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Abriu a corrida aos “turióscares” 
2011 e Portugal volta a repetir 
praticamente todas as nomeações 
de 2010: soma 29 possibilidades 
de vencer um World Travel 
Award (WTA) para os melhores 
da Europa. Em grande destaque 
nas nomeações, uma vez mais, 

Em foco
WTA: Portugal na corrida aos 
“óscares” 2011 do turismo europeu

a cidade de Lisboa, candidata 
a melhor destino europeu e 
também de city breaks (categoria 
que venceu em 2010) e de 
cruzeiros, além de melhores 
porto e aeroporto. Na hotelaria, 
dominam Algarve e Madeira, mas 
é uma estrela de Lamego a única 
nomeação para melhor hotel da 
Europa, feito conseguido pelo 

Aquapura Douro Valley, também 
nomeado para melhor boutique 
hotel, categoria onde se estreia o 
recente Areias do Seixo (Torres 
Vedras, na foto). Destaque 
também para o madeirense 
Choupana Hills (nomeado nesta 
última secção e ainda para hotel 
“verde” e resort insular) e para o 
Vila Joya, candidato a melhores 
boutique hotel e boutique 
resort (que soma vitórias nesta 
categoria tanto a nível europeu 
como mundial). Este ano, 
também a TAP conquistou duas 
nomeações (companhia aérea 
e classe executiva) e o Turismo 
de Portugal volta a concorrer a 
melhor organismo ofi cial. Além 
da eleição dos melhores a nível 
europeu, votam-se também os 
melhores da região Mediterrâneo 
(onde, curiosamente, também 
há várias nomeações lusas) 
e país a país (com Portugal a 
ter direito a sete categorias 
hoteleiras). Pelo mundo, há ainda 
outras nomeações lusas, casos 
de unidades Oásis Atlântico em 
Cabo Verde, ou Tivoli, PortoBay 
e Pestana no Brasil. A votação 
online já está aberta e decorre até 
5 de Agosto. Todos podem votar 
mas o voto dos profi ssionais 
de turismo vale por dois. A 
cerimónia de entrega dos WTA 
europeus será a 2 de Setembro 
em Antália, na Turquia. No ano 
passado, Portugal saiu com três 
troféus (além dos city breaks de 
Lisboa e do boutique resort Vila 
Joya, foi premiado o Praia D’El 
Rey Marriott como resort de golfe 
e lazer). Depois, será a vez de 
escolher os melhores do mundo 
em gala fi nal marcada para 
Novembro (em 2010, Portugal 
recebeu dois “turióscares” 
mundiais – para a TAP e o Vila 
Joya). L.J.S.
www.worldtravelawards.com


