
JORNAL DE NOTÍCIAS

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DOMINGOS DE ANDRADE

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

"Não acredito que este ano o turismo seja alavanca da
recuperação"
António Costa
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TVI24

03/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 67113

REACH: -1

O aeroporto de Faro é o que em Portugal tem registado a maior
quebra no número de passageiros
Entrevista com João Fernandes

O aeroporto de Faro é o que em Portugal tem registado a maior quebra no número de passageiros

5/77



SAPO

02/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: 34000

GP Portugal de F1: O asfalto, Senna e a portugalidade no palco
de Portimão
Hamilton e Verstappen. Verstappen ou Hamilton com Valtteri Botas pelo meio. O  Formula
1 Heineken Grande Prémio de Portugal arranca às 15h00, a braços com os reparos dos
pilotos sobre a condição do asfalto (depois dos elogios do ano passado). Despido de
público, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, será decorado com a
portugalidade na hora das celebrações. O  rosto de Senna foi desenhado num campo de
futebol ao lado da pista.

Valtteri Bottas parte hoje da pole position, a 17.ª da carreira, do Formula 1 Heineken Grande Prémio de
Portugal. Às 15h00 (Elevens Sports), hora de início da 3ª prova da temporada, no Autódromo
Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, ao seu lado, no segundo lugar da grelha de partida, estará
Lewis Hamilton, colega de equipa da Mercedes. O piloto inglês falhou por 0.007 segundos a possibilidade
de entrar na história com a 100ª pole, um recorde absoluto que somaria a outro, conseguido no mesmo
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circuito onde, há seis meses, conquistou a 92ª vitória em Grandes Prémios, na altura,  uma marca
máxima na modalidade.Sete vezes campeão mundial, aos 36 anos, Hamilton, segue, igualmente, a toda
a velocidade para quebrar outra barreira dos 100. A centésima vitória em corridas. Portimão poderá
encurtar distâncias.

Na “montanha-russa” algarvia, um palco com 306 quilómetros distribuídos por 66 voltas a um circuito de
4,653 quilómetros assistirá a um esperado duelo entre Hamilton (Mercedes), atual líder com 44 pontos e
Max Verstappen (Red Bull), holandês de 23 anos, 43 pontos, à procura do primeiro título na carreira.

“O traçado é incrível, mas a aderência não é boa”
Nesta luta entre dois pilotos e duas escuderias, que andará pelas 1h30 de duração, poderá intrometer-se
Bottas. O finlandês de 31 anos tem como registo esta temporada um 3.º lugar no Bahrain, atrás de
Verstappen e Hamilton e um abandono em Imola, corrida ganha pelo holandês e na qual o britânico
concluiu em segundo lugar.

Para já, depois dos muitos elogios na primeira passagem, em 2020, os pilotos deixaram críticas ao novo
asfalto da pista do circuito de Portimão. “Não gostei de uma única volta neste fim de semana, apenas
por causa do estado da pista”, disse Verstappen na conferência de imprensa da FIA após as sessões de
qualificação. “O traçado é incrível, mas a aderência não é boa. Eu sei que é igual para todos, mas para
mim, pessoalmente, não é agradável pilotar”, rematou. A mesma opinião foi partilhada pelo rival
Hamilton, que chamou a atenção para o vento. “Foi uma sessão difícil, eu acho, para todos. Não é fácil
aqui, principalmente por causa do vento e o piso é bastante escorregadio. Foi um desafio para todos”,
assumiu.

A 18ª edição do GP de Portugal estará despida de público nas bancadas. No ano passado, foram 27,289
números oficiais.

Sem espetadores, as contas do GP de Portugal serão substancialmente diferentes das do ano passado.

Se, em 2020, as receitas rondaram os “28 milhões de euros, valores fora a bilheteira” e nos quais se
incluiu “consumo, hospedagem e deslocação”, este ano o GP terá um “impacto de seis milhões de
euros”, antecipa João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), um valor que
ultrapassa o investimento feito pelo Estado (1,5 M€).

Senna e Hamilton colados num campo de futebol
O Grande Prémio de Portugal marca o regresso de um Schumacher ao Algarve. O estreante Mick
Schumacher, ao volante de um Haas, fará as mesmas curvas e elevações que o pai e antigo piloto e
campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, fez aos comandos de uma Superbike, em 2008.

O legado histórico da F1 em Portimão não se fica, no entanto, pela passagem de testemunho de um pai
para filho.

Dia 1 de maio foi dia de recordar Ayrton Senna. 27 anos depois do desaparecimento do tricampeão
mundial, o piloto brasileiro voltou a ser imortalizado.

Uma obra de arte desenhada num campo de futebol próximo do autódromo colou metade do rosto de
Senna com outra metade de Lewis Hamilton, recordando as vitórias por ambos alcançadas no Estoril
(1985) e Portimão (2020). Um junção de campeões porque “Even legends have heroes (até as lendas
têm heróis)”, conforme se lê na legenda.

O artista plástico Huariu gastou 10 dias de trabalho e 1800 litros de tinta nesta homenagem que ocupa
5500 metros quadrados de relva.

A história de Portugal sobe ao pódio
Terminada a corrida, a portugalidade sobe ao primeiro plano na hora das celebrações. Inédito nos
circuitos de Fórmula 1, por detrás do palco e do pódio, estará um mural de “28 metros de cumprimento
e 5 metros de altura”, uma tela na qual é “contada a história de Portugal e das suas tradições”, explicou
Kruella D’Enfer, artista plástica durante um evento de apresentação do GP de Portugal.

“Portus Magnus, Portimão, Porto Grande, em Latim” é nome da peça criada em tempo recorde.
“Pediram-me há 15 dias algo que representasse Portugal”, disse a artista de 32 anos. “Agarrei-me à
figura da peixeira, da pesca, comércio, a laranja, o mar e a serra que representam a região algarvia e
Portugal” especificou.
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Notícia
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https://24.sapo.pt/desporto/artigos/gp-portugal-de-f1-o-asfalto-senna-e-a-portugalidade-no-palco-de-portimao


TVI24

03/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 80535

REACH: -1

A abertura de fronteiras fez regressar vida ao Algarve
A abertura de fronteiras fez regressar vida ao Algarve

A abertura de fronteiras fez regressar vida ao Algarve
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JORNAL ECONÓMICO

02/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Volta ao Algarve em bicicleta "é uma oportunidade única para a
promoção turística da região"
Para João Fernandes, presidente do T urismo do Algarve, a prova-rainha do ciclismo
algarvio é uma oportunidade única para a promoção turística da região em plena
pandemia de Covid-19.

