
FUGAS

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

Portugal eleito o melhor país do mundo para viajar pelos leitores
da Condé Nast
É o país preferido para viajar este ano, assim como o segundo mais simpático do mundo.
Eis os vencedores dos Reader’s Choice Awards, votados anualmente pelos leitores da
Condé Nast Traveler.

E eis que Portugal volta ao topo das escolhas dos viajantes, agora nos Reader's Choice Awards,
“prémios” atribuídos anualmente pelos leitores da Condé Nast Traveler, “bíblia” das revistas internacionais
dedicadas ao sector das viagens, com edições locais em diferentes países do mundo.

Depois de ter sido eleito o Melhor Destino da Europa na edição regional dos World Travel Awards,
Portugal volta agora a ser votado o melhor país do mundo para se viajar, repetindo o primeiro lugar de
2021 nos Reader's Choice Awards, numa eleição que une, pela quarta vez, as preferências dos leitores
das edições lançadas nos Estado Unidos e no Reino Unido (neste caso, Condé Nast Traveller, onde os
prémios são realizados desde 1998).

Apesar de Portugal ser o único país europeu no top 5 (à frente de Japão, Tailândia, Singapura e Índia), “a
Europa dominou este ano a lista” de 48 destinos, com 18 entradas, o que corresponde ao que se foi
“ouvindo esporadicamente (e vendo no Instagram) sobre [os destinos] para onde os viajantes têm
escolhido ir”, destaca a Condé Nast Traveler.

Portugal foi ainda eleito o segundo país mais simpático da Europa, só ultrapassado pela Irlanda. “A
localização de Portugal no oceano Atlântico tornou-o um paraíso para aqueles que procuram saborear a
autêntica vida marítima e sua cultura”, detalha a publicação. “Com longas extensões de costa dourada,
aldeias aninhadas entre campos de arroz e dunas, e arquitectura dos séculos XVI-XIX, é um país com
muito que recomendar, sobretudo os famosos pratos de bacalhau e sardinha grelhada, que se tornaram
sinónimos da região.”

Além do Porto e de Lisboa, eleitas a 5.ª e a 8.ª cidades mais simpáticas da Europa, nota ainda para “um
conjunto de povoados mais pequenos”, como a “encantadora” aldeia de Marvão, “com as suas muralhas

1/48



do século XIII”, ou “Amarante, no Norte”. Já os Açores ocupam a última posição do top 10 das melhores
ilhas da Europa.

Entre os vencedores deste ano dos Reader's Choice Awards, eleição realizada através de votação online
e que, de ano para ano, toma o pulso às tendências e preferências dos viajantes um pouco por todo o
mundo nas mais diversas categorias do sector, incluindo Hotéis, Resorts, Cruzeiros, Spas, Cidades,
Países, Companhias Aéreas e Aeroportos, destaque ainda para uma mão cheia de unidades hoteleiras
portuguesas.

O Six Senses Douro Valley e o Vila Vita Parc ficaram, respectivamente, em 24.º e 25.º lugares na lista de
30 “melhores spas de destino do mundo em 2022”, enquanto o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon foi eleito
um dos 50 melhores hotéis do mundo (45.ª posição). Já o Anantara Vilamoura Algarve Resort entrou
para os melhores resorts do resto da Europa (excluindo a Grécia).

“Apesar dos contratempos e dos atrasos, e um pouco de trepidação, 2022 foi o ano em que realmente
abraçámos de novo as viagens, depois de quase dois anos de abstinência forçada”, sublinha a edição
britânica dos prémios.
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NEWSAVIA

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 650

REACH: -1

Ryanair lanc ̧a a maior programac ̧ão de Inverno de sempre com
base no Algarve
A Ryanair anunciou nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, a sua maior programac ̧ão de
Inverno de sempre com base no Aeroporto Gago Coutinho – Faro, no Algarve, sul de
Portugal. Serão 30 rotas…

A Ryanair anunciou nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, a sua maior programac¸a~o de Inverno de
sempre com base no Aeroporto Gago Coutinho – Faro, no Algarve, sul de Portugal.

