
JORNAL I

11/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

VIAGENS COM TUDO INCLUÍDO... ATÉ VACINA
Promover o turismo e vacinar pessoas ao mesmo tempo é já uma realidade.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

11/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Festa de arromba tira sono mas não dá folga
João Rodrigues celebrou triunfo na Volta ao Algarve até madrugada mas logo de manhã
já estava em cima da bicicleta a preparar as próximas corridas
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PUBLITURIS

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Ryanair lança mais de 175.000 lugares extra entre Portugal e o
Reino Unido
Reforço da capacidade para Lisboa, Porto e Faro surge depois do anúncio da inclusão de
Portugal na lista verde do Reino Unido.

A Ryanair anunciou esta terça-feira, 11 de maio, um aumento da capacidade nas rotas entre Portugal e o
Reino Unido e, a partir de 17 de maio, vai disponibilizar mais 175 mil lugares  entre Lisboa, Porto e Faro e
vários aeroportos britânicos. “Temos o prazer de anunciar 175.000 lugares extra para Faro, Lisboa e
Porto, após o anúncio da inclusão de Portugal na lista verde do Reino Unido. Com as viagens sem
quarentena agora permitidas, reforçámos a nossa programação com ainda mais voos para Portugal, a
fim de satisfazer a procura dos nossos clientes”, explica Dara Brady, diretor de Marketing da Ryanair,
citado num comunicado enviado à imprensa.

No total, a Ryanair vai disponibilizar, à saída de Stansted, 17 frequências semanais para Faro, às quais se
juntam 14 para Lisboa e outras 14 para o Porto. Já à partida de Manchester, a Ryanair conta realizar 14
voos por semana para Faro, quatro para Lisboa e três para o Porto.

Para a capital algarvia, a transportadora aérea vai ainda oferecer três voos por semana à partida dos
aeroportos britânicos de Birmingham, Leeds, Bournemouth, Bristol, East Midlands e Liverpool.

Para assinalar o aumento da oferta nas rotas entre Portugal e o Reino Unido, a Ryanair lançou uma
promoção com preços desde 9,99 euros para viagens este mês de maio, que está disponível até à meia-
noite de sexta-feira, 14 de maio, pelo site Ryanair.com.
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JORNAL ECONÓMICO

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Easyjet vai disponibilizar mais 20 mil lugares para voos entre
Portugal e Reino Unido
A easyJet vai operar 20 rotas para Portugal (Lisboa, Faro, Porto, Madeira) até 185 vezes
por semana durante este verão a partir de nove aeroportos britânicos (Londres Gatwick,
Londres Luton, Bristol, Manchester, Birmingham, Liverpool, Edimburgo, Glasgow,
Belfast).

A easyJet lançou mais 20 mil lugares para os voos entre Portugal e o Reino Unido, em resposta à “forte
procura” de viagens entre os dois destinos, na sequência de Portugal ter sido colocado na  “lista verde”
do Reino Undio, afirma a empresa em comunicado.Como consequência do anúncio do Reino Unido, a
companhia aérea de baixo custo registou um aumento das reservas no Reino Unido. Já foram colocados
à venda mais voos, pois o maior propósito da companhia é “poder levar o máximo de clientes para
umas férias há muito aguardadas ou reconectá-los com amigos e familiares neste verão 2021”.A
easyJet vai operar 20 rotas para Portugal (Lisboa, Faro, Porto, Madeira) até 185 vezes por semana
durante este verão a partir de nove aeroportos britânicos (Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol,
Manchester, Birmingham, Liverpool, Edimburgo, Glasgow, Belfast).José Lopes, Diretor Geral da easyJet
para Portugal, destaca que “estamos muito satisfeitos com este aumento de procura por voos entre o
Reino Unidos e Portugal, que levou a companhia a acrescentar mais 20 mil lugares para satisfazer o
desejo de viajar dos nossos clientes. Continuamos a trabalhar para disponibilizar mais lugares nas nossas
rotas entre o Reino Unido e Portugal de forma a responder ao aumento da procura. A easyJet reitera o
seu apelo ao governo português para urgentemente abandonar a limitação das viagens essenciais,
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reabrir o país ao turismo e permitir aos cidadãos europeus e britânicos planear as suas férias de verão
em Portugal para apoiar a recuperação da economia nacional”.A companhia aérea explica ainda que
“todos os clientes que reservam voos com a easyJet beneficiam da sua política de flexibilidade, ao
permitir aos seus clientes reservarem com mais confiança as viagens para este verão, sabendo que, se
os seus planos mudarem, as suas reservas também podem ser alteradas”.Será, por isso, possível alterar
as datas dos voos para este verão sem a cobrança de uma taxa, a qualquer momento até duas horas
antes da partida, proporcionando ainda mais flexibilidade de última hora. Ler mais
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ALGARVE
INFORMATIVO