A região do Algarve está a menos de uma semana de voltar a receber um dos eventos desportivos de
maior prestígio e relevância para a região dentro e fora de portas.“A ’47.ª Volta ao Algarve’ em bicicleta
proporciona uma expressiva visibilidade nacional e internacional do destino turístico e, em particular,
reforça o seu posicionamento como destino de excelência para a prática do ciclismo, em contexto
desportivo e de lazer”, destaca um comunicado do Turismo do Algarve.Para João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve, “a prova-rainha do ciclismo algarvio é uma oportunidade única para a promoção
turística da região em plena pandemia de Covid-19”.“Pelas suas caraterísticas, é um evento que permite
dar a conhecer um território multifacetado a milhares de telespectadores em diferentes mercados
emissores. A ‘Volta ao Algarve’ incentiva a visita ao destino, nomeadamente de turistas internacionais, e
apoia o desenvolvimento do turismo fora da época balnear, ainda mais relevante no atual contexto
sanitário e num momento-chave em que se verifica a reabertura da atividade turística europeia”, assinala
este responsável.Segundo  o referido comunicado, “durante as cinco etapas da prova, os ciclistas das 25
equipas em competição, onde se incluem sete das melhores formações do ‘ranking’ mundial coletivo,
vão beneficiar das paisagens, das estradas e do clima ameno da região.”“A corrida inclui percursos junto
à costa, o que vai permitir apreciar as praias algarvias – nomeadamente as de Lagos, Portimão, Lagoa e
Albufeira – e em montanha, passando pelo ponto mais alto da região, a Fóia (concelho de Monchique).
Sagres (Vila do Bispo), no extremo sudoeste de Portugal, também faz parte do percurso, assim como a
passagem pelo interior, a nordeste, e pela zona raiana do Algarve, com a chegada a Tavira, cidade das
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21 igrejas. A ‘Volta ao Algarve’ termina uma vez mais no alto do Malhão (Loulé)”, esclarece o
comunicado em questão.De acordo com os responsáveis do Turismo do Algarve, “os entusiastas da
modalidade podem assistir à prova presencialmente, mediante o plano sanitário definido pelas
autoridades oficiais, ou acompanhar através da transmissão televisiva”.O presidente da entidade regional
de turismo reforça que “a ‘Volta ao Algarve’ é particularmente relevante por permitir atuar em duas
frentes estratégicas: na promoção turística do destino e na captação de estágios desportivos para a
região”.“O Algarve dispõe de todas condições e infraestruturas para a realização de provas de alta
competição, de diferentes modalidades, e para acolher os estágios dos atletas profissionais. Isto mesmo
é visível no calendário de iniciativas programadas para este ano, onde esta grande competição do
ciclismo surge ao lado dos desportos motorizados, de eventos europeus de vela e do maior torneio de
golfe disputado no país”, defende este responsável.A ’47.ª Volta ao Algarv’ vai decorrer entre 5 e 9 de
maio, ao longo de 765,8 quilómetros, distribuídos por cinco etapas, que percorrem o interior e a costa
da região. A prova arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, com 25 equipas, sete das quais
‘WorldTeam’, oito ‘ProTeam’ e dez de categoria ‘Continental’. Ler mais
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Autarca preocupado com futuro da ligação aérea Bragança-
Algarve
Promessa do Governo em ligar todas as capitais de distrito por comboio põe em causa a
carreira diária do avião
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MARKETEER

03/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 4790

REACH: -1

BTL adiada para 2022. Mas vem aí um evento físico para
promover o Turismo
A BT L foi novamente adiada, desta vez para Março de 2022. Mas haverá um evento para
promover "férias cá dentro" para dinamizar o sector do Turismo.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), marcada para 12 a 16 de Maio, foi novamente adiada, desta vez
para Março de 2022. Mas haverá um evento físico para promover férias em Portugal de modo a
dinamizar o sector do Turismo.

A Fundação AIP, que organiza o evento, apresentou a Bolsa de Viagens powered by BTL, um evento
presencial focado na venda de produtos e serviços turísticos ao cliente final. O objectivo é contribuir para
o relançamento dos negócios no sector do turismo em Portugal, com particular incidência nas economias
locais e na criação e preservação de postos de trabalho associados a este sector. “O Turismo é,
indiscutivelmente, um dos sectores mais afectados pela pandemia, e este evento assume-se como
fundamental para fomentar Portugal enquanto o destino para se viajar em 2021, incentivando o “fazer
férias cá dentro” e, dessa forma, ajudar a relançar as regiões do País, e os negócios das empresas
regionais do sector turístico, possibilitando a venda directa dos seus produtos e serviços”, explica a
Fundação AIP em comunicado. A Bolsa de Viagens powered by BTL terá lugar na FIL – Centro de
Congressos e Exposições de Lisboa – Parque das Nações de 4 a 6 de Junho de 2021. A entrada é
gratuita. Quanto à BTL 2022, está prevista a sua realização de 16 a 20 de Março de 2022, na FIL. “Com
esta nova data ficam salvaguardadas as melhores condições para o restabelecimento de todas as
dinâmicas geradas pela BTL enquanto maior evento do sector do Turismo em Portugal e da promoção
dos principais produtos e serviços que o compõem, bem como para a participação dos visitantes
profissionais e expositores internacionais”, finaliza a Fundação AIP.
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RTP 1

01/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

O Governo vai apresentar um plano para a retoma do turismo
O Governo vai apresentar um plano para a retoma do turismo

O Governo vai apresentar um plano para a retoma do turismo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Cinco mil passaram a fronteira do Algarve
Entrada de espanhóis muito superior à da reabertura em 2020
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SUL INFORMAÇÃO

03/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Festival de Caminhadas do Ameixial regressa para revelar
«riquezas» da serra do Caldeirão
Evento arranca logo no dia 7 de Maio, com uma conversa on-line sobre “Ameixial, Hoje e
Amanhã”

 

O 8º Walking Festival Ameixial/Festival de Caminhadas do Ameixial (Loulé), está de regresso
nos dias 8 e 9 de Maio de 2021 «para nos revelar a riqueza natural e cultural da serra do
Caldeirão», com «a devida segurança». Ao todo serão, 18 caminhadas que se vão realizar
nesses dois dias, além de outras iniciativas.

Pela primeira vez, o Walking Festival Ameixial decorre fora da sua data normal (último fim-de-semana de
Abril), devido às circunstâncias impostas pela Covid-19.

O programa contempla, logo no dia 7 de Maio, uma conversa on-line sobre “Ameixial, Hoje e Amanhã”,
na qual, segundo a organização do evento, «se procurará trocar ideias construtivas e positivas sobre o
desenvolvimento sustentado desse território».

A conversa contará com a participação de ameixialenses, especialistas, participantes de anteriores
edições do festival de caminhadas e outros convidados. O evento é aberto a todos e será transmitido
em direto nas redes sociais.

Já as caminhadas regulares, temáticas e familiares, foram divididas pelos dias 8 e 9 de Maio.
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As distâncias variam entre os 4 e os 23 quilómetros, em percursos pedestres sinalizados, guiadas por
guias da região, da International Federation of Popular Sports (IVV), ou «por quem nos pode explicar
mais sobre a arqueologia da escrita do Sudoeste e da Pré-história, mas também sobre a geologia da
serra, o mundo dos insetos e dos bichos ou o património à volta da aldeia».

A participação no Walking Festival Ameixial tem um custo de 5 euros (um dia) e 10 euros (para os dois
dias). As inscrições podem ser feitas aqui.
Todas as caminhadas vão ter início às 9h30 em locais pré-determinados (de forma a evitar
ajuntamentos entre os participantes e na aldeia).

Há ainda a opção de reservar, para cada dia, «uma merenda repleta de inesquecíveis sabores serranos.
Esta opção visa dar um pequeno contributo à economia local, uma vez que nesta edição não se irão
realizar convívios, jantares ou momentos musicais na aldeia, de modo a evitar qualquer situação de risco
sanitário», explicam os promotores.

 

No âmbito da edição deste ano foi também restruturada a página de internet dedicada ao Walking
Festival Ameixial.

Segundo os promotores do Walking Festival Ameixial, com o novo portal pretende-se «por um lado,
ajudar o visitante a conhecer os valores naturais e culturais da freguesia do Ameixial, mas também
revelar todo o trabalho que tem sido feito no âmbito da organização deste Festival. Contributos como a
sensibilização ambiental e cultural, a implementação de equipamentos de apoio às caminhadas, a criação
de património artístico a partir do património arqueológico, a recuperação de património etnográfico e
saberes imateriais, ou a reflorestação de alguns espaços».

A escrita do Sudoeste, a primeira forma de escrita da Península Ibérica que se encontra concentrada
entre o Baixo Alentejo e o Algarve, é o elemento de diferenciação do Walking Festival Ameixial. Este
Festival tem ainda como objetivos «reforçar a identidade da comunidade ao seu rico património natural e
cultural; contribuir para a dinamização da economia local; sensibilizar para a sua valorização sustentável
e ampliar a oferta e atenuar os efeitos da sazonalidade turística do Algarve».
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Numa estratégia de contribuir para posicionar e promover a “Serra” no segmento do Turismo de
Natureza e Cultural, o Walking Festival Ameixial integra também o Algarve Walking Season, uma rede de
festivais de caminhadas que se realizam em Alcoutim, Barão de São João (Lagos) e, pela primeira vez,
em Monchique.

Integra ainda a iniciativa “Geoparque Algarvensis” cujos objetivos coincidem em todo com a missão
deste festival.