Serão 30 rotas para destinos de sol e para cidades europeias, permitindo city breaks no Inverno,
nomeadamente Marselha, Mila~o, Londres e Paris, ale´m de quatro novas rotas para Frankfurt,
Luxemburgo, Madrid e Nuremberga. Os bilhetes já estão à venda no site da companhia.

“A Ryanair tem o prazer de proporcionar a Faro e a` regia~o do Algarve mais escolha de rotas e
conectividade, ao mesmo tempo que transporta mais turistas, contribuindo assim para o crescimento e
economia da regia~o durante a e´poca de Inverno”, refere um comunicado distribuído nesta quinta-feira
pela empresa irlandesa de voos de baixo custo.

Elena Cabrera (na imagem de abertura), diretora da Ryanair para Portugal e Espanha, considera que
neste Inverno, a companhia “oferece aos seus clientes/visitantes do Algarve tarifas mais baixas e
fiabilidade com os seus planos de viagem de Inverno, uma vez que opera 3.000 voos dia´rios”.
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SUL INFORMAÇÃO

07/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ryanair lança voos de Faro para Madrid, Frankfurt, Luxemburgo e
Nuremberga
Companhia aérea low cost vai ter a maior oferta de sempre, em termos de lugares, este
Inverno

A Ryanair terá novas rotas para Faro a partir de Madrid, Frankfurt, Luxemburgo e Nuremberga, este
Inverno, revelou ao Sul Informação Elena Cabrera, country manager da Ryanair para Portugal e Espanha.

A programação de Inverno da companhia aérea low cost no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro,
«começou agora e será a maior de sempre», com uma oferta recorde de 800 mil lugares, em 30 rotas,
assegurou a mesma responsável.

«Para fazer uma comparação, no Inverno de 2019, que é o ano comparável, tínhamos 550 mil.
Portanto, vamos aumentar a capacidade para o Aeroporto de Faro em cerca de 30%», disse.

Ao todo, vão ser operadas pela Ryanair 30 rotas de e para Faro. As quatro novas ligações, que «vão
começar agora em Outubro, mais para o final do mês, e vão durar até Março», juntam-se a outras,
como as para o Reino Unido e República da Irlanda, mas também «Berlim, Marselha, Milão e Viena, entre
muitas outras».

Este reforço da aposta em Faro acontece porque, para a companhia aérea irlandesa, «o Algarve é um
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destino que funciona muito bem. Também temos o objetivo de colocar mais capacidade em Portugal. Já
operamos em seis aeroportos e temos cinco bases, uma no Algarve, onde temos quatro aviões»,
revelou.

«A região algarvia é, para nós, um destino muito importante e atrativo. Tem as praias, o clima. Nós
somos uma companhia irlandesa e os irlandeses adoram o Algarve, bem como gente de todo o Reino
Unido, que foi o nosso primeiro mercado», elogiou Elena Cabrera.

«É a primeira vez que disponibilizamos tantos lugares para Faro no período de Inverno. Isto acontece
porque nós conseguimos ver que é um destino que está a crescer e funciona muito bem, mas também
porque temos a capacidade. Comprámos 210 aviões Boeing Gamechanger, dos quais os primeiros 73
chegaram no Verão», explicou a country manager da Ryanair para a Península Ibérica, em entrevista ao
Sul Informação.

«Os novos aviões são muito mais sustentáveis. Tem menos 40% de emissões acústicas, produzem
menos 16% de emissões de CO2 e têm mais 4% de espaço para passageiros», concluiu Elena Cabrera.

Como é habitual no início de cada temporada, a companhia aérea low cost está a disponibilizar voos,
mais baratos que o habitual, a partir de 24,99 euros, «para viagens de ida de 22 de Outubro até 23 de
Março», que sejam reservadas no site da companhia, até ao próximo sábado, 8 de Outubro.
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CORREIO DE LAGOS

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Rallye Casinos do Algarve acolhe a Taça de Portugal de Ralis
Uma das mais antigas provas do calendário nacional de ralis está de volta, acolhendo
desta feita, à semelhança da edição de 2014, a T aça de Portugal de Ralis. Os
concorrentes vindos dos diferentes campeonatos de ralis sob a égide de Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting têm a possibilidade de lutar entre si por um troféu
comum. Um evento único que permitirá máquinas, na busca do desejado troféu, absoluto
e por categoria.