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve promove turismo criativo, turismo de natureza e
atividades ao ar livre na FITUR
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre, como ciclismo ou caminhadas
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Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre, como ciclismo ou caminhadas, que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira
Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio. 

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de
mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido
responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3 por cento face a 2018) que geraram 1,13
milhões de dormidas (+8,9 por cento do que em 2018).

 

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro. Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e
apoiar o desenvolvimento do turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino
acompanha as atuais tendências de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por
experiências mais autênticas e em ambientes de Natureza.
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O Algarve foi eleito o «Melhor Destino de Praia da Europa em 2020», pelos «World Travel Awards», o
único que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos. Entre as principais motivações de
visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os visitantes se juntam à comunidade local
para apreender e participar em atividades ligadas às tradições, cultura e património; ou o Turismo de
Natureza, que permite desfrutar de experiências em espaços rurais ou em territórios de baixa densidade
(no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se encontra o «Melhor Destino para
Caminhadas da Europa», eleito pelo «European Best Destinations»: o trilho dos Sete Vales Suspensos. O
Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do destino para a prática de modalidades
como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a liderar a oferta de percursos de bicicleta.

 

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/05/algarve-promove-turismo-criativo.html


CORREIO DE LAGOS

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve promove Turismo Criativo, Turismo de Natureza e
actividades ao ar-livre na "FITUR"
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as actividades ao ar-livre como ciclismo ou caminhadas
que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes
e as tradições locais e as actividades ao ar-livre como ciclismo ou caminhadas que se podem
realizar no destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar
na 41.ª FITUR – Feira Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de Maio.

A FITUR é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE – Instituto Nacional de
Estatística, este país estava no 'Top 3' de mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019,
designadamente pela proximidade, tendo sido responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+
14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, «tratando-se de uma feira destinada
aos profissionais do sector e ao público em geral, a FITUR assume particular relevância, considerando o
actual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto de o evento
decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo para a região».

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos directos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de Julho, vai adicionar ligações
directas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a FITUR vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
Turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as actuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
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ambientes de Natureza.

A região foi eleita “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020” pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em actividades ligadas às tradições,
Cultura e Património, ou o Turismo de Natureza, que permite desfrutar de experiências em espaços
rurais ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que
se encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o
trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atracção do
destino para a prática de modalidades como Golfe, actividades náuticas ou Ciclismo, com o Algarve a
liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis» , editado recentemente pelo
Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as
férias.

«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes
nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto,
alguns dos temas que vamos levar à FITUR, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no
destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de
diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e
darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das actuais motivações de
viagem», conclui o responsável pela entidade turística.

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/Guias/percursos ciclaveis 15 dez_web.pdf
https://correiodelagos.com/turismo-negocios/algarve-promove-turismo-criativo-turismo-de-natureza-e-actividades-ao-ar-livre-na-fitur/


SUL INFORMAÇÃO

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve vai à Fitur promover região num «momento-chave» para
a retoma do turismo
«Fitur assume particular relevância, considerando o atual contexto sanitário e o
momento-chave de desconfinamento»

 

O Algarve vai marcar presença na Fitur – Feira Internacional de Turismo, de 19 a 23 de Maio,
em Madrid, promovendo o turismo criativo, de natureza e atividades ao ar livre, num momento
que é «chave» para a retoma do setor turístico. 
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«A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha», diz a Região de Turismo do Algarve (RTA).

