
JORNAL ECONÓMICO

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 796

REACH: 30000

Hoteleiros e restauração apelam que municípios reforcem
políticas de testagem para admissão no interior de
establecimentos
Numa altura em que é obrigatória a apresentação do certificado digital ou um teste
negativo à Covid-19 para entrar no interior dos estabelecimentos comerciais, a AHRESP
apela que os municípios facilitem o processo através do desenvolvimento de políticas de
testagem massivas.

A associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende que a as autarquias
devem desempenhar um papel na testagem dos seus cidadãos.

Em comunicado, a AHRESP argumenta que várias autarquias têm prestado serviços no sentido de
oferecer testes ou facilitar a testagem, através de “políticas intensivas de testagem a moradores”, “aos
profissionais dos nossos sectores e algumas disponibilizaram mesmo testagem em horários adequados
aos picos da restauração e testes à Covid-19 gratuitos às empresas.

O apelo chega numa altura em que o Governo decretou que para se aceder ao interior dos
estabelecimentos comerciais, nomeadamente restaurantes (ao fim de semana), os ginásios, termas e
spas, casinos e bingos, alojamentos locais, entre outros, os consumidores devem apresentar um
certificado digital de vacinação ou um teste negativo à Covid-19, PCR, antigénio ou rápido (a realizar à
porta dos estabelecimentos).

“A AHRESP apela a que mais sigam o exemplo de ajudar estes sectores de atividade, especialmente
fustigados pelas medidas de controlo da pandemia”, acrescentam.
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JORNAL SOL

03/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Hoteleiros satisfeitos com novo plano de desconfinamento e
extensão do apoio à retoma progressiva do turismo
A AHP lembra que a aceitação de certificados digitais de vacinação provenientes, para já,
dos EUA, Canadá, Israel e Espaço Schengen, é 'fundamental', dada a importância que
estes mercados têm para Portugal.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que o plano de desconfinamento que entrou em
vigor no domingo “é um excelente avanço para o início da normalização do setor, sobretudo pelo facto
de estar definido já para o médio prazo”.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a associação aplaude também “a extensão do Apoio à
Retoma Progressiva (ARP) até à normalização da atividade, ainda a aguardar concretização”.

No entanto, os hoteleiros sublinham que aguardam ainda uma resposta por parte do Governo sobre a
aceitação de certificados de vacinação não UE.

A AHP lembra que a aceitação de certificados digitais de vacinação provenientes, para já, dos EUA,
Canadá, Israel e Espaço Schengen, é “fundamental”, dada a importância que estes mercados têm para
Portugal.

Raul Martins,  presidente da AHP, citado em comunicado, refere que ”sabemos que esta decisão não
depende apenas do Governo português, visto que a nível europeu está consagrada a regra da
reciprocidade no reconhecimento. Todavia, porque esta regra nos está a ser muitíssimo prejudicial e a
atrasar a recuperação económica, cabe a Portugal pressionar pelo seu lado e, inclusive, tomar uma
posição de abrir o caminho e decidir por si. Aliás isto é o que vários países europeus estão a fazer”.

3/24



Paralelamente, a associação também reforça que aguarda “há mais de 15 dias por uma decisão do
Governo quanto à estadia de tripulações de companhias aéreas nos hotéis”, considerando que há uma
“contradição legislativa”.

Sobre esta questão, Raul Martins sublinha que “esta sim é matéria exclusivamente da competência do
Governo português. É absurdo que tenham de se testar os tripulantes que ficam em estabelecimentos
hoteleiros, ao contrário do previsto em matéria de transporte aéreo, que dispensa as tripulações do
cumprimento desta obrigação”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Viajantes de UE e EUA vacinados isentos de quarentena em
Inglaterra
Os viajantes oriundos da União Europeia e dos Estados Unidos com vacinação completa
contra a covid-19 deixaram esta segunda-feira de ter de cumprir quarentena ao entrar
em Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Os viajantes oriundos da União Europeia e dos Estados Unidos com vacinação completa contra a covid-
19 deixaram esta segunda-feira de ter de cumprir quarentena ao entrar em Inglaterra, Escócia e País de
Gales.

A medida entrou em vigor às 4 horas desta segunda-feira e aplica-se a chegadas da maioria dos países
da Europa e da América do Norte, seja para turismo, negócios, visita à família ou participação em
eventos desportivos.

