
JORNAL DO ALGARVE

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Filme promocional da RTA recebe mais um prémio
O filme promocional “O Algarve fica-te bem”, produzido pela New Light Pictures para o
T urismo do Algarve em 2020, acaba de receber duas novas distinções em festivais
internacionais
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JORNAL DO ALGARVE

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Duplicam apoios da Europa ao Algarve
CCDR confirma 778 milhões até 2027
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JORNAL I

11/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Aviação quer fim de restrições no verão na UE
O setor da aviação civil, através de uma declaração da plataforma Airlines For Europe
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JORNAL ECONÓMICO

10/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Companhias áreas reivindicam fim de restrições no verão na UE
O setor da aviação civil reivindicou hoje o fim de todas as restrições impostas pela
pandemia de covid-19 para viagens no verão dentro da União Europeia (UE), segundo
uma declaração da plataforma Airlines For Europe (A4E).

Segundo noticiou a agência EFE, as companhias aéreas defendem ainda o restabelecimento das ligações
com os Estados Unidos da América e com o Reino Unido.

A posição do setor assenta na previsão de que em julho, 70% dos adultos terão sido “inoculados com
uma dose da vacina contra covid-19?.

“Os países da UE devem restabelecer rapidamente a liberdade de circulação dos cidadãos e implementar
o sistema de certificados digitais covid sem restrições adicionais”, defenderam as principais companhias
aéreas europeias no encontro anual da A4E.

A UE decidiu adotar um certificado que permite que pessoas vacinadas, recuperadas da doença ou com
testes negativos possam viajar nos Estados-membros a partir de 01 de julho, evitando quarentenas e
testes diagnósticos.

Os países têm, no entanto, o direito de aplicar restrições adicionais devido à situação epidemiológica de
cada um, situação que as companhias aéreas querem evitar depois de um ano e meio praticamente sem
voos.
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“A ciência é clara. As viagens seguras e sem restrições já são possíveis para muitos voos dentro da
Europa”, disse o presidente da A4E e CEO da easyJet, Johan Lundgren.

O comissário europeu para o Interior, Diddier Reynders, disse esperar que “este ano seja melhor que
2020”, considerando que há “uma tendência” nos 27 para retirar as restrições.

O setor de aviação defende ainda que “as pessoas que, nos últimos seis meses, recuperaram da doença
causada pelo novo coronavírus possam viajar sem restrições, desde que apresentem teste negativo, e
que as crianças não vacinadas que viajem acompanhados não necessitem de ficar em quarentena ou ser
submetidas a testes de despiste da doença se os pais estiverem negativos”.

“Se olharmos para as taxas de vacinação nos EUA, na UE ou no Reino Unido, não faz sentido fechar esse
corredor”, disse Luís Gallego Martín, CEO da AIG, empresa que controla a Iberia e a British Airways.

O setor quer também que as áreas classificadas como de médio risco sejam aumentadas de 50 para 75
novos casos por 100.000 habitantes em 14 dias.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.764.250 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,3
milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.043 pessoas dos 855.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
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SIC NOTÍCIAS

10/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. Companhias áreas pedem fim das restrições para
viagens na União Europeia
O setor sustenta a posição com o avanço da campanha de vacinação.

O setor da aviação civil reivindicou esta quinta-feira o fim de todas as restrições impostas pela pandemia
de covid-19 para viagens no verão dentro da União Europeia (UE), segundo uma declaração da
plataforma Airlines For Europe (A4E).

Segundo noticiou a agência EFE, as companhias aéreas defendem ainda o restabelecimento das ligações
com os Estados Unidos da América e com o Reino Unido.

A posição do setor assenta na previsão de que em julho, 70% dos adultos terão sido "inoculados com
uma dose da vacina contra covid-19".

"Os países da UE devem restabelecer rapidamente a liberdade de circulação dos cidadãos e implementar
o sistema de certificados digitais covid sem restrições adicionais", defenderam as principais companhias
aéreas europeias no encontro anual da A4E.