De acordo com o INE, este país estava no top 3 de mercados emissores de turistas para o Algarve em
2019, designadamente pela proximidade, tendo sido responsável nesse ano por mais de 407 mil
hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve «tratando-se de uma feira destinada
aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância, considerando o
atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto de o evento
decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo para a região».

«Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de Julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro», diz a RTA.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.

A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições,
cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais
ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas.

É na região que se encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best
Destinations”: o trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de
atração do destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o
Algarve a liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis», editado
recentemente pelo Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de
bicicletas durante as férias.

«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes
nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto,
alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no
destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de
diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e
darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das atuais motivações de
viagem,» conclui o responsável pela entidade turística.

(Link)
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https://www.sulinformacao.pt/2021/05/algarve-vai-a-fitur-promover-regiao-num-momento-chave-para-a-retoma-do-turismo/


O TURISMO

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2480

REACH: -1

Algarve promove turismo criativo e de natureza na Fitur
Dado que a Fitur decorre num momento chave para a retoma turística o Algarve estará
presente para dar a conhecer costumes e tradições locais e actividades ao ar livre

Divulgação
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Dado que a Fitur decorre num momento chave para a retoma turística o Algarve estará presente para
dar a conhecer costumes e tradições locais e actividades ao ar livre

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as actividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas são algumas das mais
 importantes propostas “que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur - Feira
Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de Maio.

Por outro lado para o Turismo do Algarve, na Fitur é possível promover o destino a nivel internacional
atraindo turistas de diferentes origens, nomeadamente Espanha.

Segundo dados do INE, Espanha estava, em 2019, no top 3 de mercados emissores de turistas para o
Algarve, nomeadamente pela proximidade, sendo responsável em 2019, “por mais de 407 mil
hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões de dormidas (+8,9% do que em
2018)”.

João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve comenta “tratando-se de uma feira
destinada aos profissionais do sector e ao público em geral, a Fitur assume particular
relevância, considerando o actual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento.
Acresce ainda o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado
turístico muito significativo para a região.”

A procura turística do Algarve está marcada pelo turismo interno, mas não se pode esquecer que “além
de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a região dispõe de voos directos a partir
de Madrid e Barcelona e, já a partir de Julho, vai adicionar ligações directas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as actuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.

Os “World Travel Awards” elegeram a região do Algarve como “Melhor Destino de Praia da Europa em
2020” o que tem consolidado o seu “posicionamento como destino de eleição noutros produtos
turísticos”.

O Turismo Criativo, em que os visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em
actividades ligadas às tradições, cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de
experiências em espaços rurais ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como
caminhadas, são algumas das actividades preferenciais da região

Também aqui se encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best
Destinations”: o trilho dos Sete Vales Suspensos.

Por seu lado o Turismo Desportivo é outra das atracções do destino para a prática de modalidades como
golfe, actividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia
de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos
para promover a utilização de bicicletas durante as férias.

“O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes
nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral”.
Lembra João Fernandes que continua “São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur,
devidamente enquadrados na oferta que se encontra no destino”.

E a concluir refere: “Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber
reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante
marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que
vão ao encontro das actuais motivações de viagem,” 

https://www.oturismo.pt/feiras-e-eventos/44589-algarve-promove-turismo-criativo-e-de-natureza-na-
fitur.html
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PUBLITURIS

11/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Algarve promove natureza e atividades ao ar livre na FITUR
Algarve vai dar a conhecer "as paisagens da região e as águas cristalinas das praias
algarvias, os costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou
caminhadas".

O Turismo do Algarve vai participar na próxima edição da FITUR, que volta a decorrer em formato
presencial, em Madrid, entre 19 e 23 de maio, onde vai promover as atividades ao ar livre e em contacto
com a natureza, numa oferta que, segundo a entidade regional de turismo, “acompanha as atuais
tendências de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas
e em ambientes de Natureza”.

“Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza”, destaca o Turismo do Algarve, num comunicado enviado à imprensa esta
terça-feira, 11 de maio.

