
JORNAL I

28/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3100

REACH: 14000

Viagens com destino ao estrangeiro caíram 89.5% no primeiro
trimestre
“Visita a familiares ou amigos” foi a principal motivação das viagens realizadas nos
primeiros três meses do ano

1/20



2/20



JORNAL ECONÓMICO

27/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Algarve é um dos destinos mundiais com os preços mais baixos
O Algarve verificou uma quebra de 16,5% nos custos analisados pelo barómetro, o que
significa que consolidou a sua posição como um dos destinos turísticos onde os preços são
mais baixos.

A região do Algarve é um dos destinos de verão mais apetecíveis da Europa, sendo visitado anualmente
por milhões de turistas, com destaque para o mercado brtiânico.

Na Europa, e de acordo com o barómetro do “Post Office”, um site de viagens e de seguros, o Algarve é
um dos destinos europeus e mundiais mais baratos, encontrando-se no top 3 das duas listas.

A análise do “Post Office” consiste na avaliação de um cabaz com oito itens: uma garrafa de água, um
café, um refrigerante, uma bebida alcoólica, um jantar para dois, uma garrafa de vinho, repelente de
insetos e protetor solar.

Num custo total de 51,65 euros, o Algarve fica em terceiro lugar da lista, apenas atrás de Sunny Beach
na Bulgária (32,44 euros) e de Marmaris na Turquia (43,53 euros).

Na região portuguesa, uma água tem um preço médio de 0,52 euros, um café custa 0,73 euros, um
refrigerante tem um custo de 1,56 euros e uma bebida alcoólica custa 1,24 euros. Por sua vez, um
jantar para dois custa 35,70 euros, um copo de vinho tem um preço de 1,29 euros, enquanto um
repelente custa seis euros e um creme solar custa 4,65 euros.

O Algarve verificou uma quebra de 16,5% nos custos analisados pelo barómetro, o que significa que
consolidou a sua posição como a área de destino de férias mais barata da zona euro, tendo em conta
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este cabaz.

A análise do “Post Office” mostra que Sunny Beach, na Bulgária, é o destino mais barato de um total de
46 destinos, e Bali é o destino de longo curso com melhor relação custo-benefício.

Mas não só o Algarve faz parte desta lista. Também o Funchal integra a lista do “Post Office”. A capital
madeirense surge em sexto lugar na lista de destinos europeus mais populares, com um custo de 72,65
euros. Em termos mundiais, a Madeira fica em décimo lugar da lista.

No barómetro europeu fazem parte cidades como Praga (República Checa) com 67,15 euros, Costa del
Sol (Espanha) com 67,82 euros, Pafos (Chipre) com 78,11 euros e Sliema (Malta) com 81,36 euros. Na
lista mundial surgem destinos mundiais como Cidade do Cabo (África do Sul) com 65,18 euros, Hoi An
(Vietname) por 68,33 euros e Colombo (Sri Lanka) por 69,03 euros.

Os preços praticados no Algarve (44 libras) ficam abaixo dos da Costa del Sol (Espanha, 57 libras) ,
Maiorca (Espanha, 75 libras), Corfu (Grécia, 91 libras), Puglia (Itália, 93 libras), Porec (Croácia, 78 libras),
Paphos (Chipre, 66 libras), Cancun (México, 69 libras), Punta Cana (República Dominicana, 75 libras), de
Bali (Indonésia, 55 libras), Phuket (Tailândia, 81 libras), Sharm el Sheik (Egipto, 82 libras), Penang
(Malásia, 71 libras), Grand Baie (Maurícias,  77 libras), Colombo (Sri Lanka, 58 libras) ou Mahé (Ilhas
Seicheles, 127 libras).

Em 2019, o último ano antes da pandemia, o Algarve recebeu mais de cinco milhões de hóspedes, com
1,47 milhões de turistas portugueses, e os restantes 3,59 milhões de turistas estrangeiros. Destaque
para o mercado britânico com representou 1,19 milhões de turistas.
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TVI

27/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 152223

REACH: -1

Praticamente todas as semanas chegam às autoridades de saúde
do Algarve casos de turistas que passam férias na região e que,
no regresso testam positivo à COVID-19
Praticamente todas as semanas chegam às autoridades de saúde do Algarve casos de
turistas que passam férias na região e que, no regresso testam positivo à COVID-19