O 8º Festival de Caminhadas de Ameixial é uma iniciativa promovida pela QRER – Cooperativa de
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, com organização da Proactivetur, do Projeto
ESTELA, da Câmara Municipal de Loulé e da Região de Turismo do Algarve, com o apoio da Junta de
Freguesia do Ameixial, do Museu Municipal de Loulé, da ANA Aeroportos, entre muitos outros.
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OPÇÃO TURISMO

03/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Turismo de Portugal actualiza procedimentos Clean & Safe
Um ano após a sua criação, numa parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a
NOVA Medical School, o T urismo de Portugal actualiza os requisitos para adesão ao selo
Clean & Safe, que continua opcional e gratuito, mas agora ainda mais simples e ágil, com
conteúdos informativos reforçados e disponíveis, na plataforma digital
portugalcleanandsafe.com.

Um ano após a sua criação, numa parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a NOVA Medical
School, o Turismo de Portugal actualiza os requisitos para adesão ao selo Clean & Safe, que continua
opcional e gratuito, mas agora ainda mais simples e ágil, com conteúdos informativos reforçados e
disponíveis, na plataforma digital portugalcleanandsafe.com.

Válido por um ano, até Abril de 2022, o selo actualizado resulta da evolução natural do conhecimento
adquirido nos últimos meses, adaptando-se às exigências atuais no domínio da Saúde Pública. A
renovação é automática para as empresas já aderentes, desde que se comprometam a actuar conforme
os novos procedimentos previstos.

Quanto aos novos aderentes, devem aceder à plataforma, registar-se e submeter uma Declaração de
Compromisso em como cumprem os requisitos solicitados, entre os quais, a implementação de um
protocolo interno que, de acordo com as recomendações da DGS, assegure a higienização necessária
para evitar riscos de contágio de infeções e garanta os procedimentos seguros para o funcionamento
das actividades turísticas. Depois de submetida a Declaração de Compromisso, as empresas podem
utilizar o selo Clean & Safe, fisicamente nas suas instalações e na sua presença digital.

Recorde-se, a propósito, que o Turismo de Portugal promove gratuitamente a formação necessária às
empresas para a implementação das medidas associadas, que passa agora a ser obrigatória.

O selo Clean & Safe foi criado pelo Turismo de Portugal com o objectivo de apoiar as empresas na
identificação das medidas a adoptar na contenção da pandemia de COVID-19 e, também, reforçar a
confiança em Portugal enquanto destino turístico; seja por parte dos turistas – nacionais e estrangeiros -
, dos colaboradores das empresas, ou da população em geral.
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CORREIO DA MANHÃ

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

“PORTIMÃO ESTEVE TRÊS DIAS SEM NOVOS CASOS”
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, sobre o des confinamento na região
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TVI

03/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 76112

REACH: -1

Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1
Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1
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SIC NOTÍCIAS

03/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 68530

REACH: -1

Foi a segunda vitória consecutiva de Lewis Hamilton no Grande
Prémio de Portugal de Fórmula1
Foi a segunda vitória consecutiva de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Portugal de
Fórmula1

Foi a segunda vitória consecutiva de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Portugal de Fórmula1
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JORNAL I

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

F1-GP Portugal. A estrela do Campeão
Lewis Hamilton (Mercedes) puxou pelos galões e com uma exibição memorável acabou
com a corrida em pouco tempo.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RICARDO ROCHA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Hamilton volta a ganhar asas em Portugal e alarga recorde
Heptacampeão mundial conquista a 97.ª vitória em grandes prémios
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PÚBLICO

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO CURADO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Lewis Hamilton volta a reinar em Portimão
Piloto inglês, da Mercedes, vence a 97.ª corrida da carreira, reforça a liderança no
Mundial e só Max Verstappen parece poder diÄcultar-lhe um inédito oitavo título
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PÚBLICO

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI PEDRO PAIVA

FAV: 5

AVE: € 7400

REACH: 15000

Açores contam que o Verão traga a retoma do turismo
Arquipélago foi das regiões que mais sofreram com a pandemia da covid-19, segundo os
indicadores turísticos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Pagaqui vence IVAucher mas programa ainda não tem data
Mais de seis meses depois de ter sido anunciado pelo Governo, e numa altura em que a
maioria do país já entrou na última fase de desconfinamento, o Ivaucher continua sem
data de lançamento
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DN

02/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Discotecas e pandemia. Mais de um ano de dança proibida.
Algum dia voltará a noite?
Os templos da noite estão fechados há mais de um ano e até agora nada lhes dá
esperança no discurso do governo e dos especialistas - enquanto no Reino Unido vão
reabrir, aparentemente sem restrições, a 21 de junho. Que será deste setor quando - e
se - a pandemia passar? E de quem precisa dele para ser feliz?

"It's the end of the world as we know it (And I feel fine)/ É o fim do mundo como o conhecemos (e
sinto-me bem)". Ninguém diria, mas a canção dos REM não foi feita a pensar na pandemia - tinha já 33
anos em março de 2020, quando pudemos "sair à noite" pela última vez e trauteá-la em coro, olhos
fechados em euforia irresponsável.

No meu caso, foi numa festa de aniversário que me levou ao Incógnito, na Rua dos Poiais de São Bento.
Logo o Incógnito, um dos bares/discos mais adorados mas também mais claustrofóbicos de Lisboa,
onde a pista é uma espécie de poço para o qual se desce por uma escada estreita e no qual só se pode
dançar corpo a corpo, bebidas a entornar em quem está ao lado - tormento ou delícia, conforme o
gosto. Foi aí que em bando de irmãos, sem máscaras nem álcool gel (coisa que ninguém usava ainda)
nos despedimos da noite tal como a conhecemos e amamos: tudo ao molho e fé em deus - intuindo
que poderia ser ali, assim, o fim daquela forma específica de felicidade.

Poucos dias depois, todos os bares e discotecas em Portugal fecharam, para não mais abrirem como
locais de dança: mais de 13 meses de vazio nas pistas, mais de 13 meses sem aquilo a que chamamos
"a noite". E nada no horizonte deste início de desconfinamento, anunciado na quinta-feira 29 de abril, se
prefigura como solução para o setor.

No Reino Unido, onde a noite emprega 1,3 milhões de pessoas (8% do total da população ativa) e vale
cerca de 76 mil milhões de euros, tem uma associação nacional - a Night Time Industries Association,
autora destas estimativas - e direito a uma espécie de comissão parlamentar específica, o All-Party
Parliamentary Group For the Night-Time Economy, a abertura está marcada para 21 de junho. Para já,
na sexta 30 e sábado 1 de maio decorreram em Liverpool eventos-teste com seis mil pessoas a
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dançarem ao estilo rave, sem máscaras nem distanciamento, exatamente como antes da pandemia -
para isso, só tinham de testar negativo. "A ideia é mesmo as pessoas agirem como antes da Covid",
anunciou o organizador, o DJ Yousef Zaher. Para o primeiro-ministro Boris Johnson, reabrir a indústria do
entretenimento e a vida noturna num país no qual a imunização alcança já 51% da população (uma
vacina) e 20% (vacina completa) é central no roteiro de reabertura da economia.

Por cá, apesar de se terem iniciado já eventos-experimentais com público, ao ar livre, com teste
obrigatório, máscara e distanciamento, a 28 e 29 de abril, em Braga, sob a égide da APEFE (Associação
de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos) - como ensaio para aquilo que a APEFE espera
poder ser o "salvar do Verão", ou seja, a hipótese de haver concertos com testagem obrigatória -,
nunca se falou sequer de uma data para a reabertura dos bares e discotecas. Aliás, as tentativas do DN
de pôr o governo a falar sobre o setor saíram goradas até à publicação deste texto.

"Isso não tem sido sequer discutido nos encontros, quer nacionais quer internacionais. Naquelas
conversas todas que há com a ministra da Saúde e a nível europeu nunca esteve na agenda", garante o
epidemiologista Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do
Conselho Nacional de Saúde. "É aquela coisa que fica de lado e não se discute. A noite é considerada a
quintessência do lazer, um assunto menor. Há a ideia de que é pura diversão, que não faz falta, que as
pessoas podem viver sem isso. Mas faz imensa falta, claro que faz."