Na FITUR, o Turismo do Algarve vai promover “as paisagens da região e as águas cristalinas das praias
algarvias, os costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que
se podem realizar no destino”, sendo o certame visto como uma oportunidade para que o Algarve
consiga “captar turistas de diferentes origens, nomeadamente de Espanha”, que, em 2019, integrava o
top3 de mercados emissores de turistas para a região.
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“Tratando-se de uma feira destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a FITUR assume
particular relevância, considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento.
Acresce ainda o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico
muito significativo para a região”, realça João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Segundo o responsável, a região “está, estrategicamente, empenhada em promover o slow travel, as
experiências assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no
litoral”, motivo pelo qual estes são alguns dos temas que a entidade regional de turismo vai levar à
FITUR.

De acordo com o INE, este país estava no top 3 de mercados emissores de turistas para o Algarve em
2019, designadamente pela proximidade, tendo sido responsável nesse ano por mais de 407 mil
hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões de dormidas (+8,9% do que em 2018).
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Turismo. Presidente da AHETA acredita num bom verão mas não
dá para compensar as perdas de 2020
O anúncio do governo britânico sobre a lista verde de países onde é permitido viajar sem
restrições, onde se inclui Portugal, tem levado a uma "chuva" de reservas nas unidades
hoteleiras do Algarve.

 

O anúncio do governo britânico sobre a lista verde de países onde é permitido viajar sem restrições,
onde se inclui Portugal, tem levado a uma "chuva" de reservas nas unidades hoteleiras do Algarve.

É sabido que os britânicos têm uma predileção pelo nosso país e a prova disso está à vista. Segundo
confirmou ao Algarve Primeiro, Elidérico Viegas - Presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), «trata-se de um ótima notícia, porque resulta numa
enorme satisfação para os hoteleiros e empresários turísticos do Algarve, com boas expetativas para
este verão, uma vez que além do mercado interno, vamos passar a contar com turistas oriundos do
nosso maior fornecedor que é o Reino Unido». Apesar da recuperação esperada, o representante da
associação diz que ainda não será um ano igual a 2019, «mas seguramente que vai ser um ano melhor
que 2020, já que irá juntar turistas portugueses e estrangeiros».

 

O presidente da AHETA lembra que a oportunidade é para aproveitar, «todos os nossos concorrentes
ficaram fora do "mapa verde", como a Espanha, Grécia e a Turquia e isso traz uma vantagem
competitiva para a nossa região, ainda mais nesta fase».

 

A boa notícia era esperada a qualquer momento, pelo esforço dos portugueses nos últimos meses, mas
também pelo número de vacinações realizadas em Portugal, contudo, diz ser preciso continuar o esforço
de controlar a pandemia, «reduzindo os casos de infeção, com o ritmo de vacinações em alta, num
processo que deve avançar o mais rapidamente possível para chegarmos à imunidade de grupo». 
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Sobre a possibilidade deste verão poder compensar as perdas do ano passado, Elidérico Viegas fala de
um cenário pouco provável: «entendo que nessa matéria, o que se perdeu está perdido, convém
lembrar que nós estamos há um ano e meio com uma gestão deficitária, entrámos no final do verão de
2019 na estação baixa, apanhámos a pandemia em março e tivemos mais de um ano de gestão
deficitária. Temos boas expetativas para a época turística deste ano, por exemplo no ano passado
quando os corredores aéreos foram abertos 10 dias, traduziu-se num aumento substancial da procura
dos ingleses, é preciso é que os agentes envolvidos no negócio do turismo, transportadores, retalhistas,
operadores de companhias aéreas, entre outros, se preparem rapidamente para responder às
solicitações, porque da parte dos hotéis e empreendimentos estamos preparados para receber turistas
até ao limite da nossa capacidade», confirmou.