Praticamente todas as semanas chegam às autoridades de saúde do Algarve casos de turistas que
passam férias na região e que, no regresso testam positivo à COVID-19
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TVI

27/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

As concessões de praia no Algarve estão cada vez mais cheias e
muitas registam uma ocupação de cem por cento
Os turistas nacionais são os que mais procuram as espreguiçadeiras para aproveitarem
as férias mais descansados com lugar marcado

As concessões de praia no Algarve estão cada vez mais cheias e muitas registam uma ocupação de cem
por cento os turistas nacionais são os que mais procuram as espreguiçadeiras para aproveitarem as
férias mais descansados com lugar marcado. Em época de férias, muitos portugueses rumam ao Algarve
à procura de um lugar ao sol, preferem por estes dias aproveitar a praia em zonas que permitem manter
o distanciamento é o caso das concessões que garantem sempre o espaço certo durante a estadia. E
preferia realmente a Lua aqui espreguiçadeiras G chegamos aqui, temos os nossos lugares reservados às
áreas de montado e estamos muito à vontade, Madrid que reservei para para estes quinze dias quando
essas duas semanas visto que fora da concessão não há muito espaço. Hoje, por exemplo, quando foi
dar a minha caminhada matinal às seis da manhã já havia cerca de trinta quarenta lugares reservados
para daqui, portanto, eu optei permite à família para reservar um espaço assim chegamos aqui, temos,
temos o nosso lugar guardado e não me preocupo com mais nada. Para muitos, a escolha é sempre
certa e facilita a logística na hora de ir para o areal, mais prático. Porque não andamos com as coisas
atrás de nós com a menina e tu direi, complica. Ter assim o aluguer vão com ela para ter a sombra e
aproveitamos também assim e assim no dia. Se no início do Verão, a queda foi muito sentida nas
concessões de praia do Algarve. Agora espreguiçadeiras com sombras próprio estão cada vez mais
compostas uma ocupação de cerca de trinta por cento no início de Julho. E agora na última semana, de
facto, as coisas estão bastante melhores e há, de facto, um turismo Nacional de famílias que continuam
a cavalgar. Não foi muito mau para a meio de Julho. Tivemos aqui uma surpresa, porque Quarteira em
quase todas as paragens e o encheu em por isso, deste momento, estamos seis completamente como
perdemos os chapéus por causa das distâncias, como são menos chapéus enchemos mais fácil. Há uma
janela de oportunidade e os empresários esperam que, em Agosto mais turistas aproveitem a sul, os
portugueses vão encontrando forma de conciliar velhos hábitos que uma nova realidade.
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TVI

27/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Os comerciantes continuam a pedir o alargamento dos horários
de fecho dos estabelecimentos
Faltam os turistas que poderão estar nos destinos vizinhos onde as restrições não são tão
apertadas

Os comerciantes continuam a pedir o alargamento dos horários de fecho dos estabelecimentos dessa
forma garantem que seria possível não só salvar faturação e o negócio como também travar
ajuntamentos à hora de jantar. Se a medida com a qual nunca concordaram é esta as esplanadas têm
de ficar vazias às 10 e meia da noite em ponto todos os dias, mesmo que alguém fique sem sobremesa.
Pensa-se que chega às 10 e a gente não consegue ainda e alguns clientes com de da 10 horas, mas
temos que praticamente mandadas, embora começam a trabalhar com que ela contraria a polícia já
começa a face à história que é tudo o que lhes não querem sair alguns clientes, não terminarmos como
é. É um bocado complicado, manter um bom negócio assim como o sal das 8 em que nascem, apesar
das das empresas e o Sá da meia-noite bem como também às 8, então há muita concentração de .
pessoas. Naquele período horário. O fluxo anormal de clientes à mesma hora está a gerar ajuntamentos
os empresários defendem o alargamento dos horários para que as pessoas venham cada uma no seu
tempo queixam-se de falta de coerência na aplicação das medidas. Mas começamos a ver depois das 10
e meia as . pessoas. A conviver e nos jardins cuja Malta mais jovem e mais . juntas. Não vejo não se
não não faz sentido neste momento. Ou seja que o produto normal como o ano passado. Acreditam
que o alargamento de horários não prejudica a saúde pública, pelo contrário, trava a colaborações em
causa está ainda o facto de muitas empresas não conseguirem sobreviver prodígio muito gerados não
consigam vender. Depois 4 e tenho que colocar todo o meu gerado Kassoma Schumann ou 120 140
cada gerado no lixo, porque e estão já a utilizar. Faltam os turistas que poderão estar nos destinos
vizinhos onde as restrições não são tão apertadas. O Algarve como destino turístico, com outros
concorrentes aqui próximos que trabalham até mais tarde vão escolher outras, pronto, destinos para o
local de férias e para viajar e o Algarve vai ficando para trás nesta altura. O Algarve vai ficando para trás
também nos números, os concelhos de Albufeira, Portimão, Loulé e Lagos registam mais de 1000 casos
por cada 100.000 habitantes é a região mais afetada.
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BARLAVENTO