A UE decidiu adotar um certificado que permite que pessoas vacinadas, recuperadas da doença ou com
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testes negativos possam viajar nos Estados-membros a partir de 1 de julho, evitando quarentenas e
testes diagnósticos.

Os países têm, no entanto, o direito de aplicar restrições adicionais devido à situação epidemiológica de
cada um, situação que as companhias aéreas querem evitar depois de um ano e meio praticamente sem
voos.

"A ciência é clara. As viagens seguras e sem restrições já são possíveis para muitos voos dentro da
Europa", disse o presidente da A4E e CEO da easyJet, Johan Lundgren.

O comissário europeu para o Interior, Diddier Reynders, disse esperar que "este ano seja melhor que
2020", considerando que há "uma tendência" nos 27 para retirar as restrições.

O setor de aviação defende ainda que "as pessoas que, nos últimos seis meses, recuperaram da doença
causada pelo novo coronavírus possam viajar sem restrições, desde que apresentem teste negativo, e
que as crianças não vacinadas que viajem acompanhados não necessitem de ficar em quarentena ou ser
submetidas a testes de despiste da doença se os pais estiverem negativos".

"Se olharmos para as taxas de vacinação nos EUA, na UE ou no Reino Unido, não faz sentido fechar esse
corredor", disse Luís Gallego Martín, CEO da AIG, empresa que controla a Iberia e a British Airways.

O setor quer também que as áreas classificadas como de médio risco sejam aumentadas de 50 para 75
novos casos por 100.000 habitantes em 14 dias.
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VISÃO

10/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid-19: Companhias áreas reivindicam fim de restrições no
verão na UE
O setor da aviação civil reivindicou hoje o fim de todas as restrições impostas pela
pandemia de covid-19 para viagens no verão dentro da União Europeia

O setor da aviação civil reivindicou hoje o fim de todas as restrições impostas pela pandemia de covid-19
para viagens no verão dentro da União Europeia (UE), segundo uma declaração da plataforma Airlines
For Europe (A4E).

Segundo noticiou a agência EFE, as companhias aéreas defendem ainda o restabelecimento das ligações
com os Estados Unidos da América e com o Reino Unido.

A posição do setor assenta na previsão de que em julho, 70% dos adultos terão sido “inoculados com
uma dose da vacina contra covid-19”.

“Os países da UE devem restabelecer rapidamente a liberdade de circulação dos cidadãos e implementar
o sistema de certificados digitais covid sem restrições adicionais”, defenderam as principais companhias
aéreas europeias no encontro anual da A4E.

A UE decidiu adotar um certificado que permite que pessoas vacinadas, recuperadas da doença ou com
testes negativos possam viajar nos Estados-membros a partir de 01 de julho, evitando quarentenas e
testes diagnósticos.

Os países têm, no entanto, o direito de aplicar restrições adicionais devido à situação epidemiológica de
cada um, situação que as companhias aéreas querem evitar depois de um ano e meio praticamente sem
voos.

“A ciência é clara. As viagens seguras e sem restrições já são possíveis para muitos voos dentro da
Europa”, disse o presidente da A4E e CEO da easyJet, Johan Lundgren.

O comissário europeu para o Interior, Diddier Reynders, disse esperar que “este ano seja melhor que
2020”, considerando que há “uma tendência” nos 27 para retirar as restrições.

O setor de aviação defende ainda que “as pessoas que, nos últimos seis meses, recuperaram da doença
causada pelo novo coronavírus possam viajar sem restrições, desde que apresentem teste negativo, e
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que as crianças não vacinadas que viajem acompanhados não necessitem de ficar em quarentena ou ser
submetidas a testes de despiste da doença se os pais estiverem negativos”.

“Se olharmos para as taxas de vacinação nos EUA, na UE ou no Reino Unido, não faz sentido fechar esse
corredor”, disse Luís Gallego Martín, CEO da AIG, empresa que controla a Iberia e a British Airways.

O setor quer também que as áreas classificadas como de médio risco sejam aumentadas de 50 para 75
novos casos por 100.000 habitantes em 14 dias.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.764.250 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,3
milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.043 pessoas dos 855.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.