Até agora, apenas os cidadãos que tinham recebido as duas doses da vacina no Reino Unido estavam
isentos de cumprir a quarentena de 10 dias ao regressar a Inglaterra, com exceção de um país
considerado de risco máximo.

A quarentena ainda terá de ser feita ao chegar de um país na lista "amarelo +", como França, ou no
"vermelho" (neste caso num hotel designado), como Índia, Emiratos Árabes Unidos e toda a América do
Sul.

Para os países classificados pelo Governo britânico como "verde" não é imposta qualquer quarentena,
independentemente do estatuto de vacinação.

Apesar da alteração em relação à quarentena, os viajantes terão ainda de fazer um teste antes da
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partida e um teste no segundo dia após a chegada.

Esta medida era reclamada pelo setor do turismo e por estrangeiros residentes no Reino Unido que
ficaram separados dos familiares, em alguns casos durante mais de um ano, devido às restrições
impostas pela pandemia.

A mudança é "um desenvolvimento bem-vindo, algo que temos vindo a exigir há muito tempo", disse o
chefe executivo da associação de companhias áreas UK Airlines, Tim Alderslade, à Times Radio.

Tim Alderslade, citado pela agência France-Presse (AFP), acrescentou que a medida originou "um
aumento de cerca de 300% nas reservas para os EUA".

A medida também foi saudada por muitas pessoas que estavam esta madrugada no aeroporto de
Heathrow, em Londres, como Sue Blake, 72 anos, e Michael Blake, 71, que aguardavam a chegada de
Nova Iorque do neto de 8 anos, segundo a AFP.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido registou mais de 129 mil mortos, sendo um dos países
europeus com mais vítimas mortais, em mais de 5,8 milhões de casos de infeção com o vírus SARS-
CoV-2, que provoca a doença.

O país está atualmente a sofrer uma onda epidémica atribuída à variante delta, apesar de um declínio
notório de novos casos de infeção na última semana.

De acordo com os dados mais recentes sobre a pandemia no Reino Unido, nos últimos sete dias houve
187.548 pessoas com teste positivo à covid-19, uma diminuição de 30% no número de casos,
comparando com os sete dias anteriores.

Esta melhoria, bem como o progresso da vacinação (72% dos adultos totalmente vacinados no Reino
Unido), está a levar a pedidos crescentes para que o Governo de Boris Johnson flexibilize as restrições
fronteiriças, que deverão ser atualizadas dentro de uma semana.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Cientistas pedem ajuda para estudar excesso de algas
Centro de C iências do Mar no Algarve lança plataforma para monitorizar impacto no
litoral
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POSTAL

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Portugueses começam a chegar ao Algarve mas turismo
internacional continua fraco
Agosto está longe da ocupação máxima. As tradicionais férias de verão do Algarve são
preenchidas essencialmente por portugueses. A região começa a registar um ligeiro
aumento de turistas internacionais, mas longe das enchentes do passado.

Na região do Algarve, o arranque do mês de agosto é sinal de chegada de muitos portugueses.

Desde domingo que se nota mais movimento de turistas nacionais, ainda assim longe das enchentes de
outros verões.

O turismo internacional na região continua fraco.

 

FOTO D.R.
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AGOSTO TRAZ NOVAS MEDIDAS: O QUE PASSA A
SER PERMITIDO?
Portugal já entrou na primeira fase do plano de reabertura do país. A partir de agora, não há limite de
horário para circular na rua e o comércio e restauração podem funcionar até às 02:00. Os bares e
discotecas reabrem mas com limitações.

O dia de ontem ficou marcado pelo o início de uma nova fase de reabertura do país, numa altura em que
mais de metade dos portugueses já tem a vacinação completa.

Nesta primeira fase deixam de existir restrições à circulação e já se pode andar na rua depois das 23:00.
No comércio, espetáculos e restauração, os horários são alargados e passam a poder encerrar às
02:00.

Nos espetáculos, a lotação máxima é de 66% e nos restaurantes mantêm-se os limites de pessoas por
mesa - seis no interior e 10 nas esplanadas.

Sujeitos às mesmas regras estão os bares e discotecas: podem reabrir, mas em condições específicas.
Têm encerramento obrigatório às 02:00 e não têm pista de dança. As discotecas têm de ter licença para
funcionar como bar.

Os carrosséis podem voltar com autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS), assim como o público
em eventos desportivos.