28/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

AHETA critica obrigatoriedade de testes nas unidades hoteleiras
Não há notícia de rotura de stocks nas farmácias da região, mas hoteleiros pedem o fim
da medida
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PUBLITURIS

28/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Turismo de Lisboa defende abertura de "todas as atividades sem
restrições"
A abertura sem restrições de todas as atividades é uma das medidas proposta pelo grupo
de trabalho da Direção da AT L, com o objetivo de "criar condições para a sobrevivência
do setor" turístico.

A Associação de Turismo de Lisboa (ATL) veio esta terça-feira, 27 de julho, propor um conjunto de
medidas que visam “criar condições para a sobrevivência do setor” do turismo, que se encontra em
“risco de colapso” devido ao impacto da pandemia, defendendo, desde logo, a “abertura de todas as
atividades, sem restrições de horários e lotações”.

“Tendo em conta o avanço do processo de vacinação, a massificação dos testes e o conhecimento
adquirido, a estratégia de combate à pandemia deve passar a obedecer a um novo paradigma, que tenha
por base o princípio de abertura de todas as atividades, sem restrições de horários e lotações, sendo que
os estabelecimentos não poderão ser responsabilizados pela realização de qualquer tipo de testes, ou
ato sanitário especializado”, defende a ATL, num comunicado enviado à imprensa.

As medidas propostas pela ATL resultam, segundo comunicado enviado à imprensa, de um grupo de
trabalho da Direção da ATL, composto por Álvaro Covões, Bernardo Trindade, José Manuel Esteves e
Vítor Costa, que considera que a “preservação do tecido económico do Turismo e dos requisitos
estruturais para o seu exercício são condições essenciais para que o setor possa retomar o seu papel
determinante para a recuperação e o desenvolvimento do País”.

No comunicado divulgado, a ATL sublinha “a necessidade de se entrar numa nova fase que permita criar
condições para a sobrevivência do Turismo” , motivo pelo qual defende que o combate à pandemia deve
entrar num “novo paradigma” e romper com “o princípio que ainda se verifica por inércia desde o
primeiro confinamento, que é a ideia contrária do princípio da limitação de atividades e sua reabertura
progressiva, permitindo assim manter a oferta a par dos destinos europeus que concorrem diretamente
com Lisboa”.

Relativamente aos cafés e estabelecimentos de restauração, a ATL defende também que “a isenção de
taxas às esplanadas deve prolongar-se até ao final da pandemia” e propõe que os cafés e restaurantes
possam também “transformar as esplanadas provisórias em permanentes”.
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Mas as medidas propostas pela ATL não visam apenas o funcionamento dos estabelecimentos, uma vez
que a associação reclama também que “as medidas reclamadas pelas associações setoriais e pela CTP
[Confederação do Turismo de Portugal], às quais o governo já se comprometeu a dar respostas, para
preservar as empresas e o emprego devem ser rapidamente aprovadas e postas em prática, com vista
a preservar o tecido económico do Turismo, a assegurar o emprego e a evitar que a força de trabalho se
afaste da atividade turística, comprometendo a sua recuperação futura”. Promover a manutenção do
emprego, responder à questão das moratórias, apoiar os custos com rendas, garantir apoios de
tesouraria e assegurar a recapitalização das empresas, “evitando o crescimento do endividamento que
compromete o futuro”, são algumas das medidas em que a ATL insiste.

Além disso, acrescenta a associação, “deverá ainda manter-se o apoio à retoma até abril de 2022, a
todas as empresas com quebras de vendas acentuadas como forma de ajudar o emprego ativo, os
apoios à tesouraria e à capitalização das empresas, permitindo a recuperação económica das empresas
e economia e oportunidade de formação profissional”, enquanto as medidas de capitalização e combate
ao endividamento “devem ter uma forte componente a fundo perdido”.

