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CORREIO DA
MANHÃ

 

Época balnear no Algarve
arranca com praias vazias

Praia da Rocha tem 16 nadadores-
salvadores equipados com uma
moto-4 de salvamento e uma moto
de água

08:47  TURISMO ALGARVE

 

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Turismo do Porto e Norte com
novo filme promocional

Entidade responsável enaltece
ganhos obtidos com a realização da
final da Liga dos Campeões

08:12  TURISMO

PÚBLICO

 

Água das praias portuguesas
passa no teste de qualidade
ambiental, à excepção de três

Portugal tem 562 zonas balneares
com qualidade “excelente”. Há três
praias a evitar, por “fraca” qualidade
das águas

09:02  TURISMO

 

JORNAL I

 

Bares e discotecas. Noite
preparada para reabrir com
lugares sentados

O Governo reuniu-se com a
Associação Nacional de Discotecas,
AHRESP e C ircuito para tentar
perceber o que pode ser feito com os
bares e discotecas que estão
encerrados há meses. Não houve
conclusões m...

08:57  TURISMO

ECONOMIA ONLINE

 

Futebol e praia levam três
aeroportos portugueses ao top
europeu

Faro está a operar mais 245% dos
voos do que antes da abertura das
fronteiros do Reino Unido. Porto e
Lisboa também registaram aumentos
no tráfego no último fim de semana
de maio.11:18  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

DIÁRIO
IMOBILIÁRIO

 

"Portugal is ready" para
promover o país no estrangeiro -
Diário Imobiliário

"Portugal is ready" é o mote do vídeo
promocional que a APAVT
desenvolveu para os mercados
internacionais, visando a promoção
turística do nosso país junto das
agências e operadores que o
programam e...

11:07  TURISMO

PÚBLICO

 

“Vamos conseguir ter muitas
‘Web Summits’ com milhares de
pessoas juntas”

A secretária de Estado do Turismo
acredita que a actividade dos eventos
vai começar a abrir e, embora em
menor quantidade, “Portugal pode
sair na frente”

08:22  TURISMO  AVIAÇÃO E AEROPORTOS

 

PÚBLICO

 

Turismo recupera dinamismo em
abril

O turismo “animou” com o desconfi
namento, e muito graças ao
movimento do mercado interno, mas
os números estão ainda muito abaixo
dos registados em abril de 2019

09:17  TURISMO ALGARVE
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PUBLITURIS

 

Europa investe 1,5M€ em
campanha para relançar viagens
e turismo

Nova campanha 'Open Up to Europe'
vai estar em vigor até setembro, em
toda a Europa, e conta alcançar "26
milhões de potenciais visitantes".

10:17  TURISMO  TURISMO ALGARVE

 

PÚBLICO

 

Quinta do Lago no topo da lista
dos investidores no Algarve

Com 49 anos de história de sucesso
e um contínuo investimento no
resort, a Quinta do Lago mantém-se
no topo das prioridades de interesse
imobiliário no Algarve

09:17  TURISMO ALGARVE

JORNAL I

 

Zmar. Proprietários satisfeitos
com “acordo sensato” com o
Governo

Executivo recua na decisão de
requisição civil e vai agora pagar 100
euros por norte pela cedência
temporária das unidades até 30 de
junho.

09:18  TURISMO

 

CORREIO DA
MANHÃ

 

Apoio ao salário mínimo

AHRESP fala em restrições

09:09  TURISMO

CORREIO DA
MANHÃ

 

IVaucher

Animação quer estar

09:09  TURISMO

 

EXPRESSO

 

Money, Money, Money. O
turismo vai mesmo recuperar?

A economia está lentamente a
regressar ao normal e há cada vez
mais turistas a chegar a Portugal.
Será que o pior já passou mesmo?
Ouça este episódio do podcast de
Economia do Expresso com o
convidado...

10:22  TURISMO

JORNAL DE
NOTÍCIAS

 

Ponte atrai turistas durante a
semana e anima negócios

Inaugurada há um mês, nova
travessia pedonal sobre o Paiva já
atraiu milhares de visitantes.
Comerciantes de Arouca satisfeitos
com abundância de clientela

08:12  TURISMO

 

PORTIMÃO JORNAL

 

Autarquia lança campanha
turística

Serão 68 'spots' televisivos, além de
inserções online e na imprensa, para
atrair visitantes nas próximas duas
'pontes'.