ABC // PNG
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JORNAL DE NEGÓCIOS

11/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Investidores correm aos vistos “gold” antes das novas regras
A procura por vistos “gold” está a acelerar antes da entrada em vigor das novas regras,
em janeiro de 2022, que vão impor restrições à atribuição destas autorizações de
residência
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RTP 3

10/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TUDO É ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: -1

No Algarve, restaurantes e comércio perderam clientes
No Algarve, restaurantes e comércio perderam clientes

No Algarve, restaurantes e comércio perderam clientes
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CORREIO DA MANHÃ

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 11020

REACH: 66000

PRAIAS Portugal tem 53 com selo zero poluição
SANTUÁRIOS BALNEARES ESPALHADOS POR TODO O PAÍS
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JORNAL I

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Praias sem poluição. Segundo a Zero, são menos que em 2020
O número de praias sem qualquer contaminação microbiológica diminuiu.
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JORNAL DO ALGARVE

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Air France retoma rota de verão entre capital algarvia e Paris
A Air France informou que retomou a rota estival entre Faro e Paris - Paris Charles de
Gaulle (CDG) iniciada em 04 de julho de 2020, assinalando que o primeiro voo se realizou
no domingo com um Airbus A319
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DN

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

Portugal tem 53 praias Zero Poluição. Zonas balneares do interior
novamente fora da lista
A associação ambientalista Zero elegeu 8% do total de 643 zonas balneares do país como
estando livres de contaminação microbiológica.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Portugal com 53 praias Zero Poluição
Na Zona Norte há sete areais distinguidos
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JORNAL DE NOTÍCIAS

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Parlamento aprova certificado que dá via verde nas viagens
Europa
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RTP 1

10/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: -1

O Parlamento Europeu aprovou certificado digital covid dezanove
O Parlamento Europeu aprovou certificado digital covid dezanove

O Parlamento Europeu aprovou certificado digital covid dezanove
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PUBLITURIS

10/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Alivio de restrições anunciado por Espanha e França para
vacinados é "passo na direção certa", diz IATA
Diretor-geral da IAT A, Willie Walsh, lamenta que a decisão de Espanha e França, que
abriram fronteiras para passageiros vacinados contra a COVID-19, não seja seguida por
toda a Europa.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) veio esta quarta-feira, 9 de junho, saudar o alivio
das restrições para passageiros vacinados contra a COVID-19 anunciado por Espanha e França,
considerando que a decisão se trata de um “passo na direção certa”, ainda que seja necessário muito
mais para restaurar a conectividade, já que continua a não existir uma harmonização de medidas na
Europa.

“É encorajador ver mais países europeus a tomar medidas para reabrir as fronteiras. Estes países
reconhecem a oportunidade criada pela vacinação e estão a tornar as viagens mais acessíveis com o uso
de testes de antígenos. Mas essa abordagem não é universal, pois muitos estados europeus ainda não
relaxaram significativamente os procedimentos nas fronteiras”, destaca Willie Walsh, diretor geral da
IATA, citado num comunicado enviado à imprensa.

Para o responsável, esta “fragmentação” deve ser substituída “por uma abordagem unificada e que seja
consistente com as recomendações da União Europeia”, uma vez que a reativação da mobilidade vai
trazer benefícios para “pessoas, empresas e economias”.

No comunicado divulgado, a IATA considera que as decisões de Espanha e França vêm “amenizar
o desapontamento” causado pelo fracasso da implementação de medidas harmonizadas em toda a
Europa e pela “profunda frustração com a falta de coordenação” entre os governos em todo o mundo,
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com vista à adoção de uma abordagem de gestão de risco com base em dados concretos para
restabelecer a liberdade de viajar.

Recorde-se que a Espanha reabriu, a 7 de junho, as fronteiras para a maior parte dos viajantes que já
estejam vacinados contra a COVID-19, permitindo também que os cidadãos da união europeia possam
entrar no país com um teste de antígeno negativo, enquanto os passageiros de países considerados de
“baixo risco” passam a poder entrar no país sem quaisquer restrições.