Henrique Barros vê nessa perspetiva algo de "moralista". "Por exemplo a atividade do trabalho sexual
também é ignorada, é como se não existisse. Nunca ouvi dizer "Façam-se testes aos trabalhadores
sexuais."" E se é óbvio que o ambiente fechado e proximidade nas discotecas mais a atividade física e a
desinibição alcoólica predispõem ao contágio - as autoridades de saúde em todo o mundo colocam bares
e discotecas no topo da escala do perigo de infeção - frisa não haver praticamente estudos científicos
sobre a infeção por Covid nesses locais. "Os internacionais que há não prestam e em Portugal nunca
pudemos fazer porque fechou logo tudo".

O que há então são puras deduções, explica - como a que levou à interdição de venda de álcool nos
supermercados a partir das 20 horas (entretanto alterada, a partir de 1 de maio, para as 21 horas): "É
para impedir o botellón [o beber na rua em grupo], na mesma lógica de não autorizar que se vá assistir
a jogos de futebol: é o controlo do prazer e da desbunda. Porque não há racionalidade nenhuma em não
deixar entrar quatro ou cinco mil pessoas com distanciamento e máscaras num estádio que tem lotação
para o triplo." Sorri: "Penso que é um bocado a ideia de que as pessoas perdem a cabeça à noite."

A noite como lugar de descontrolo, de perdição, de desconhecido - como nos mapas antigos em que a
partir de uma certa linha se dizia "aqui há dragões"? Sim, "as velhas moralidades voltaram todas ao de
cima", reitera Cristiana Vale Pires, investigadora "sobre sexo, noite e drogas" na Faculdade de Educação
e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, que a 11 de outubro escreveu no Público um artigo de
opinião sobre esta "visão da noite enquanto espaço privilegiado para o descontrolo, a desviância, a
transgressão e a... infeção."

Isso surpreendeu-a, confessa. "Dá a impressão, no discurso político, de que o setor nem existe, de tal
modo não é tema. Mas estes espaços são muito importantes na vida de muitas pessoas. Espaços de
lazer e de ser que não existem noutros lados. E de cultura, também. E essas dimensões nunca são tidas
em conta - aliás, a ideia de descontrolo não é necessariamente negativa."

Perder esses espaços, ou uma parte deles, é, crê, citando o artigo do Público, perder "uma área cultural,
social e económica fundamental para a vitalidade, criatividade e inovação das cidades", "perder capital
artístico, porque num cenário de desinvestimento generalizado muitos/as artistas se verão obrigados/as
a atirar a sua arte à fogueira." E "espaços de socialização, recreação e hedonismo ímpares por nos
permitirem desanuviar do peso da formalidade e responsabilidade da nossa vida quotidiana. Ficaremos
mais pobres e por isso o tom é de urgência."

E adverte: "Só vamos ter dimensão dos impactos quando se abrir de novo. Acho que não vão reabrir
todos."

Se não há sequer uma estimativa de impacto económico do setor da noite em Portugal, ia haver sobre o
impacto cultural, ou emocional?
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Davide Vicente pode falar disso. "Estou um bocado perdido. Sempre fui muito mais noturno que diurno.
Desde muito novo que a noite me fascinou: tem essa coisa de conseguires abstrair-te da tua vida. O que
mais falta me faz é estar no meio de uma multidão a dançar, sentires aquela vibração. Isso molda a
forma como tu danças."

Já lhe chamaram "o melhor bailarino de Lisboa", a este alcobacense de 35 anos licenciado em Estudos
Artísticos. E com motivo: vê-lo dançar transporta-nos para Fame, a série americana dos anos 80 sobre
o quotidiano de uma escola artística em que todos os alunos parecem ter nascido de uma conjugação
dos genes de Nureyev, James Brown, Cyd Charisse e Pina Bausch, o movimento e o ritmo como
natureza, expressão e alegria.

"Dançar à noite é um conjunto de coisas - é a luz, as pessoas, a energia, o álcool, a música. Aquilo de
que mais tenho saudades é dançar num sítio com luzes e boa música, mesmo que seja com poucas
pessoas. É para mim terapêutico. Muita da depressão que senti no confinamento foi por falta disso. Eu,
que não sou nada místico, sinto muita falta dessa energia. Ao sair à noite gastamos energia e vamos
buscar energia."

Há dançar em casa, claro, "mas não é a mesma coisa." Falta a comunhão, a vertigem das luzes, o calor
e o olhar dos outros. E para essa imersão o lugar fetiche de Davide é o Lux, o clube criado por Manuel
Reis e inaugurado em 1998 na Lisboa beira rio, junto a Santa Apolónia. "É o sítio onde sou mais feliz. Já
cheguei àquela porta não muito bem e subo aquelas escadas e mudo por completo. Há ali qualquer coisa
que me faz bem. Quando ainda vivia em Alcobaça havia noites em que íamos de propósito ao Lux -
íamos e vínhamos, um grupo de amigos, de carro. Às vezes as minha folgas no trabalho eram marcadas
de acordo com a programação do Lux. E agora que já vivo em Lisboa ia muitas vezes sozinho. É o sítio
em que senti mais liberdade. Uma palavra fundamental para sítios como o Lux é liberdade. E poderes ser
quem queres ser. Saía de Alcobaça para ir ao Lux porque era lá que era quem queria ser. Espaços como
este construíram-me muito."

Além de consumidor da noite, Davide começou a trabalhar nela ainda em Alcobaça, a partir de 2006.
Agora faz parte da equipa da Casa Independente, bar/discoteca/restaurante/espaço cultural no Largo do
Intendente, onde esteve em layoff e conta regressar ao trabalho a partir de 3 de maio. Ao Lux não
regressou desde março de 2020. "Nem quis ir lá quando abriu, no verão, com aquelas limitações todas,
porque não quero que perca a magia que tem para mim."

Uma das baixas desta comunidade de liberdade e alegria pode ser o Purex, o pequeno bar/disco da Rua
das Salgadeiras, no lisboeta Bairro Alto. Parte do percurso LGBT e mais trendy da capital, funcionou pela
primeira vez na passagem de ano de 2000. É Joana Reinhardt, a gerente e uma das três sócias (as
outras são Susana Faria e Joana Girão), a admiti-lo. "Mesmo estando fechadas e em layoff temos de
pagar parte da Segurança Social e dos ordenados - somos cinco a trabalhar ali - mais a renda. Só
estamos a acumular dívidas e continuamos a não saber quando vamos poder abrir." Suspira. "São
muitos anos, é um projeto que adoro - e custa-me imenso abandoná-lo, pelo que estamos a tentar
perceber o que fazer."

Os outros apoios que surgiram e aos quais concorreram - o Programa Apoiar (nacional, de apoio à
tesouraria de empresas especialmente afetadas pelo confinamento) e o Lisboa Protege da Câmara
Municipal de Lisboa - "são escassos e vieram tarde", lamenta. Para já, estão a fazer obras, mas
atendendo às características e dimensão do espaço não há condições para o improvisar em snack bar,
como está a suceder com parte dos bares e discotecas.

Caso do vizinho 49 da ZDB, o bar/disco da Galeria Zé dos Bois, na rua da Barroca. "Serão só cinco
mesas", informa Sónia Silva, que com Paula Pereira gere mais este espaço do roteiro LGBT/trendy
lisboeta. "Não dá para mais. Se fizemos contas para ver se merece a pena? Não. É ver. No ano passado
só funcionámos no terraço da galeria, estivemos sempre à espera de poder abrir cá em baixo. Agora
decidimos tentar isto. Temos de nos resignar, se calhar tem mesmo de haver uma mudança de
paradigma - tem de se passar a sair de casa mais cedo. Ou somos mais britânicos ou fazemos como os
espanhóis, que saem do trabalho e vão para os copos. Quanto à pista [de dança], esquece. Nem vale a
pena pensar nisso."