Nos casamentos e batizados, a lotação máxima é de 50%. Para estes tipo eventos que superem as 10
pessoas, é preciso apresentar o certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19.

O certificado digital passa também a ser essencial, por exemplo, para entrar em hotéis, termas e spas,
casinos e bingos e também em aulas de grupo nos ginásios. É ainda necessário para viajar e para comer
no interior dos restaurantes ao fim de semana.

Ainda nesta primeira fase, o teletrabalho passa de obrigatório a recomendado.
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SIC NOTÍCIAS

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Portugueses começam a chegar ao Algarve para as tradicionais
férias de verão
Turismo internacional na região continua fraco.

No Algarve, o arranque do mês de agosto é sinal de chegada de muitos portugueses. Desde ontem que
se nota mais movimento de turistas nacionais, ainda assim longe das enchentes de outros verões.

O turismo internacional na região continua fraco.

Portugal já entrou na primeira fase do plano de reabertura do país. A partir de agora, não há limite de
horário para circular na rua e o comércio e restauração podem funcionar até às 02:00. Os bares e
discotecas reabrem mas com limitações.

O dia de ontem ficou marcado pelo o início de uma nova fase de reabertura do país, numa altura em que
mais de metade dos portugueses já tem a vacinação completa.

Nesta primeira fase deixam de existir restrições à circulação e já se pode andar na rua depois das 23:00.
No comércio, espetáculos e restauração, os horários são alargados e passam a poder encerrar às
02:00.

Nos espetáculos, a lotação máxima é de 66% e nos restaurantes mantêm-se os limites de pessoas por
mesa - seis no interior e 10 nas esplanadas.

Sujeitos às mesmas regras estão os bares e discotecas: podem reabrir, mas em condições específicas.
Têm encerramento obrigatório às 02:00 e não têm pista de dança. As discotecas têm de ter licença para
funcionar como bar.
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Os carrosséis podem voltar com autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS), assim como o público
em eventos desportivos.

Nos casamentos e batizados, a lotação máxima é de 50%. Para estes tipo eventos que superem as 10
pessoas, é preciso apresentar o certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19.

O certificado digital passa também a ser essencial, por exemplo, para entrar em hotéis, termas e spas,
casinos e bingos e também em aulas de grupo nos ginásios. É ainda necessário para viajar e para comer
no interior dos restaurantes ao fim de semana.

Ainda nesta primeira fase, o teletrabalho passa de obrigatório a recomendado.
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SIC

02/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

No Algarve, desde ontem, que se nota mais movimento de
turistas, mas longe das enchentes dos outros verões
No Algarve, desde ontem, que se nota mais movimento de turistas, mas longe das
enchentes dos outros verões

No Algarve, desde ontem, que se nota mais movimento de turistas, mas longe das enchentes dos outros
verões
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PUBLITURIS

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

"Turismo vai ser um fator decisivo no terceiro trimestre", alerta
Fórum para a Competitividade
O Fórum para a Competitividade indica que o mês de agosto é de "importância capital".

O Fórum para a Competitividade defendeu  que o turismo vai ser um fator decisivo no terceiro trimestre,
apesar da incerteza, classificando agosto como de “importância capital”.

“No terceiro trimestre, o fator decisivo será o turismo, sobre o qual há a considerar dois aspetos. Por um
lado, há uma dualidade marcadíssima, com os visitantes externos ainda longíssimo da recuperação,
quando nos residentes há um regresso a níveis muito próximos dos de 2019”, lê-se na nota mensal do
Fórum para a Competitividade, noticiada pela Lusa.

Por outro lado, permanece ainda a “elevada incerteza” quando aos próximos meses, sendo agosto de
“importância capital”.

O fórum manteve a sua estimativa para o conjunto do ano entre 1% e 3%, face aos níveis de incerteza
do turismo e à evolução, em linha com o esperado, verificada no segundo trimestre.

Ainda no que se refere ao turismo, em junho, a recuperação nas dormidas de residentes “foi quase
total”, registando-se, no entanto, uma descida de 7,6% face ao mesmo mês de 2019.

No que se refere aos não residentes, o retrocesso foi de 72% em comparação com os valores apurados
há dois anos, antes da pandemia.

“Para os próximos meses, é de esperar que prossiga esta recuperação dual: muito melhor em relação
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ao mercado interno do que ao mercado externo”, apontou, notando que as recentes medidas adotadas
pelo Governo trazem “algum alívio ao setor”, mas não são suficientes para “aproveitar o verão”.