A ATL fala ainda no programa “Lisboa Protege” , da Câmara Municipal de Lisboa, que considera ser
“essencial para a resistência à atual crise”, defendendo que o mesmo “deve ser mantido e, se possível
alargado, nomeadamente ao nível dos apoios concedidos”, bem como na questão aeroportuária, em
relação à qual reafirma “a urgência em encontrar e iniciar a implementação de uma solução
adequada para servir uma Cidade e Região capital europeia, moderna e competitiva”.

“Acresce que, durante o período de pandemia não só não foi feito qualquer avanço relativamente à
resolução do principal problema estrutural do Turismo, que é a inexistência de uma oferta aeroportuária
adequada e digna de uma moderna capital europeia, como se verificaram atrasos e novas ameaças em
relação a esse problema, sem ter em conta que, ao contrário de outros destinos concorrentes, o acesso
a Lisboa só pode ser feito por essa via por mais de 90% dos seus clientes, devido à localização
geográfica”, lamenta a ATL.

A concluir o comunicado, a ATL lembra ainda que, nos anos anteriores à pandemia, Lisboa “tinha sido a
região com maior crescimento dentro do núcleo de destinos equivalentes e, em termos nacionais, foi o
destino que mais cresceu, ganhando quota de mercado”, numa situação que se inverteu com a COVID-
19, que levou mesmo a que a capital tenha sido o “destino europeu que mais sofreu, sendo também o
destino nacional mais afetado”, o que justifica a adoção das medidas propostas.
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A VOZ DO @LGARVE

27/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

PROGRAMA «ALGARVE CRAFT & FOOD» APRESENTADO AMANHÃ
EM PADERNE
Chama-se «Algarve Craft & Food» e é um projeto que pretende criar produtos turísticos
que aliam o artesanato e a gastronomia.

A iniciativa é apresentada amanhã, quarta-feira, e destina-se a artesãos, produtores agrícolas, ‘designers’
e ‘chefs’. O “Algarve Craft & Food” é financiado a 70% pelo CRESC Algarve 2020. A apresentação vai ter
lugar às 17h00 na Caixa de Crédito Agrícola de Paderne.

Está marcado para amanhã, dia 28, quarta-feira, uma sessão de apresentação do Programa “Algarve
Craft & Food”, destinada a artesãos e produtores agroalimentares de Albufeira. A sessão está marcada
para as 17h00 na Caixa de Crédito Agrícola de Paderne e a entrada está sujeita à lotação de lugares.

Esta apresentação do “Algarve Craft & Food” pretende fazer a divulgação do projeto e ao mesmo
tempo, um levantamento dos artesãos e agricultores disponíveis para ensinar a sua arte a quem vem de
fora. Um dos promotores é a Região de Turismo do Algarve, juntamente com a Tertúlia Algarvia e a
Cooperativa QRER.

Há ainda uma componente de inovação neste projeto, uma vez que os artesãos vão ser convidados a
partilhar residências criativas com ‘designers’ e ‘chefs’, para dar uma nova vida ao seu trabalho. A lógica
das residências criativas, que vão juntar ‘designers’, artesãos e ‘chefs’, é estimular a criatividade e novas
peças, mas com o pressuposto que possam ser usadas nos programas de turismo criativo.

Haverá ainda, no âmbito do “Algarve Craft & Food”, ‘workshops’ técnicos para artesãos, designers,
produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha, laboratórios criativos de gastronomia tradicional
algarvia, um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais, bem como
o “Prémio Craft & Food”, que vai distinguir os melhores programas de turismo criativo e as melhores
ações de comunicação, no âmbito da combinação entre artesanato e produtos alimentares e
gastronomia.

Pretende-se ainda com este projeto, a conceção de cinco novos produtos de artesanato e dez
programas de turismo criativo para o Algarve com vista a combater a sazonalidade e a desenvolver a
chamada “shoulder season”, ou seja, os meses imediatamente antes e a seguir à época alta.

O “Algarve Craft & Food” é financiado a 70% pelo CRESC Algarve 2020.

11/20



Presentes na apresentação do “Algarve Craft & Food” vão estar representantes do Município de Albufeira
e da Região de Turismo do Algarve, bem como da Tertúlia Algarvia e da Cooperativa QRER.