Claro que para funcionar assim, a um centésimo da capacidade e num niquinho do horário anterior e
portanto dos proventos, é preciso que as pessoas que gerem os espaços não dependam só deles para
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sobreviver. É o caso das responsáveis pelo Purex e das do 49, para quem estes espaços são mais do
que negócios, são trabalhos de amor. "O 49 dava-me uma trabalheira", admite Sónia. "Mas sinto falta de
ver pessoas que só víamos à noite; a maior das pessoas com quem eu estava era à noite. É uma parte
da vida que desapareceu."

Uma parte da vida em relação à qual Joana sentiu não só existir o tal "preconceito gigantesco, quando
faz um trabalho social importantíssimo", como ausência de voz. "De algum modo achámos que seria a
AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) que nos iria representar. Pago-
lhes quota, esperava que o fizessem, mas senti que não. Ainda tentámos organizar-nos no Bairro Alto
mas disseram-nos que teríamos de nos unir em associação senão não teríamos força."

Esse revelou-se ser um dos problemas do setor da noite português face à pandemia: a ausência de
união, de estrutura, de um discurso coletivo. Ao contrário do que se passa noutros países, onde existem
associações fortes, influentes e interlocutoras nas decisões - como a citada associação no Reino Unido, a
Night Commission de Berlim ou os famosos Night Mayors (presidentes da noite) noutros locais -, por cá
não existia organização digna desse nome. Cristiana Vale Pires sublinha essa falta: "Nunca tivemos uma
figura de governança para a noite. Em Berlim por exemplo a Club Comission conseguiu equiparar a
cultura clubbing à da ópera. Em Portugal sempre faltou algo que a partir da sociedade civil representasse
esta área."

É costume dizer-se que as crises são também oportunidades. E pandemia, ao cair com todo o seu peso
sobre o setor da noite - nas palavras de Lúcia Azevedo, a gerente do Lux, "nunca houve uma desgraça
como esta" - pode ter sido o impulso que faltava para que os seus atores, ou parte deles, percebessem
que têm de se unir.

Foi isso mesmo que, diz Mariana Duarte Silva, do Village Underground (que ocupa há sete anos o espaço
do museu da Carris na Avenida da Índia, em Lisboa), aconteceu. "Pela primeira vez sentámo-nos à mesa
- Lux, Village, Damas, Musicbox, Casa Independente, Titanic, etc -, falámos, criámos um projeto
partilhando custos e tivemos uma voz comum perante a Câmara de Lisboa." O resultado, o Circuito,
integrando espaços da capital com prática de espetáculos ao vivo e programação, é um programa da
CML com dotação de 600 mil euros que permite às salas receberem 10 eventos de duas horas, com
lotação limitada segundo as exigências sanitárias, e pagar a cada participante um cachet de 150 euros.
"Isto vai mexer com muita gente e de muitas formas e feitios e permitiu-nos manter as casas abertas",
conclui Mariana. "Fazer este circuito mexer foi muito importante. Mas só conseguimos em Lisboa.
Ficaram muitas casas de fora e muitas não vão aguentar."

O grande animador deste projeto que integra 12 espaços lisboetas é Gonçalo Riscado, a cara do
Musicbox (Cais do Sodré) e da Casa do Capitão (aberta no Beato em plena pandemia, no verão
passado). "A noite é muita coisa", reflete Gonçalo. "É um espaço das vanguardas e de expressão da
diversidade. É todo um ecossistema. A consciência política disso é porém um percurso em que estamos
um pouco atrasados; a noite é muito desvalorizada por falta de conhecimento. E há nela um circuito que
tem uma enorme importância para novos artistas, menos comerciais, porque é onde podem mostrar o
seu trabalho - o circuito das salas que fazem programação de DJs e bandas. Mas como a nossa
atividade principal é vender copos e música, é com essa que nos viabilizamos, ficámos de fora dos
projetos de programação cultural. Começámos a explicar isso há um ano, a tentar fazer entender que
neste espaço de tempo em que estivemos fechados muitos artistas não lançaram os seus discos,
muitos desistiram, muitos jovens ou menos jovens que iam iniciar o seu percurso artístico foram para
outro caminho. Mas depois de tudo isso explicado nada aconteceu."

Só em Lisboa, através do acordo com a Câmara, foi possível "estancar o prejuízo", comenta Gonçalo.
Desenhado para quatro meses, de dezembro a março mas adiado por causa do segundo confinamento,
o Circuito só irá materializar-se agora. De fora ficou o resto do país, Porto incluído - ainda houve
negociações com a Câmara do Porto mas borregaram. "Há muitos espaços a fechar", garante o homem
do Musicbox. "Mas e quem não fechou e investiu e se endividou para não fechar que lhe vai acontecer? É
que há um grande endividamento. E quando terminarem os layoffs e as moratórias... Os espaços da
rede do Circuito estão protegidos para já, mas continuamos sem saber quando poderemos voltar a
funcionar como funcionávamos. Todas as previsões saem furadas. No início do ano pensava que talvez
em setembro ou outubro... Repara, eu não sou negacionista e não defendo de todo que se possa voltar
a estar na noite como antes assim de um dia para o outro. Mas os discursos pedagógicos que tem
havido não são nada pedagógicos, vão no sentido de estigmatizar os comportamentos normais,
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humanos. Se o discurso ao menos fosse 'eu sei que faz falta estarem juntos e estamos trabalhar para
voltar a ser possível'..."

"Nem sei o que pensam de nós". A voz de Lúcia Azevedo, gerente do Lux, exprime desalento. "Isto
deveria um assunto que deveria ser falado como qualquer outro. Porque tem importância na vida
económica, psicológica, cultural. E enquanto formos vistos como descartáveis seremos sempre
marginalizados."

O Lux tinha 74 empregados, agora tem 46 - "Houve contratos que caducaram, mas ainda temos muita
gente. Não conheço outro espaço noturno com uma equipa tão grande. E o impacto não se limita a nós:
quando fecham estes espaços há outras atividades que sofrem. Desde logo os fornecedores de bebidas,
mas também o de pão, de copos, as empresas de limpeza, de manutenção de ar condicionado, de
material de vídeo e som. Há vários fornecedores que viram os seus negócios empatados também por
causa disto. E são empresas com grande número de trabalhadores."

Quando reabriu no verão passado, em modo snack-bar - o único permitido - e como sala de espetáculos
não foi para fazer dinheiro. "Antes pelo contrário", garante. "Mas foi muito importante termos trabalhado
no verão, para pôr a equipa a trabalhar. Tens ali pessoas para quem trabalhar no Lux é muito importante
em termos de identidade, de construção de personalidade. Foi uma coisa bonita, vê-las emocionadas por
voltarem ao trabalho." E aos clientes, claro. "Estavam felizes de voltarem ao espaço, mas com tantas
limitações foi uma experiência agridoce. Vê-los a quererem dançar e não poderem, sabermos depois
pelas redes sociais que foram à casa de banho para dançar às escondidas à frente do espelho. Porque o
Lux é um espaço de liberdade e isto é muito castrador."

Mariana, que reabriu o Village logo a 5 de abril com refeições - "Tínhamos já um restaurante, portanto
não mudámos muito o negócio" - e a partir da última semana de abril também com DJ ao jantar, conta
a rir que as pessoas dançam como doidas nas cadeiras. "Sente-se muito a falta da dança. E claro que
não tem a mesma rentabilidade fazer refeições e fechar às 22.30 e ter club nights à sexta e sábado.
Tenho alguma esperança de que dos eventos-teste saia um regulamento para a reabertura. Mas é muito
diferente ir a um concerto, um espetáculo, que é naquele dia, àquela hora, e sair à noite. Porque sair à
noite é cirandar por aí e nesse aspeto não estou a ver quando vai voltar como era antes."

Gonçalo concorda: "Isso do teste como condição de entrada é viável em termos de festivais ou grandes
concertos, porque há um custo associado. É aquela lógica de "vou a um festival e o teste está incluído
no preço". Mas nas salas a funcionar todos os dias e em horários muito alargados, para a economia da
noite, não me parece uma solução para o fim das restrições."