Já a França reabriu fronteiras esta quarta-feira, 9 de junho, para todos os viajantes vacinados contra a
COVID-19, com exceção dos países considerados de ‘alto risco’, enquanto os passageiros com origem
em países  de risco moderado devem apresentar um teste negativo, seja PCR ou antígeno, devendo os
passageiros não vacinados com origem nestes países realizar um período de auto-isolamento de sete
dias.

A IATA exalta ainda os países a terem uma “abordagem consistente em toda a Europa”, de forma a que
o Certificado Digital COVID-19 da UE possa entrar em vigor a 1 de julho, assim como os governos de
todo o mundo a permitirem que os certificados digitais sejam integrados em aplicações digitais, como o
IATA Travel Pass, para aliviar a pressão nos aeroportos e nas fronteiras.
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LAGOA INFORMA

09/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • LAGOA INFORMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

‘Lagoa Wine Experiences’ dá a provar vinhos do concelho
A edição de 2021 do 'Lagoa Wine Experiences' estreia-se no dia 19 de junho com uma
visita a três adegas do concelho

26/37



PÚBLICO

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HELENA PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Certificado verde. “Relação com Reino Unido não tem sido fácil”
Augusto Santos Silva Ministro reconhece “tensão” com alguns países na gestão da
pandemia e diz ser “natural” que se cometam “erros”

27/37



28/37



 

29/37



BARLAVENTO

09/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

COVID-19: Mudança de regras causou debandada dos turistas
britânicos
Regresso antecipado para evitar quarentena e testes causou «constrangimentos» no
Aeroporto de Faro
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JORNAL DO ALGARVE

10/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

"Sobe e desce" britânico põe região em polvorosa
Dezenas de milhar de turistas britânicos foram forçados a regressar mais cedo ao seu
país devido à decisão do Governo de Boris Johnson em retirar Portugal do seu corredor
verde, obrigando os cidadãos do Reino Unido de férias em Portugal a uma quarentena de
10 dias no regresso ao seu país
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A VOZ DO @LGARVE

09/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Impacto do Turismo Residencial e Novos Residentes na
Economia Portuguesa
França e Reino Unido lideram compras de imóveis residenciais. Britânicos são os principais
compradores de imóveis de luxo em Portugal.

Por cada euro investido na compra de uma habitação por cada novo residente estrangeiro em Portugal,
o reflexo na economia portuguesa cinco anos depois ronda os €7. A conclusão é de um estudo da
Associação Portuguesa de Resorts (APR), que toma por base dados do INE, Eurostat e OCDE e integra
os impactos diretos, indiretos e induzidos na economia pela compra de um imóvel. Os dados são
relativos a 2019, ano em que existe uma base comparável para todas as fontes.

“O reflexo da compra de uma habitação em cinco anos é cerca de sete vezes superior ao investimento
inicial em Portugal de cada novo residente, seja ele estrangeiro ou português regressado”, afirma Pedro
Fontainhas, diretor executivo da Associação Portuguesa de Resorts. (APR). Deste modo, o investimento
de €3,4 mil milhões efetuado por novos residentes em 2019, segundo o INE, produzirá um impacto local
de quase 21 mil milhões de euros até ao final de 2023.

O impacto em 5 anos é quase 7 vezes superior ao investimento inicial em Portugal de cada novo
residente, seja ele estrangeiro ou português regressado. O investimento de 3,4 mil milhões de euros por
novos residentes em 2019 produzirá um impacto total de quase 21 mil milhões até ao final de 2023.
“Este número sublinha a extraordinária importância de desenvolvermos, o Estado e as empresas, a
competitividade de Portugal na captação de investimento privado estrangeiro em imobiliário residencial.
No atual ambiente concorrencial, embravecido pela necessidade de recuperação pós-pandémica das
economias, não bastam os nossos atributos geográficos, climáticos, sociais e de qualidade da oferta.