 

(Link)
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Aumentaram as reservas nos hotéis do Algarve depois da entrada
de Portugal na lista verde de destinos turísticos do Reino Unido
Aumentaram as reservas nos hotéis do Algarve depois da entrada de Portugal na lista
verde de destinos turísticos do Reino Unido

Aumentaram as reservas nos hotéis do Algarve depois da entrada de Portugal na lista verde de destinos
turísticos do Reino Unido
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Algarve prepara-se para receber invasão de turistas ingleses
Portugal ficou equiparado a Israel (o país do mundo mais avançado na vacinação), além
de Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Brunei, Islândia, ilhas Faroe, Gibraltar e Malvinas,
destinos associados à baixa incidência de covid-19
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É oficial: Portugal está na seleta 'lista verde' do Reino Unido, anunciada pelo Governo britânico para os
seus cidadãos começarem a fazer viagens a partir de 17 de maio, proibidas desde janeiro e circunscritas
a razões essenciais, como trabalho ou estudo, cujas infrações envolvem multas de 5 mil libras.

Isto significa que ficaram livres de fazer as obrigatórias quarentenas ao regressar, uma vez que o país é
considerado 'seguro' em termos sanitários e no que toca ao controle da pandemia de covid-19.

O Turismo de Portugal prevê retomar as 700 rotas aéreas semanais com o Reino Unido que
havia antes da covid.

No Algarve, a Easyjet anunciou para o verão mais 175 mil lugares, a Easyjet mais 60 mil e a British
Airways está a propôr novas rotas para New Castle, Manchester e Edinburgo, além de as agências online
estarem com crescimento de reservas a três dígitos desde o anúncio do Reino Unido.

O Algarve está com perspetivas que apontam para "um verão substancialmente melhor que 2020", o
que além do turismo interno inclui a expectativa de crescimento em "três dos principais mercados
externos para a região que no ano passado sofreram um grande revés", como Reino Unido, Irlanda e
Espanha, segundo já apontou João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Inglaterra vai dar novo passo de "volta à normalidade”

A Inglaterra vai “dar um passo muito considerável no caminho de volta à normalidade" na próxima
segunda-feira, quando o setor da restauração e turismo voltarem a funcionar em pleno, confirmou hoje
o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

As pessoas poderão encontrar-se em grupos de até 30 pessoas ao ar livre, enquanto a regra de grupos
de seis pessoas ou duas famílias será aplicada à sociabilização em espaços fechados, como bares, cafés
ou restaurantes.

Os cinemas, teatros, salas de concerto e estádios de futebol também poderão reabrir, embora com
algumas limitações em termos de capacidade, e tal como hotéis, permitindo às pessoas viajarem e
pernoitarem dentro do país.
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As máscaras vão deixar de ser exigidas em escolas secundárias, embora continuem a ser obrigatórias
em espaços comerciais e transportes públicos.

“Hoje estamos a dar um passo em direção ao momento em que aprendemos a viver de forma
responsável com a covid-19, quando deixaremos, eventualmente, de confiar em decretos
governamentais detalhados e tomaremos as nossas próprias decisões”, afirmou Johnson.

Porém, o chefe do executivo manteve alguma cautela relativamente ao contacto físico próximo,
nomeadamente abraços, até agora desaconselhados.

“Todos nós sabemos que o contacto próximo, como um abraço, é uma forma direta de transmissão da
doença. Portanto, peço que pensem sobre a vulnerabilidade de vossos entes queridos, se eles receberam
uma vacina, uma ou duas doses, e se houve tempo para que a vacina fizesse efeito”, vincou.

A partir de 17 de maio serão também autorizadas viagens para o estrangeiro, mas apenas 12 países e
territórios, entre os quais Portugal, estão isentos de quarentena na chegada a Inglaterra.

Devido à regionalização dos poderes, as regras são diferentes na Escócia, País de Gales e Irlanda do
Norte, e determinadas pelos Governos autónomos.

O primeiro-ministro britânico disse que foi feito "um bom progresso" foi feito no mês passado, com as
taxas de infeção no nível mais baixo desde setembro, e as mortes e hospitalizações no seu nível mais
baixo desde julho.

Indicou também confiança de que será possível avançar para a próxima e última etapa, a 21 de junho,
quando o Governo espera remover as restrições de contacto social, permitindo a reabertura de
discotecas e grandes eventos públicos, como festivais.

“Para dar mais tempo para as empresas se prepararem, vamos anunciar mais no final deste mês sobre
exatamente como o mundo será e qual papel poderá haver, se houver, para a certificação [de vacinas] e
distanciamento social”, prometeu.

