Rebelo de
Almeida, administrador
(4)

Vila Galé cresce mais
em receita que
ocupação
Hotéis em Portugal
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crescem 17% a 18%
este ano
29-09-2015 (12h10) Os

hotéis Vila Galé em
Portugal devem fechar o
ano “com um crescimento
entre 17% e 18% face a
2014”, superando níveis
de 2007 e 2008, pelo que
o administrador Gonçalo
Rebelo de Almeida antevê
“o melhor ano de sempre,
com um crescimento
generalizado”.
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