Uma das mais antigas provas do calendário nacional de ralis está de volta, acolhendo desta feita, à
semelhança da edição de 2014, a Taça de Portugal de Ralis. Os concorrentes vindos dos diferentes
campeonatos de ralis sob a égide de Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting têm a
possibilidade de lutar entre si por um troféu comum. Um evento único que permitirá máquinas, na busca
do desejado troféu, absoluto e por categoria.
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A prova decorrerá nos dias 12 e 13 de Novembro nos municípios de Lagoa, Portimão, Lagos e
Monchique, tendo como quartel general o Hotel Algarve Casino e o parque de assistência e parque
fechado no recinto da FATACIL em Lagoa. A acção arranca com uma classificativa de qualificação para
todos os concorrentes, que definirá a ordem de partida para o primeiro troço, a primeira passagem por
Portimão. Os concorrentes repetirão este para depois irem à até Lagos para a habitual Super-Especial
noturna. No dia seguinte os concorrentes enfrentarão o desafio da montanha, com duas passagens pelas
classificativas de Chilrão e Monchique, terminando a vertente competitiva com a Super-Especial de
Portimão realizada junto à rotunda Salgueiro Maia. A consagração dos vencedores será feita no pódio
localizado no Hotel Algarve Casino.

A prova poderá ser seguida nas redes sociais do Clube Automóvel do Algarve (Facebook, Instagram,
Twitter), sendo inclusive produzida uma radio online de acompanhamento à prova, à semelhança das
últimas edições e contando ainda com cobertura televisiva. O Rallye Casinos do Algarve é uma
organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e
Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.
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SUL INFORMAÇÃO

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve Spa Week está de volta com descontos de 50% nos spas
de luxo
Organização promove dois eventos de lançamento, a 9 e 16 de Outubro, com o objetivo
de reunir donativos para projetos de solidariedade no Barlavento e Sotavento Algarvio

A Algarve Spa Week regressa entre os dias 22 e 30 de Outubro, com 50% de descontos em serviços de
wellness em nove spas de hotéis de cinco estrelas da região algarvia.

A 12.ª edição da iniciativa, desenvolvida desde 2010 com objetivo de promover o Algarve enquanto
região de excelência para o Turismo de Saúde e Bem-Estar, decorre este ano sobre a temática “Digital
Detox: Connecting Yourself to Welness”.

Durante os nove dias da Algarve Spa Week, oferece-se a possibilidade de um tour sensorial por spas de
luxo e a descoberta de locais de relaxamento para revigorar corpo e mente.

Além dos menus de tratamento criados especialmente para o evento a metade do preço, que incluem
terapias de beleza e bem-estar, surge este ano a novidade do tratamento de assinatura “Massagem
Mente e Corpos Serenos”, inspirado na temática desta edição.

Por 65 euros, esta massagem completa de corpo, com a duração de 65 minutos, transmite uma
sensação de alívio profundo, ajudando a eliminar tensões musculares e a melhorar a circulação,
purificando e regenerando o organismo.
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Participam nesta edição os seguintes spas: 7Seven Spa (Hilton Vilamoura), Alma Spa (Monte Santo
Resort), Cascade Spa (Cascade Wellness Resort), Felicitás Spa Atlântico (NAU São Rafael Atlântico),
Felicitás Spa Palace (NAU Salgados Palace), Osmos Wellness Center (Vidamar Resort Algarve), Real Spa
Therapy (Real Marina Hotel & Spa), Real Spa Therapy (Real Santa Eulália Resort & Spa) e Reflections Spa
(Whydham Grand Algarve).

É possível já reservar os tratamentos diretamente com as unidades aderentes, clicando aqui, ou ainda
através da página Facebook do evento.

Dois dias de pré-evento reúnem donativos para projetos de solidariedade

A organização da Algarve Spa Week, em parceria com as Juntas de Freguesia de Alvor, de Quarteira e a
Câmara Municipal de Loulé, promove a iniciativa com dias de pré-evento em dois fins-de-semana
consecutivos, nos dias 9 e 16 de Outubro.