Tentar aquilo que já se aventou internacionalmente, no âmbito do Vibe-lab, think tank internacional da
cultura clubbing - espaços de dança, preferivelmente ao ar livre, com lugares definidos e distanciamento,
numa espécie de "parque de estacionamento" de dançarinos? A gestora do Village hesita. "Seria talvez
positivo. Mas o espaço de liberdade que é a noite todo regulamentado fica estranho."

É muito difícil, reconhece Lúcia, "entusiasmar as pessoas a irem a um sítio em que eram livres e agora
têm tantas limitações. Daqui a uns tempos perceberemos o mal que isto está a fazer - a falta do afeto,
da liberdade, de escape. A noite não é só sexo, drogas e rock'n'roll. É o afeto. E neste momento vais ao
teatro ou ao cinema e nem podes estar de mão dada com a pessoa com quem foste."

As provas dessa carência chegam diariamente: "Há muitos amigos a contactar-nos para nos darem
conta disso. E também emails de clientes anónimos com propostas para tentar ajudar - algumas
engraçadas e de certa maneira comoventes. Percebes que as pessoas estão a pensar nisso, na falta que
o Lux lhes faz." Sorri: "Houve até quem durante este período em que estivemos fechados nos
contactasse porque se vai casar e queria casar no Lux, porque foi aqui que conheceu a pessoa."

"Este período tem tanto de trágico como de maravilhoso. Estou a ver isto como uma mudança de
paradigma." É Daniel Pires, do portuense Maus Hábitos, espaço na Rua Passos Manuel que é
simultaneamente bar, galeria, sala de espetáculos e restaurante, com 20 anos celebrados a 1 de abril,
quem fala. "Temos de assumir responsabilidades e perceber que este negócio tem muito mais
responsabilidades que aquelas que achávamos que tínhamos."

Há coisas que já se sabiam sobre essa responsabilidade, as tais que tem sido tão difícil traduzir "para
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fora" - "Somos nós que programamos, que damos a coolness, o mood [humor, disposição] às cidades.
Somos agentes culturais como qualquer diretor de museu. Alimentamos o ecossistema da noite, damos
segurança" - e outras que é, crê Daniel, necessário perceber para dentro. "Isto do Circuito deveria ter
sido feito há 10 anos. Os espanhóis têm imensas associações representativas, mas cá há guerra nos
negócios da noite, nomeadamente aqui no Porto, onde nem sequer conseguimos um programa como o
Circuito. E devíamos estar a discutir não só quando abrimos mas como vamos abrir, aproveitar esta
oportunidade para acabar com o sexismo - essa coisa horrível das ladies night, por exemplo - e a
discriminação, ter boa comida em vez da tosta mista ranhosa. E entendermos que temos uma
responsabilidade muito grande, por vendermos álcool: a noite é onde se revelam os demónios."

É preciso também, crê Daniel, mudar, ter capacidade de adaptação. "E se isto durar dois anos até à
normalidade? E se as pessoas ficarem emburradas tipo "quero que me paguem porque não quero
mudar"? É que há muita gente assim. No Maus Hábitos somos privilegiados porque há muito tempo
pensámos nessa mudança. Sou fotógrafo e quando só funcionávamos de noite sentia falta da luz,
achava uma pena não aproveitar o dia. E avançámos com uma pizzaria de grande sucesso." O facto de
já terem isso permitiu que neste contexto todo o espaço - 600 metros quadrados - fosse transformado
em restaurante e obter ainda assim um resultado razoável: "Faturámos 1,4 milhões em 2019 e 520 mil
ou à volta disso em 2020. Quase um terço, portanto. Mas faturámos. E o nosso DNA não foi quebrado
porque mantivemos a programação, com comédia à mesa, cinema à mesa, música à mesa."

O público mudou, porém: "É mais velho - é outro espaço-tempo. Começamos às 20 e às 22.30 está
tudo na rua." Não é, evidentemente, a noite-noite; é uma coisa outra. "Se queremos voltar ao que era
antes... Acho que não vai acontecer outra vez da mesma forma. A minha intuição diz-me que se calhar a
cadência não vai voltar a ser aquela, a noite de quinta a sábado... Se calhar vamos escolher melhor onde
queremos estar. E no meio disto vão cair coisas, muito provavelmente a noite vai ficar mais cara, porque
implicará sistemas de filtragem de ar, testes, se calhar os clubes vão ter de investir em coisas de que não
estávamos à espera." Poderá regressar-se a uma noite segmentada, aventa. "Vai provavelmente haver
clubes, aquele género em que só vais àquele sítio onde sabes que as pessoas são mais assim ou
assado."

Um movimento inverso ao da democratização e mistura que se assistiu nas últimas décadas? O Lux, que
com a sua lotação de 1200 pessoas e filosofia identitária, inclusiva, é porta-estandarte dessa batalha,
não se rende assim tão depressa. "Baixámos os preços", informa Lúcia. "Nunca tinha tido bilhetes de
cinco euros para um concerto. Há uma consciência coletiva de que não há dinheiro; o público do Lux terá
maior dificuldade em ir ver um concerto por 15 euros." Mesmo se de uma lotação de 1200 passaram
para 294 - vale o facto de, por se manter a proibição da dança, poderem continuar em layoff, o desastre
financeiro um pouco mitigado enquanto se faz o que é possível. "Temos o Circuito para já. E Lux foi um
espaço pensado também como sala de espetáculos, estamos a receber propostas nesse sentido - peças
de teatro, por exemplo. E faremos, claro. Mas isso não é o Lux. O Lux não é só sso, um espetáculo de
pessoas sentadas de máscara sem poderem dançar nem abraçar a pessoa que está à frente."

Não. Lux é a noite - e a noite é delírio, transe e corpo a corpo, escuro e luz, catarse e libertação. A sede
desta espera só se estancará na torrente, antevê Cristiana. "Há quem ache que quando - se - isto
acabar vão ser os novos loucos anos 20, como sucedeu no século XX entre as duas guerras e após a
pandemia da gripe espanhola. Será?"

fernandacanciodngmail.com
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A maioria dos portugueses planeia viajar este ano e escolhe
Portugal como destino
A maioria dos portugueses planeia viajar este ano, nomeadamente na época de verão, e
escolhem Portugal como destino de eleição. Estas são algumas das conclusões do estudo
Vacation Rental Survey realiz

A maioria dos portugueses planeia viajar este ano, nomeadamente na época de verão, e escolhem
Portugal como destino de eleição. Estas são algumas das conclusões do estudo Vacation Rental Survey
realizado pela Europ Assistance, em parceria com a Phonic e que reflecte as alterações ocorridas nos
hábitos de viagem dos portugueses devido à COVID-19.

De acordo com o estudo, mais de metade dos entrevistados prefere viajar “dentro do próprio pais” e
31% planeia viajar para países europeus. Cerca de 47% escolhe fazer férias em Julho, Agosto e
Setembro, o que indica que, apesar da pandemia, os portugueses mantêm vontade em viajar nos meses
de verão.

Já 22% dos inquiridos pondera viajar apenas a partir de 2022, uma tendência em linha com a análise
global do questionário promovido pela Europ Assistance.

Os arrendamentos de férias são largamente reservados para lazer, cerca de 79% dos portugueses
pondera fazer uma “viagem de lazer” nos próximos 18 meses, no entanto, há também um crescente
interesse em arrendar para uso relacionado com o trabalho remoto.

O mesmo estudo indica ainda que, nos próximos 18 meses, 40% dos entrevistados planeia arrendar
uma casa de férias, apartamento ou aldeamento como opção de estadia e prefere fazer a reserva
através do Booking.com ou Airbnb. A grande maioria dos inquiridos (77%) já assegurou local de estadia
e refere a tranquilidade, o conforto, a privacidade e o contacto com a natureza como as razões para
preferir fazer férias numa casa arrendada.

No que aos seguros de viagem diz respeito, 58% dos entrevistados admitem nunca ter contratado um
seguro de viagem ao reservar as suas férias. No entanto, cerca de 66% admite ser “provável” ou “muito
provável” adquirir um seguro para a próxima viagem, o que mostra uma maior preocupação por parte
dos portugueses na contratação de seguros de viagem devido à pandemia, uma tendência que vai ao
encontro dos restantes países participantes no estudo.
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As coberturas mais privilegiadas pelos entrevistados para garantir a reserva de um arrendamento para
férias são o reembolso de dias não utilizados em caso de interrupção da estadia, por exemplo, devido à
contaminação por COVID-19 ou por motivo de quarentena e a assistência médica.