10:18  TURISMO  TURISMO ALGARVE

DN

 

Albufeira lança testes PCR para
turistas

A Câmara de Albufeira lançou ontem
uma campanha para promover a
segurança sanitária do destino
turístico e que permite aos turistas
realizar testes PCR de deteção à
covid-19 antes do regresso aos
país...

08:07  TURISMO ALGARVE

 

SAPO

 

Covid-19: Albufeira lança
campanha que promove o
destino e alarga testes PCR a
turistas

A Câmara de Albufeira lançou hoje
uma campanha para promover a
segurança sanitária do destino
turístico e que permite aos turistas
realizar testes PCR de deteção à
covid-19 antes do regresso aos
paíse...

10:40  TURISMO ALGARVE
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CMTV

 

Em Albufeira foi apresentada
Campanhã "Albufeira Safe"

Em Albufeira foi apresentada
Campanhã "Albufeira Safe"

10:42  TURISMO ALGARVE

 

DIÁRIO ONLINE

 

Sessões sobre Algarve juntam
mais de 5.000 profissionais
britânicos

Mais de cinco mil profissionais
turísticos britânicos estão, desde o
início de maio, a ter a oportunidade
de assistir a sessoẽs online de
esclarecimento e de apresentac ̧aõ do
destino algarvio10:38  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

CORREIO DE
LAGOS

 

Agentes turísticos do Reino
Unido empenhados na promoção
do Algarve enquanto destino

Mais de 5 mil profissionais turísticos
britânicos estão, desde o início de
Maio, a ter a oportunidade de assistir
a sessoẽs online de esclarecimento e
apresentac ̧ão do destino.

10:25  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

 

DINHEIRO VIVO

 

Albufeira lança campanha que
promove o destino e alarga
testes PCR a turistas

A Câmara de Albufeira lançou hoje
uma campanha para promover a
segurança sanitária do destino
turístico e que permite aos turistas
realizar testes PCR de deteção à
covid-19 antes do regresso aos
paíse...

10:17  TURISMO  TURISMO ALGARVE

ALGARVE NOTÍCIAS

 

Agentes turísticos do Reino
Unido fortemente empenhados
em promover o Algarve

Mais de 5 mil profissionais turísticos
britânicos estão, desde o início de
maio, a ter a oportunidade de assistir
a sessoẽs online de esclarecimento e
de apresentac ̧ão do destino.

10:13  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

 

ALGARVE
INFORMATIVO

 

Agentes turísticos do Reino
Unido estão fortemente
empenhados em promover o
Algarve

Mais de cinco mil profissionais
turísticos britânicos estão, desde o
início de maio, a ter a oportunidade
de assistir a sessões online de
esclarecimento e de apresentação do
destino Algarve10:08  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

ALGARVE
PRIMEIRO

 

Agentes turísticos do Reino
Unido empenhados em promover
o Algarve

Mais de 5 mil profissionais turísticos
britânicos estão, desde o início de
maio, a ter a oportunidade de assistir
a sessoẽs online de esclarecimento e
de apresentac ̧ão do destino.

10:08  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

 

SUL INFORMAÇÃO

 

Agentes turísticos britânicos
estão «fortemente
empenhados» na promoção do
Algarve

«É com bons olhos que vemos o
Algarve no centro das atenc ̧oẽs do
turismo britânico, não apenas pelas
perspetivas positivas de retoma
económica que pode representar,
mas também pelo sinal de confi...10:08  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

MAIS ALGARVE

 

ATA | Agentes turísticos do
Reino Unido fortemente
empenhados em promover o
Algarve

Mais de 5 mil profissionais turísticos
britânicos estão, desde o início de
maio, a ter a oportunidade de assistir
a sessoẽs online de esclarecimento e
de apresentac ̧aõ do destino

10:03  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES

 

DIÁRIO
IMOBILIÁRIO

 

Agentes turísticos do Reino
Unido fortemente empenhados
em promover o Algarve - Diário
Imobiliário

Mais de cinco mil profissionais
turísticos britânicos estão, desde o
início de Maio,a ter a oportunidade de
assistir a sessoẽs online de
esclarecimento e de apresentac ̧aõ do
destino.09:32  TURISMO ALGARVE  JOÃO FERNANDES
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OPÇÃO TURISMO

 

Operadores do Reino Unido de
olhos postos no Algarve

Mais de cinco mil profissionais
turísticos britânicos estão, desde o
início de Maio, de olhos postos no
Algarve, assistindo a sessões online
de esclarecimento e de apresentac ̧aõ
das mais variadas val...09:32  TURISMO ALGARVE
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