Devemos também inverter a nossa cada vez menor atratividade fiscal, legal e burocrática, e tornar
Portugal apetecível aos que nos procuram para viver, trabalhar, criar família e se reformarem”, sublinha
Pedro Fontainhas.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) o número de imóveis adquiridos por não residentes em
2019 foi de 19.520, ou seja 8,5% das novas transações. Em termos de valor, os não residentes
representam 3.344 milhões de Euros, ou seja, representam 13,3 M€ do valor nacional transacionado.

Por região, o Algarve continua a representar a maior fatia, com 38% em termos de valor e 27% em
termos de quantidade. Mas Lisboa está cada vez mais próxima com 36% de valor e 21% em
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quantidade. Em termos de quantidade, a região centro ocupa já o segundo lugar, com 23% da
quantidade de imóveis transacionados.

Em termos de receita, os principais compradores são a França, o Reino Unido, o Brasil, a Alemanha, a
China, a Espanha e os Países Baixos. Já em valor médio os três primeiros lugares são ocupados pela
China, o Brasil e o Reino Unido.

Quanto à estimativa da despesa anual das famílias estrangeiras em Portugal, os franceses são os que
gastam mais, seguido dos ingleses e dos alemães. (ver anexo).

Pedro Fontaínhas lembra ainda que “os dados do SEF demonstram que em 2019 foram vendidos
imóveis acima de 500 mil euros no valor total de 584,6 milhões de euros ao abrigo dos Vistos Gold.

Este valor, que é importante para o setor do imobiliário residencial, representa menos do que 2,5 por mil
do total dos imóveis urbanos transacionados no mesmo ano. Perante esta desproporção, não são
aceitáveis os argumentos que certas vozes levantam contra os Vistos Gold, de que estariam a distorcer
ou a inflacionar o mercado ou a tirar casas aos portugueses. Obviamente não estão. O que estarão, sim,
é a dar à economia portuguesa um contributo extraordinário muito significativo, como resulta do estudo
agora apresentado.

Daí que qualquer limitação à captação de investimento estrangeiro em imobiliário residencial acabe por
ser um tiro no pé, tanto mais grave quanto exigente for o momento económico que atravessamos.”

Impacto das aquisições por novos residentes

O cálculo do impacto das aquisições por novos residentes não inclui os impostos sobre a construção dos
imóveis vendidos, nem inclui o número de empregos gerados na própria construção e nas restantes
áreas do ciclo de vida dos imóveis e dos produtos e serviços adquiridos pelos novos residentes em
Portugal.

Principais compradores – todos os imóveis

As casas adquiridas por chineses têm o preço médio mais elevado, € 373.071, mas apenas 443
unidades foram transacionadas. Ficam assim em 5º lugar em termos de receita total. Os franceses, por
outro lado, são quem compra mais casas e quem gera mais receita total (€ 623.558), ainda que ao
preço médio mais baixo, de apenas € 115.367 por unidade. Os britânicos surgem em segundo lugar com
uma geração de receita total de € 595.463.

Principais compradores – imóveis Premium

Considerando apenas os imóveis Premium – transacionados a valores superiores a € 500.000 – os
britânicos são claramente os principais clientes de Portugal, gerando uma receita total de 300 milhões de
euros com 252 destas unidades transacionadas.

Aquisições por novos residentes de imóveis Premium

De notar que apenas 7% dos imóveis Premium transacionados geraram 39% da receita total. Este dado
mostra que é nos segmentos mais altos do mercado que se deve centrar a nossa estratégia de
captação de novos residentes, pelo efeito multiplicador que têm na nossa economia.
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O tempo quente está a chegar! O que pode visitar na região do
Algarve?
O tempo quente está a chegar e, com ele, vêm os passeios por Portugal. Uma das regiões
que é muito popular durante o tempo quente é o Algarve, especialmente pelas suas
magníficas praias que são conhecidas em todo o país

Mas não é só pelas praias que se deve visitar esta região portuguesa. Experimente visitar os 5 locais que
se encontram na listagem abaixo: não se vai arrepender!