No estudo da Europ Assistance, 48% dos inquiridos admite continuar a arrendar casa, apartamento ou
aldeamento para férias após a pandemia e nomeiam a disponibilidade de uma vacina comprovadamente
eficaz na prevenção contra o vírus, a redução da propagação da COVID-19 em Portugal e a redução da
propagação mundial do vírus como os fatores que mais vão pesar na decisão de fazer uma viagem nos
próximos 18 meses.

A distância social, acompanhantes (família, amigos ou individualmente) e locais com elevados protocolos
de limpeza são os critérios mais importantes para os portugueses quando selecionam um destino de
férias.

Já em relação à questão sobre o que fariam se a vacinação contra a COVID-19 se tornasse obrigatória
para poder viajar de avião, 72% refere não ter qualquer impacto, uma vez que planeiam tomar a vacina.

Para o estudo Vacation Rental Survey da Europ Assistance foram entrevistados cerca de 8770 viajantes
de oito países em todo o mundo, entre 28 de Fevereiro e 1 de Abril de 2021.
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A presença de público será decisiva para o regresso da Fórmula 1
a Portugal
A presença de público será decisiva para o regresso da Fórmula 1 a Portugal

A presença de público será decisiva para o regresso da Fórmula 1 a Portugal
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CORREIO DA MANHÃ
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AUTOR • MANUELA GUERREIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

PEDALAR EM LIBERDADE PELOS CAMINHOS DE PORTUGAL
Agora que entramos numa nova fase de desconfinamento, sem limites à prática
desportiva nem de horários na restauração, vamos desfrutar do País. Ficam aqui seis das
mais bonitas rotas em 12 mil km que estão classificados como percursos para pedalar
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DN
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TIPO • EPAPER
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO TOMÉ

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Passaporte covid por app chega já em junho. Testes arrancam no
fim do mês
Certificado poderá ser partilhado entre países e, se cada Estado quiser, usado em
concertos. Há um milhão de euros para apoios.
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JORNAL SOL
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TIPO • EPAPER
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AVE: € 0

REACH: 27000

‘Fomos abandonados pelo Governo’
RAUL MARTINS ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL
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JORNAL SOL
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AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

ALVERCA COMBOIO AUTOMÁTICO DITA DIFERENÇA| Casimiro
‘rasga’ contratos
Defensores desta solução acenam com a possibilidade de uma ligação de 14,5
quilómetros entre Lisboa e Alverca com duração de 12 minutos e com partidas a cada
quatro minutos, sem tarifa. |Privado quer equipamentos de volta e restituir os sete
milhões à TAP em prestações.
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Centro Expositivo de Sagres avança para a última fase
Adriana Freire Nogueira assina o auto de consignação da obra

O auto de consignação da empreitada do Centro Expositivo e Instalação Museográfica no
Promontório de Sagres vai ser assinado pela diretora regional de Cultura do Algarve, no
próximo dia 4 de Maio, abrindo assim as portas para um investimento que ascende a quase um
milhão e meio de euros, com um prazo de execução de 190 dias.

Segundo a direção regional de Cultura, «o projeto museográfico do Centro Expositivo pretende levar o
visitante a refletir sobre o valor singular deste território, desde a Antiguidade até aos nossos dias, e de
como este se relaciona com os “Descobrimentos Portugueses” e a figura do Infante D. Henrique».
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O novo espaço proporcionará aos visitantes uma experiência interativa sobre a relevância de Sagres para
a história da humanidade. O primeiro andar será destinado a exposições temporárias, que irão
proporcionar, aos visitantes, novas perspetivas e olhares, quer através de um conteúdo mais histórico,
quer através de um olhar contemporâneo, fomentando uma atitude de descoberta e de questionamento.

Nos últimos anos, a direção regional de Cultura do Algarve tem realizado várias intervenções na
Fortaleza de Sagres, no âmbito do Projeto de Requalificação e Valorização do Promontório de Sagres,
com o apoio financeiro do Turismo de Portugal e de fundos europeus, através de candidaturas
submetidas e aprovadas pela CCDR Algarve.

Com o projeto agora em fase de conclusão, «pretende-se a melhoria das condições de fruição da
Fortaleza de Sagres, bem como aumentar a notoriedade deste monumento nacional, como referência
cultural da região, do país e do mundo», salienta aquela direção regional.

O Sul Informação apurou que, depois de ter sido apresentado originalmente em Maio de 2012, o
projeto para o Centro Expositivo foi atualizado em 2018, sendo essa versão a que agora vai ser
concretizada.

O reconhecimento do Promontório de Sagres como Marca do Património Europeu, em 2015, deu um
novo destaque ao monumento, reconhecendo o seu valor europeu simbólico e o papel que teve na
história comum europeia e na construção da União Europeia, quer nos valores e direitos humanos da
Europa que sustentam o processo de integração europeia.

A fiscalização está a cargo da empresa P ao Cubo. A obra do Centro Expositivo foi adjudicada ao
Agrupamento de empresas Edigma SA, Displax SA e Rui Vilaça Pinheiro Lda.

Link
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Covid-19. Medidas restritivas do tráfego aéreo prolongadas até
16 de maio
As medidas restritivas do tráfego aéreo foram prolongadas até 16 de maio, sendo
apenas permitidas viagens essenciais para os passageiros da África do Sul, Brasil, Índia
ou outros países de risco.

As medidas restritivas do tráfego aéreo foram prolongadas até 16 de maio, sendo apenas permitidas
viagens essenciais para os passageiros dos voos originários da África do Sul, Brasil, Índia ou de outros
países de risco.

O Ministério da Administração Interna (MAI) divulgou este sábado uma nota indicando que no contexto
da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o Governo decidiu prolongar, até às
23:59 do dia 16 de maio de 2021, as medidas restritivas do tráfego aéreo.

Os passageiros dos voos originários da África do Sul, Brasil, Índia ou dos países com uma taxa de
incidência de Covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, só
podem realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período
de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

Estão na lista destes países, para além da África do Sul, Brasil e Índia, Chipre, Croácia, França, Lituânia,
Países Baixos e Suécia.

O MAI adianta que apenas são também permitidas viagens essenciais a pessoas que venham de países
terceiros e de países com taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 mil habitantes.

Na lista destes países constam a Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, Estónia, Espanha, Grécia, Itália, Hungria, Letónia, Liechtenstein, Luxemburgo, Polónia, Roménia
e Suíça.

São consideradas viagens essenciais as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de
cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou
por razões humanitárias.

Todos os cidadãos que cheguem a Portugal por via aérea (exceto as crianças que não tenham
completado 24 meses de idade) têm de apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial
(RT-PCR) para rastreio da infeção por SARSCoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas
anteriores ao momento do embarque.

Os passageiros que chegam a território nacional sem o comprovativo de realização do teste têm de o
realizar no interior do aeroporto, a expensas próprias, e têm de aguardar o resultado no próprio
aeroporto.

Na nota de imprensa o MAI adianta que estão também em vigor, no âmbito da Resolução do Conselho
de Ministros que declara a Situação de Calamidade, medidas aplicáveis a cidadãos que se desloquem para
Portugal por via terrestre ou fluvial, em função dos países de origem.

Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, provenientes dos países com
mais de 500 casos por 100 mil habitantes, devem cumprir um período de isolamento profilático de 14
dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

Esta medida é também aplicável aos cidadãos que, independentemente da origem, tenham saído da
África do Sul, do Brasil ou da Índia, nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

58/77



A GNR, a PSP e o SEF vão realizar controlos móveis a viaturas de transporte coletivo de passageiros,
autocaravanas e a viaturas ligeiras, para informar os cidadãos dos deveres a que estão sujeitos e
fiscalizar o cumprimento da medida.

Os cidadãos que se desloquem para Portugal devem preencher o formulário disponível na plataforma
travel.sef.pt, sendo os dados de identificação das pessoas abrangidas transmitidos às autoridades de
saúde para cumprimento da medida de isolamento.