Da mesma forma, perspetivam-se melhorias no que concerne aos clientes externos, mas agosto
“dificilmente poderá igualar os valores do ano passado”.

A partir de agosto, “quanto maior a recuperação, menos ‘turísticos’ serão os meses”.
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CMTV

02/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE

ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

Alívio nas restrições do comércio também no Algarve
Alívio nas restrições do comércio também no Algarve

Alívio nas restrições do comércio também no Algarve
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DIÁRIO AS BEIRAS

03/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • COIMBRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 970

REACH: -1

Estudo da universidade conclui que indústria turística nunca mais
será a mesma”
Os destinos turísticos mundiais precisam de se redimensionar, reformular e reestruturar
em função dos impactos causados pela pandemia da covid-19
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RTP 3

02/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 82418

REACH: -1

Na rubrica "Volta de Verão" vamos descobrir os encantos de
Monchique
Na rubrica "Volta de Verão" vamos descobrir os encantos de Monchique

Na rubrica "Volta de Verão" vamos descobrir os encantos de Monchique
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JORNAL DO ALGARVE

02/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Paul McCartney: Quando o Algarve seduziu os Beatles
Apesar de os T he Beatles nunca terem atuado em Portugal, a região algarvia atraiu as
atenções de dois dos seus membros:Paul McCartney e George Harrison

 

Apesar de os The Beatles nunca terem atuado em Portugal, a região algarvia atraiu as atenções
de dois dos seus membros:
Paul McCartney e George Harrison. Entre as muitas histórias que existem da passagem dos dois
artistas por terras algarvias,
há uma que se destaca e ficará para sempre na história. Trata-se de uma atuação única e
inesperada de Paul, no hotel Penina, que acabou com a composição de um tema com o mesmo
nome

Em 1957, no ano do nascimento do JA, o seu fundador, colaboradores e colunistas avançavam com
uma intensa campanha intitulada “Operação Algarve Turismo”, onde se destacavam as potencialidades
da região, como o clima, a temperatura da água e a paisagem para o turismo internacional. Através de
vários artigos publicados, começaram a ser dados os primeiros passos para a construção do primeiro
hotel algarvio da era moderna, em 1960: Vasco da Gama, em Monte Gordo. A partir daí, o turismo
algarvio começa a ganhar asas e a região fica na moda, principalmente para os britânicos, atraindo até
grandes estrelas internacionais. Paul McCartney e George Harrison não foram exceção.

“Yesterday” tem costela algarvia
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A primeira viagem de Paul McCartney ao Algarve – tinha ele ainda uns juvenis 22 anos – aconteceu em
1965, de 27 de maio a 11 de junho, juntamente com a sua namorada da altura, Jane Asher. Passaram
férias em Albufeira.

Esta oportunidade surgiu através de um convite feito por Bruce Welch, que estava na casa de férias de
Cliff Richard.

Ainda sem aeroporto em Faro, o casal apanhou voo em Londres e desembarcou em Lisboa, tendo
posteriormente alugado um carro, contou ao JA o jornalista Luís Pinheiro de Almeida, um dos autores do
livro “Beatles em Portugal”, de 74 anos.

“Vieram de avião até Lisboa, alugaram um carro e foram até Faro. Foram cinco horas de carro, não
havia autoestrada sequer”, conta.
A caminho do Algarve, enquanto atravessavam estradas de pouca qualidade, surge uma letra na cabeça
de Paul, que viria posteriormente a ser o êxito “Yesterday”.

“Veio-lhe a letra à cabeça, escreveu num papel e quando chegou a casa do Bruce, a primeira coisa que
pediu foi uma guitarra. O Bruce até costuma dizer que foi a primeira pessoa a ouvir a ‘Yesterday’
completa, com música e letra”, refere Luís Pinheiro de Almeida ao JA.

Já em Albufeira, Paul e Jane ficaram hospedados no hotel Boa Vista e o membro dos The Beatles “queria
mesmo férias, sem fotografias”.

“Nessa altura o Algarve já era uma colónia inglesa e estava muito na moda. Era a primeira viagem ao
estrangeiro que Paul fazia com a namorada”, conta Luís.