5 locais imperdíveis na região do Algarve

1. Rota Vicentina

Esta rota não podia ficar de fora da listagem, mas vai um pouco além do Algarve. Na região do Algarve,
terá a possibilidade de explorar uma parte do Caminho Histórico e do Trilho dos Pescadores.

A Rota Vicentina tem cerca de 450 km de percursos pedestres e estende-se ao longo do Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, um dos parques mais bonitos do país. Além da beleza do
próprio parque, também terá paisagens deslumbrantes ao longo do caminho.

Lembrando que para este trajeto irá precisar de alojamento. Existem diversas opções disponíveis ao
longo do percurso.

O nosso conselho para esta aventura é sair cedo do alojamento e ter sempre água consigo, para se
manter hidratado.

2. Museu de Arte Sacra, Albufeira

O Museu de Arte Sacra de Albufeira está instalado na ermida de São Sebastião. Neste museu pode
encontrar um grande número de obras expostas que remetem para as igrejas, sendo que o retábulo
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policromático do século XVIII é uma das atrações que mais chama a atenção. Neste pode ver as
imagens de São Sebastião, São Francisco Xavier e São Domingos.

A entrada neste museu não necessita de marcação prévia e o horário de funcionamento depende da
data a que for fazer a visita, portanto informe-se antes de se deslocar. Esta visita pode ser realizada
durante todo o ano!

3. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Olhão

Outra opção para os mais religiosos ou amantes de arte sacra é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do
Rosário. Este é o principal monumento da cidade e é uma excelente opção tanto para visitar, como para
um momento espiritual.

A entrada no local é gratuita, embora seja necessário pagar a subida à Torre, caso pretenda fazê-la.
Aconselhamo-lo a fazer a subida, por apenas 1€, pois terá uma vista incrível para a cidade. Não se irá
arrepender.

Além disso, se gosta de colecionar artigos que o façam relembrar a viagem, porque não adquirir uma
imagem religiosa de Nossa Senhora do Rosário? Se esta ideia lhe agrada, a compra pode ser feita na
Hoyart.pt, uma loja online dedicada à venda de artigos religiosos e que tem muitas opções de imagens
religiosas à disposição. Em relação à Nossa Senhora do Rosário, tem uma imagem religiosa de 40 cm
em pasta de madeira com acabamento elegante.

4. Centro Histórico, Loulé

Nesta região incrível do Algarve pode apreciar sítios magníficos, como a Praça da República – onde terá a
oportunidade de conhecer o Mercado Municipal –, o centro histórico medieval – onde pode visitar a Torre
do Relógio e a Torre da Vela, os Banhos Islâmicos e muito mais – ou o Santuário de Nossa Senhora da
Piedade.

O centro histórico irá tomar algum tempo de visita, portanto reserve algumas horas para essa parte da
visita.

A cerca de 10 km tem uma das aldeias mais bonitas de Portugal, com diversos tesouros naturais:
Querença. Se tiver tempo, explore também esta região, pois acreditamos que será uma das melhores
visitas desta listagem.

5. Serra de Monchique, Fóia

Por último, a zona oeste do Algarve, onde se encontra o ponto mais alto: Fóia. A Traveler já considerou
Portugal como um dos melhores países do mundo para visitar e, inclusivamente, refere-se ao Algarve
como o “paraíso rural”, portanto é apenas natural incluir este local na listagem.

Na região, pode começar por visitar a Serra de Monchique, onde terá a possibilidade de apreciar alguns
cenários incríveis e, na sua maioria, muito relaxantes. Se estiver com tempo, aproveite para explorar a
serra e ir em busca das maravilhosas cascatas.

Pode também experimentar algumas iguarias na Vila de Monchique – ou, mesmo, fazer a sua refeição no
local. Após a refeição, deslumbre-se com a maravilhosa vista do miradouro da Fóia e com todo o
caminho até ao local.

Visite estes locais na região do Algarve e conte-nos a sua experiência.

 

https://postal.pt/sociedade/2021-06-09-O-tempo-quente-esta-a-chegar-O-que-pode-visitar-na-regiao-
do-Algarve--4e6a4649
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