O Reino Unido registou a morte de quatro pessoas e 2.357 novos casos de covid-19 nas últimas 24
horas, de acordo com os últimos dados do Governo britânico, que hoje baixou o grau de alerta sobre a
pandemia.

Desde dezembro foram imunizadas mais de 35 mil pessoas com uma primeira dose de uma vacina
contra a covid-19, das quais quase 18 mil também já receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido notificou 127.609 óbitos de covid-19, o número mais alto da
Europa.

Link
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Where to beat the crowds in Portugal
Following the news that Portugal, including Madeira and the Azores, has a place on the
UK’s green list, many of us are writing off other destinations and eyeing up its travel
potential for the first time

Following the news that Portugal, including Madeira and the Azores, has a place on the UK’s green list,
many of us are writing off other destinations and eyeing up its travel potential for the first time. There's
more to Portugal than the Algarve: whether you’re in search of vines, hiking trails or secluded shores, it's
possible to pull off an extremely varied break here. 

The Coast
As popular as Portugal is for its beaches, its long Atlantic coastline and wealth of islands means there’s
plenty of coastal seclusion to be found. The Serra da Arrábida Natural Park near Lisbon covers more than
100 square kilometres and is the setting for several sandy stretches and smaller coves including Praia de
Galapinhos. 

Quieter beaches in the popular Algarve then include those of the Parque Natural da Ria Formosa, which
stretches along the coast between Garrão and Manta Rota beaches. Boat trips from Faro—capital of the
Algarve—introduce you to the uninhabited island of Ilha Deserta. 

Away from the mainland, the Azores are fringed with dramatic beaches that remain uncrowded. The
archipelago’s largest island, São Miguel, is home to stretches of coast such as Praia de Santa Bárbara
that are popular for water sports like surfing, along with more secluded dark-sand beaches like Praia da
Viola. 
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Over in Madeira, an archipelago of four islands, picturesque coastal spots include the nine-kilometre sandy
stretch of the ‘golden isle,’ Porto Santo. In the Azores, stay at a coastal retreat like the Santa Bárbara
eco-beach resort on São Miguel island, and in Madeira stay at a sea-view property such as Reid’s Palace,
A Belmond Hotel, which sits amid subtropical gardens on cliffs overlooking the Atlantic Ocean.

Wine tasting
Wine production has long been a part of Portugal’s cultural identity. Following the cultivation of Portugal’s
first vineyard in what’s thought to be around 2000 BC, the country began exporting wine during the
Roman Empire and the Douro Valley became the world’s first official demarcated wine-producing region in
1756. In 2001, UNESCO designated the Alto Douro Wine Region a World Heritage site, citing its 2,000-
year viticultural history. Now, the country is recognised for its award-winning wines as well as thriving
wine tourism. 

The country’s wine tourism is largely focused on the Douro and Alentejo regions, with other vineyards
and wineries dotted around other parts of Portugal including the Algarve, the wine country surrounding
Lisbon and expansive region of Vinho Verde. 
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The Douro Valley is easily accessible from Porto with vines growing in abundance on terraced slopes
leading down to the Douro River. Wine producing quintas invite tourists in for tours and wine tasting, with
some even allowing you to join in the grape harvest. Hotels such as Six Senses Douro Valley immerse
guests in these bucolic surroundings and Quinta da Pacheca even hosts guests in suites taking over giant
wine barrels.

Mountains
Portugal's historic villages and remote volcanic islands make it ideal for outdoor pursuits. The
country's largest region, Alentejo, has several major hiking trails to set out on. In the north of the region,
the signposted Alentejo Feel Nature network of walking routes, for example, leads hikers between natural
sites such as the Serra de São Mamede Natural Park and Naturtejo Geopark, as well as villages and
medieval castles. Portugal’s capital Lisbon also provides easy access to a range of protected areas
including the Sintra Cascais Natural Park, which encompasses the UNESCO World Heritage Cultural
landscape of Sintra. 