Por: CM Albufeira
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PUBLITURIS

28/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Resort ainda está em construção mas já contribui para causas
sociais no Algarve
O grupo Ikos Resorts, que tem uma unidade em desenvolvimento em Albufeira, contribuiu
para apoiar o Programa de Apoio Alimentar do município.

A Ikos Resorts,  empresa internacional especializada no conceito de luxo, assumiu um compromisso com
a comunidade onde planeia operar, Albufeira, ao colaborar com o Programa de Apoio Alimentar
da Câmara Municipal de Albufeira.

O grupo hoteleiro, com resorts na Grécia e em Espanha, cujo primeiro projeto hoteleiro em Portugal está
em curso, investiu 10.000 euros no seu programa de ajuda, juntando-se ao apoio às famílias
carenciadas através da entrega de alimentos e materiais que foi feita em julho às respetivas instituições e
organizações que serão responsáveis pela sua distribuição entre a população identificada no programa da
autarquia.

Este programa iniciado pela Câmara Municipal da cidade portuguesa envolve outras cinco instituições,
agora apoiadas pela Ikos Resorts, para fornecer alimentos a entre 500 e 700 famílias carenciadas todos
os meses. Nesta ocasião, graças ao gesto de solidariedade da empresa, 350 famílias em Albufeira
beneficiarão de cabazes alimentares não só em julho, mas também em agosto.

Para Luis Herault, CEO da Ikos Iberia,  “a Península Ibérica é um destino chave para nós, tanto em
Espanha, onde retomámos a nossa atividade esta época de verão com a abertura do nosso primeiro
hotel, Ikos Andaluzia, como em Portugal, onde temos um projeto hoteleiro em curso na zona de
Albufeira. A estreita colaboração com a comunidade dos nossos estabelecimentos é fundamental e faz
parte da nossa filosofia de trabalho. Acreditamos que é nos tempos mais difíceis que temos de mostrar
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unidade e, por esta razão, estamos muito orgulhosos de participar na iniciativa do banco alimentar da
Câmara Municipal de Albufeira”.

Albufeira será o próximo destino da Ikos Resorts, com a abertura da sua sexta propriedade na Europa e
a primeira em Portugal, trazendo assim uma unidade “All Inclusive” para Portugal graças ao seu
conceito Infinite Lifestyle.
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POSTAL

27/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Construção do Dom Pedro Residences no Algarve arranca em
julho já com 50% vendido
“A privilegiada localização do Dom Pedro Residences, na frente de mar servida pelo
passadiço que liga Quarteira a Vilamoura, justifica a recetividade por parte dos clientes
investidores, apesar da atual conjuntura”, revela Reinaldo T eixeira, administrador da
Garvetur

A Garvetur iniciou a comercialização, em planta, do Empreendimento Dom Pedro Residences, no Algarve,
mas as vendas concretizadas representam já um volume de negócios superior a 30 milhões de euros,
com 50% das unidades disponíveis vendidas, foi esta terça-feira anunciado.

A primeira fase da construção do empreendimento “contempla o lote 6A do Loteamento da Quinta do
Romão, com uma oferta de 83 apartamentos turísticos de tipologias T2 e T4, com áreas entre os 101,1
m2 e os 231 m2, em regime chave-na-mão, com mobiliário e equipamentos de qualidade superior”,
informou a empresa, em comunicado.

“A privilegiada localização do Dom Pedro Residences, na frente de mar servida pelo passadiço que liga
Quarteira a Vilamoura, justifica a recetividade por parte dos clientes investidores, apesar da atual
conjuntura”, afirmou o administrador da Garvetur Reinaldo Teixeira, citado no comunicado.

"Este ativo do portfolio da mediadora Garvetur está direcionado para o Turismo Residencial e para férias
e lazer em família e associa uma excelente localização a características muito distintivas da propriedade,
que têm atraído grande interesse de investidores, tanto nacionais como estrangeiros”, acrescenta.

O arranque da construção no mês de julho de um ano difícil como o de 2021 é, para o empresário, “um
sinal muito positivo e demonstra a resiliência do mercado imobiliário no Algarve e a confiança dos
promotores do empreendimento no produto que é disponibilizado”.

Segundo o mesmo comunicado, a Garvetur obteve um sucesso na comercialização do Empreendimento
Dom Pedro Residences, por ser “um projeto que, para além das já faladas características e localização
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únicas, oferece ainda um enorme potencial para uma exploração turística com boa rentabilidade, o que
foi reconhecido pelo mercado”.