Portugal continental entrou este sábado na última fase do plano de desconfinamento, com reabertura de
fronteiras terrestres, mas com a Índia a juntar-se à lista das restrições de chegadas, e com uma quase
normalidade no comércio e restauração.

O Conselho de Ministros de quinta-feira aprovou a passagem à última fase do plano de desconfinamento,
depois de ter sido decidido que o país sai do estado de emergência para passar a situação de calamidade,
face aos números controlados relativos à pandemia de covid-19 em Portugal.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.168.333 mortos no mundo, resultantes de mais de
150,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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TAP é "elefante na sala" que dificulta actividades dos operadores
turísticos - APAVT - Diário Imobiliário
O presidente da Associação Portuguesa dos Agências de Viagens e T urismo, Pedro Costa
Ferreira, disse hoje que a T AP é "o maior problema" e um "elefante na sala" na
actividade dos operadores turísticos nacionais.

O presidente da Associação Portuguesa dos Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, disse hoje que a TAP é "o maior problema" e um "elefante na sala" na actividade dos
operadores turísticos nacionais.

"O maior problema que foi identificado nas reuniões que tivemos na Madeira é um problema com três
letras apenas, mas que hoje é um elefante na sala e chama-se TAP", disse o presidente da APAVT na
conferência de imprensa após uma reunião com o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo
Jesus, e os oito principais operadores turísticos nacionais que trabalham com a Região Autónoma da
Madeira.

Para Pedro Costa Ferreira, "a política da TAP tem-se mantido numa inflexibilidade tarifária brutal, ao
contrário da sua concorrência, o que provoca o afastamento dos grupos, do 'corporate' [empresas] e
dos charters", indicando ainda haver "falta de diálogo comercial" e "um esvaziamento da estrutura de
vendas".

O dirigente da APAVT admitiu, assim, que os principais operadores turísticos nacionais venham a
associar-se numa futura operação charter.

"Seria uma opção para contrariar a falta de diálogo com a TAP e os preços absurdos que estão a ser
praticados, era uma tentativa dos operadores turístico que sabem que têm procura, quer para o Porto
Santo, quer para a Madeira", disse, dando o exemplo da ligação de seis voos com o Porto Santo por via
da Iberia.

"Estão a pensar fabricar eles próprios uma resposta, resposta que já foi fabricada há trinta anos",
recordou, acrescentando que a TAP "não respondeu a nenhum pedido de cotação 'charter' este ano".

"Vemos, com pena, que a companhia de bandeira não está associada a esta grande operação nacional
para território nacional, neste caso, insular, aqui, no Atlântico", lamentou o secretário regional do
Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.
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O governante madeirense disse que a região perspetiva "um bom Verão, dadas as circunstâncias, a partir
do mercado nacional", opinião secundada também por Pedro Costa Ferreira.

"Tencionamos conseguir um novo recorde porque a Madeira tem feito uma gestão interna da pandemia
que traz muita segurança ao consumidor", referiu.

Eduardo Jesus enumerou as várias medidas do Governo Regional de contenção da pandemia: que até
final de maio 25 mil profissionais do turismo vão ser vacinados; o corredor verde nos aeroportos e
portos; anunciou que a JET2 fixou nove voos para a Madeira logo que o Reino Unido levante as
restrições nas viagens e que a ilha do Porto Santo "é uma ilha free-covid".

LUSA/DI
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Associação do Alojamento Local discorda de cortes do Governo
ao sector do turismo
A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) discordou hoje da decisão do
Governo de cortar o apoio às micro e pequenas empresas do turismo, numa altura “tão
delicada” devido à pandemia covid-19.

Em comunicado, a ALEP referiu que todo o setor do turismo foi “surpreendido” esta semana com um
despacho que elimina a parcela de apoio a fundo perdido da linha do turismo de Portugal de apoio à
tesouraria das micro e pequenas empresas.Considerou a associação que, numa altura crítica, em que as
pequenas e médias empresas do turismo “estão descapitalizadas, após mais de um ano de uma crise
profunda, este corte é incompreensível”.A ALEP relembrou que, recentemente, o Governo reconheceu a
situação crítica do setor e reforçou as medidas de apoio ao Turismo.“Agora, o Governo volta atrás e
corta não só o apoio adicional criado, como elimina os 20% de fundo perdido já existentes. O argumento
apresentado pelo Executivo para este corte foi o de que o país já se encontra ‘num contexto de abertura
económica’ e que, como tal, não faz sentido manter esta parcela não reembolsável”, pode ler-se na
nota.A ALEP adiantou ainda que, no próprio texto do despacho, o Governo reconhece que manter o
apoio às empresas do Turismo continua a “ser imprescindível na atual fase”.“Acabar com o apoio de
forma generalizada e, numa altura em que as empresas mais precisam é, para a ALEP, um erro. Ainda
mais tratando-se do segmento de micro e pequenas empresas já por si muito fragilizado pelas
consequências económicas da pandemia”, referiu a associação.Desta forma, a ALEP admitiu esperar que
o Governo reveja esta situação, como prometeu que vai fazer todos os esforços para recuperar este
apoio “tão necessário nesta altura ainda muito difícil para todos os agentes do turismo”.Para os
dirigentes da ALEP, “não faz sentido e não é justo que os operadores turísticos morram na praia por falta
de apoio. Principalmente depois de terem nadado tanto para lá chegar”.Em 07 abril, a ALEP alertava para
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necessidade de o Governo continuar a apoiar o setor até ao final do ano, perspetivando um “inverno
doloroso”, uma vez que a “crise não acaba no verão”.“A retoma vai ser lenta, só vai ter consistência
quando houver imunidade de grupo. Estamos num contexto – no caso do alojamento local – que não só
dependemos de Portugal, mas de toda a confiança em viajar, que só está prevista para o final do ano”,
salientou o presidente da associação, Eduardo Miranda, na Assembleia da República.Na ocasião, o
responsável avançou igualmente que o alojamento local apresentou quebras de faturação de cerca de
80% em Portugal no primeiro trimestre do ano, sendo que os últimos meses da pandemia foram os
piores para os empresários. Ler mais
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SIC

01/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Era sabido que a economia e a sofrer, mas o último confinamento
logo em Janeiro, trouxe resultados ainda piores do que o previsto
Era sabido que a economia e a sofrer, mas o último confinamento logo em Janeiro, trouxe
resultados ainda piores do que o previsto

Era sabido que a economia e a sofrer, mas o último confinamento logo em Janeiro, trouxe resultados
ainda piores do que o previsto
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TVI

01/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 177594

REACH: -1

As agências de viagens já estão a sentir procura para as férias de
Verão
As agências de viagens já estão a sentir procura para as férias de Verão

As agências de viagens já estão a sentir procura para as férias de Verão
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PÚBLICO

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Medo que se faz zen
Já muitos anteciparam aberturas falsas de tanto que era o nervosismo gerado pela
expectativa, mas a data oƊcial é esta: a Ponte 516 Arouca abre ao público dia 3 de Maio,
e é a maior do mundo entre as travessias suspensas para uso pedonal
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DINHEIRO VIVO

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Pedro Quintela Abreu “conseguiu antecipar em oito meses”
reembolso dos vouchers
Agência já está a “contactar milhares de clientes para reembolsar milhões de euros”
relativos a viagens de férias que já estavam compradas, mas não puderam realizar-se
devido às limitações impostas pela pandemia.
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PÚBLICO

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Turismo com apoio de 4000 euros por posto
Anunciada a 12 de Março pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a linha de apoio às
médias e grandes empresas do T urismo está disponível desde ontem, com uma dotação
de 300 milhões de euros
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DINHEIRO VIVO

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • FILIPE MORAIS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Miguel Frasquilho
"Não há condições para um entendimento entre acionistas da Groundforce"
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PÚBLICO

01/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Sul e Sueste será “o grande ponto de comunicação entre
margens”
Edifício modernista que é Monumento de Interesse Público desde 2012 foi reabilitado
para acolher operadores marítimo-turísticos
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