The nine volcanic islands that make up the Azores offer a wealth of opportunities to discover swathes of
verdant landscape containing lakes, waterfalls, forest, cliffside and thermal springs. There are vast
networks of both hiking and cycling trails across all nine rugged islands. The Trilhos dos Açores network
includes as many as 80 walking trails, with separate routes established for cyclists wanting to explore
both on and off-road. These routes are detailed, along with all the other hiking and cycling trails across
Portugal, by Portuguese Trails.

(Link)
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É inconstitucional, o Governo obrigar a quarentena aos viajantes
que cheguem a Portugal mesmo vindos de países com alta
incidência de covid, quem o diz é o bastonário da Ordem dos
Advogados
É inconstitucional, o Governo obrigar a quarentena aos viajantes que cheguem a Portugal
mesmo vindos de países com alta incidência de covid, quem o diz é o bastonário da Ordem
dos Advogados

É inconstitucional, o Governo obrigar a quarentena aos viajantes que cheguem a Portugal mesmo vindos
de países com alta incidência de covid, quem o diz é o bastonário da Ordem dos Advogados
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Companhias aéreas, operadores turísticos e jornais: os ingleses
estão "loucos" com Portugal
Com os destinos concorrentes fora do corredor verde, Portugal ganhou um destaque
inesperado entre os ingleses, que correm a marcar férias, comprar voos e a reservar
hotéis. Nos jornais desdobram-se os artigos com os locais imperdíveis no nosso País

 

Com os destinos concorrentes fora do corredor
verde, Portugal ganhou um destaque inesperado
entre os ingleses, que correm a marcar férias,
comprar voos e a reservar hotéis. Nos jornais
desdobram-se os artigos com os locais imperdíveis
no nosso País
Logo após Portugal ter tido luz verde como destino de férias para os ingleses, a partir de 17 de maio, as
pesquisas relacionadas com o nosso país dispararam, bem como toda a comunicação sobre locais a
visitar, promoção de voos, reservas de hotéis e compra de pacotes promocionais, nomeadamente para
o Algarve e Madeira. Nos últimos dias, Portugal tem ocupado lugar de grande destaque nas
pesquisas e reservas de voos, nomeadamente na Easyjet e Ryanair, mas igualmente na
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compra de pacotes de férias através de grandes operadores turísticos como a TUI, Thomas
Cook ou a Jet2, que já anunciaram mais ligações aos destinos nacionais, na sequência das
“reservas em massa” recebidas nos últimos dias. Segundo um porta-voz da Jet2, as reservas
para Faro e para o Funchal disparam '600 por cento', em apenas 24 horas.

Na verdade, em Inglaterra já se afirma que os voos mais caros do verão podem ver a ser os que têm
Portugal como destino, tendo em conta a grande procura. Segundo o jornal londrino Evening Standard
vários voos da Ryanair subiram de 15 para 152 libras, já a partir de dia 17 de maio, enquanto
um voo da British Airways, de Heathrow para Faro duplicou o valor e custa agora 530 libras
(cerca de 610 euros).

'Get ready Portugal, the English are coming'

Nos jornais e revistas ingleses, Portugal tem ocupado páginas diárias de reportagens e sugestões de
locais a descobrir e que não esgotam no clássico “sol e mar”. A publicação especializada em economia,
Quartz, resumiu em título, o que vai acontecer a partir de dia 17 de maio: “Get ready Portugal, the
English are coming”. O reconhecido The Guardian apressou-se a publicar “Os 10 melhores locais para
visitar em Portugal, escolhidos pelos leitores”, destacando o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o
Algarve, litoral e interior, a Comporta, a cidade do Porto, a Costa Nova, em Aveiro, e ainda o Alto
Alentejo. Já o The Telegraph anunciou os “melhores hotéis de praia em Portugal para este verão”. Na
seleção da especialista do jornal, encontram-se sete alojamentos no Algarve: Vila Joya, Vila Vita Parc,
Memmo Baleeira, Bela Vista Hotel & Spa, Martinhal Beach Resort & Hotel, Tivoli Carvoeiro e Pine Cliffs
Resort. As outras três sugestões são a Quinta da Comporta, o Areias do Seixo e o Albatroz Hotel. Por
sua vez, o Evening Standard descreve os “hotéis preferidos” para umas férias em Portugal. A listagem
é bastante abrangente, do interior à costa atlântica, com alojamentos de referência e premiados, como
The Yeatman, Six Senses Douro Valley passando pelas opções menos conhecidas internacionalmente,
como Dá Licença, em Estremoz, Fazenda Nova Country House, em Tavira, ou Casa Fortunato, em
Lisboa. Este tipo de artigos tem também ocupado várias páginas em jornais irlandeses e até do País de
Gales.