16/20



POSTAL

27/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Empresa de barcos de recreio do barlavento propõe nova
experiência nos mares do Algarve
Uma nova embarcação rasgará as ondas com a companhia dos simpáticos golfinhos, ao
longo de cerca de três horas e meia a bordo do novo catamarã Onda Azul

A Discover Tours, empresa de barcos de recreio que atua desde 2013 no barlavento algarvio,
propõe a combinação única de arte urbana, observação de golfinhos e atividades aquáticas.

Em plena pandemia a empresa decidiu apostar em mais uma experiência nos mares do Algarve e "em
agosto de 2021 uma nova embarcação rasgará as ondas com a companhia dos simpáticos golfinhos, ao
longo de cerca de três horas e meia a bordo do novo catamarã Onda Azul", revela a Discover Tours em
comunicado.

Com o objetivo de proporcionar aos visitantes a primeira interação com os golfinhos no seu habitat
natural, a Discover Tours terá partidas desde Lagos, nos períodos da manhã ou da tarde. O passeio
poderá chegar até 14 milhas, se necessário, e ao longo da viagem os visitantes conseguirão avistar
golfinhos-roaz, baleias, orcas, ou até o segundo maior tubarão do mundo, o tubarão-frade.

Os comentários feitos pela experiente tripulação são em português e inglês, e dão o conhecimento
aprofundado sobre estas fascinantes criaturas marinhas.
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O programa a bordo do catamarã também incluí diversão para toda a família. Depois das emoções fortes
ao avistar os cetáceos da nossa costa, tenha momentos animados em família ou com amigos no parque
aquático, junto de uma baía incrível. Para finalizar a experiência, será servido um snack saudável e
delicioso ainda a bordo do catamarã.

"A participação do artista algarvio de arte urbana Asur na pintura do Onda Azul, pretende levar a arte
urbana a ser exibida em locais invulgares como, por exemplo, o mar!", explica a Discover Tours.

Para o artista foi a primeira vez que deixou a sua marca sobre um barco, mas não foi a primeira vez que
representou a vida marítima. Um tema recorrente nas suas obras espalhadas por todo o Algarve e no
país.

As reservas podem ser feitas através do website, pelo telefone (+351) 964 871 504, ou pelo e-
mail sales_ops@discover.pt.
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“O Algarve fica-te bem! Sempre” – O novo vídeo para chamar
turistas
“O Algarve fica-te bem! Sempre” – é o novo vídeo do T urismo do Algarve que pretende
relembrar aos turistas nacionais e espanhóis o bom que é passar férias na região.

“O Algarve fica-te bem! Sempre” – é o novo vídeo do Turismo do Algarve que pretende relembrar aos
turistas nacionais e espanhóis o bom que é passar férias na região.

A campanha do Turismo do Algarve decorre até 13 de agosto e tem como base um pequeno vídeo para
inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses.

Segundo João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “apesar de o último ano e meio ter sido
extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos turistas portugueses
e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública.
Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a
crescer e é por isso fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade
turística”, explica.

A nova campanha “O Algarve fica-te bem! Sempre” dá continuidade à anterior “O Algarve fica-te bem”,
lançada pelo Turismo do Algarve em junho de 2020.

“Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a
melhorarem, é o momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança
de todos. Aqui deixamos o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em
breve, agora com mais um pretexto: as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da
região que serão hasteadas na próxima época balnear”, afirma o presidente do Turismo do Algarve.

Veja o vídeo:

<iframe width="772" height="434" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

(Link)
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Briefing - O Turismo do Algarve fica-te bem
O T urismo do Algarve relançou a campanha de marketing digital com o mote “O Algarve
fica-te bem! Sempre.”. A nova fase desta publicidade de social media advertising e display
ads irá decorrer até dia 13 de agosto e tem como suporte um vídeo motivacional, que
será divulgado nas redes sociais.

O vídeo será ainda partilhado nas plataformas especializadas em reservas de viagens, com o objetivo de
promover a região do Algarve enquanto destino seguro para viajar, dando continuidade à campanha
lançada em maio deste ano.

"Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos
mostrar aos turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para
passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde
pública. Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a
crescer e é por isso fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade
turística", afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. "Esperamos que a campanha
contribua para o aumento de reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de
golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu, ainda
possamos melhorar o desempenho do verão na região", acrescenta.
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