Portugal vivia tempos de ditadura e, por essa razão, “havia pouca informação”, tornando-se essa,
curiosamente, numa das razões da escolha do Algarve para as férias de McCartney. Assim, segundo
disse Luís Pinheiro de Almeida ao JA, Paul foi aconselhado por um amigo a escolher o destino a sul de
Portugal pois “era um país calmo, sossegado, onde as pessoas andavam sem ser reconhecidas”.

O autor considera que “para os portugueses era difícil reconhecerem” Paul McCartney por terras
algarvias, pois “viam uma pessoa de cabelos compridos, mas não associavam aos The Beatles, até
porque havia pouca informação”.

No entanto, as primeiras férias de Paul no Algarve foram encurtadas em um ou dois dias: os The Beatles
tinham recebido um convite da rainha de Inglaterra, Isabel II, para serem condecorados e o artista teve
de partir para Londres.

“Paul gostou de ter cá estado, prometeu voltar e voltou”, acrescenta.

As segundas férias, com atuação surpresa

A 10 de dezembro de 1968, Paul McCartney acompanhado da sua mulher, Linda Eastman, e da sua filha,
Heather, aparecem de surpresa à porta de casa de Hunter Davies, o autor da biografia oficial dos The
Beatles, na Praia da Luz.
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“Naquela altura, Paul tinha uma folga, arranjou um avião para Faro e foi bater à porta do Hunter Davies,
que nem sabia que ele estava ali. Apareceu de surpresa”, conta Luís ao JA.

Esta viagem teve um maior impacto na Imprensa, que acompanhou todos os passos do artista inglês,
que deu algumas entrevistas, divulgando ainda mais o Algarve pelo mundo.

“A repercussão em 1968 foi maior porque os The Beatles em Portugal, nessa altura, já eram muito mais
conhecidos”, explica o autor.

No entanto, destes dias de descanso, nasceu uma nova música. Numa das noites, Paul McCartney
dirigia-se para a boate “Sobe e Desce”, no Carvoeiro, mas parou no hotel Penina, em Portimão, porque
precisava de trocar libras por escudos.

Quando chegou à receção, foi reconhecido pelos membros da banda portuense Jota Herre, que estavam
a atuar no bar.

“O Aníbal Cunha dos Jota Herre reconheceu-o logo. O Paul até brincou com a situação, dizendo que nem
ali o deixavam em paz. No entanto acabou por ir para o bar, houve empatia entre todos e acabou por
tocar bateria, piano e cantar até às quatro horas da manhã”.
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Além de tocar “Yesterday”, Paul ainda teve tempo de compor uma música inédita, que batizou de
“Penina” e ofereceu à banda portuguesa, que veio a editá-la pouco tempo depois.

“As pessoas acham que é uma canção menor, mas eu acho-lhe piada. Ele simplesmente escreveu aquilo
e deu-lhes. Uma das razões pelo que o Penina é conhecido, em certos nichos de mercado, é pela canção
que ali foi escrita pelo Paul”, destaca.

Para a banda, a canção composta por Paul “era uma mais valia” e deixou os artistas “contentes”. Hoje
em dia, o disco, em termos de colecionismo “ainda tem algum valor”.

Luís Pinheiro de Almeida refere que “fez-se uma grande festa” no bar do hotel. Os hóspedes começaram
a reclamar do barulho que estava a ser feito, “mas quando souberam que era o Paul, vieram todos para
baixo e o bar encheu”, incluindo funcionários.

No entanto, não existe uma fotografia deste momento e a atual administração está à procura,
oferecendo uma recompensa.

“Do Paul a tocar no Penina não há uma única fotografia. Se houver é de pessoas que estavam
hospedadas no hotel. Talvez uma dessas pessoas possa ter, provavelmente estrangeiros. Era giro essa
fotografia ver a luz do dia”, refere.
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Segundo a administração do hotel, “falta a fotografia para eternizar este momento”, lançando o desafio:
quem tiver uma fotografia deste momento e enviar para o email pt-marketing@jjwhotels.pt recebe uma
estadia de três noites.

Durante esta viagem, Paul McCartney também visitou o interior algarvio, em Monchique, onde almoçou
no restaurante “Rampa”, andou de burro e comprou xailes algarvios.

“Para eles, andar de burro em 1968 era como estar em Marte. Era uma coisa completamente ao lado”,
salienta Luís ao JA.

Gonçalo Dourado

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/paul-mccartney-quando-o-algarve-seduziu-os-beatles/