32/39
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Com a concorrência, como Espanha ou Grécia, fora da Lista Verde de Inglaterra, a secretária de estado
do Turismo, Rita Marques considerou, em entrevista à SIC Notícias, que esta situação “marca o início
da reativação do turismo”. No Algarve, os hoteleiros confirmam o aumento das reservas e já anunciam
“um verão melhor” do que em 2020, tendo a conta “a procura do nosso maior fornecedor de turistas,
que é o Reino Unido”, referiu Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, à TSF. Já o Turismo do Algarve anuncia uma forte campanha de promoção do
destino junto dos diversos mercados internacionais.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!

(Link)
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Náutica e golfe de "mãos dadas" no Vilamoura Marina
International Boat Show
Torneio realiza-se no dia 5 de junho, no campo de golfe Dom Pedro Old Course
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O Vilamoura Marina International Boat Show, organizado pela FIL e pela Marina de Vilamoura,
realiza-se entre 5 e 13 de junho, na célebre estância algarvia. Juntando-se à exposição de
embarcações, tanto em terra como no mar, com os principais players do sector náutico já
confirmado, haverá lugar para uma série de side events, dos quais se destaca, no primeiro dia
do evento, o Vilamoura Boat Show Golf Trophy, no campo de golfe Dom Pedro Old Course, hotel
oficial do evento.

O torneio, de modalidade Stableford, com saídas entre as 8:00 e as 10:00 e com previsão de cerca de
80 jogadores, que deverão inscrever-se através do golf.easyrentall.pt/torneios/.

Haverá prémios para 1º/2º3º NET – 1º Gross – e Prémios especiais Longest Drive (masculino e
feminino) e ainda o prémio de Nearest to the Pin. Incluído no torneio está o acesso ao driving range,
green fee, Buggy & Bar de campo.

Esta ideia surgiu, como refere o hotel Dom Pedro Vilamoura, porque a náutica e o golfe “andam de mãos
dadas”, no Algarve: “Sendo o Boat Show, desde há vários anos um evento de elevada notoriedade e
que visa promover Vilamoura junto de segmentos sofisticados com características que se enquadram
com o Golf, surgiu a ideia de organizarmos este troféu que visa ligar dois produtos, nos quais Vilamoura
é número 1 em Portugal e na Europa: a Náutica e o Golf”.

Algo que é corroborado pela organização: “O Vilamoura Marina International Boat Show é, para nós,
uma oportunidade de alavancar o turismo no Algarve, contribuindo para o incremento económico e
turístico desta região. A náutica e o golfe acabam por ser complementares, por isso consideramos que
este side event, o Vilamoura Boat Show Golf Trophy se insere na temática do evento e acrescenta
conteúdo ao Vilamoura Boat Show”.

A organização do Vilamoura Boat Show e o Hotel Dom Pedro Vilamoura consideram que o evento e os
seus side events constituem a adição de conteúdos para ajudar a fomentar a economia do sul do país,
principalmente em períodos que ainda não são de época alta, como junho. Refere o Hotel Dom Pedro
Vilamoura: “Eventos como o VBS e o Torneio de Golf vão criar notoriedade ao destino e a motivação
para que as pessoas escolham o Algarve para umas férias. São assim eventos muito importantes para a
economia do Algarve”.

Link
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TAP pede em tribunal a insolvência da Groundforce
AVIAÇÃO - Companhia diz que tomou a decisão de forma a salvaguardar a viabilidade e a
sustentabilidade da empresa de assistência em terra.
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TAP avança com pedido de insolvência da Groundforce
A T AP pediu a insolvência da Groundforce, depois de a empresa de “handling” ter falhado
os pagamentos pelo aluguer dos equipamentos. A companhia aérea quer encontrar um
acionista “com capacidade financeira” para a empresa.
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