Com o objetivo de envolver a comunidade local, residentes e turistas, no dia 9, no Passeio das Dunas
entre Vilamoura e Quarteira, e no dia 16, na Zona Ribeirinha do Alvor, junto ao Mercadinho da Ria, será
possível aos participantes experimentarem gratuitamente massagens que vão estar disponíveis durante
os nove dias da Algarve Spa Week.

Estarão também disponíveis atividades de Wellness e Fitness nas modalidades de Zumba, Yoga e Yoga
Kids (pré-evento do Sotavento, a 9 de outubro), e nas modalidades de BodyBalance e Sh’bam by Epic
Fitness Portimão (pré-evento do Barlavento, a 16 de outubro).

A participação nestas aulas de Wellness e Fitness custam três euros, que revertem na sua totalidade para
apoiar os projetos de cariz social das associações Partilhas & Cuidados e Onncovida.

Todos os participantes nestas atividades de Wellness e Fitness habilitam-se ainda a um sorteio de nove
circuitos de spas para duas pessoas.

Programa – 9 de Outubro – Passeio das Dunas entre Vilamoura e Quarteira 10h00 – Inscrição nas
atividades de wellness + senha para prémio 10h15 – Início de massagens gratuitas 10h15 – Aula de
Zumba 11h15 – Aula de Yoga 12h00 – Aula de Yoga Kids 12h15 – Término das massagens gratuitas
12h30- Sorteio de prémios aos participantes

Programa – 16 de Outubro – Zona Ribeirinha de Alvor, junto ao Mercadinho da Ria 10h00 – Inscrição nas
atividades de wellness + senha para prémio 10h15 – Início de massagens gratuitas 10h30 – Aula de
BodyBalance by Epic Fitness 10h45 – Aula de Sh’bam by Epic Fitness 12h15 – Término das massagens
gratuitas 12h30- Sorteio de prémios aos participantes

SPAS PARTICIPANTES:

7 SEVEN SPA VILAMOURA

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa

Rua da Torre d’Agua, Lote 4.11.1B 8125-615 Vilamoura

______________

ALMA SPA

Monte Santo Resort

R. João Paulo II 8400-556 Carvoeiro
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_____________

CASCADE SPA

Cascade Wellness Resort Rua das Ilhas 8600-513 Lagos,

____________

FELICITÁS SPA PALACE

NAU Salgados Palace

Herdade dos Salgados

8200-424 Guia, Albufeira

___________

FELICITÁS SPA ATLÂNTICO

São Rafael Atlântico

Rua dos Corais

8200-613 Albufeira

_____________

OSMOS WELLNESS CENTER Vidamar Resort Algarve R. da Boca da Alagoa Lote 1

8200-424 Guia

_____________

REAL SPA THERAPY

Real Santa Eulália Resort & Spa Praia de Santa Eulália 8200-916 Albufeira

_____________

REAL SPA THERAPY

Real Marina Hotel & Spa

Av. 5 de Outubro 8700-307 Olhão

____________ REFLECTIONS SPA Whyndham Grand Algarve Av. André Jordan 39 8135-024 Almancil

Para mais informações, contacte: Organização Algarve Spa Week

E: spaweekalgarve@gmail.com
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VIDA ECONÓMICA

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3780

REACH: 1800

Diárias no Alojamento Local superam os 300 euros em Lisboa e
Porto
Alojamento Local em Lisboa atingiu em julho um volume de faturação de 8,2 milhões de
euros.
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EXPRESSO

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ELISABETE SOARES

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Nómadas digitais pressionam oferta de alojamentos em Lisboa e
Porto
Alguns operadores que investem em residências de estudantesestão a direcionar parte
da oferta para os nómadas digitais
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CIRCUITOS VIP

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • INSTANTÂNEO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1090

REACH: -1

Dormidas reservadas através de plataformas online já
ultrapassam níveis pré-pandemia
No primeiro semestre do ano, as dormidas de curta duração na União Europeia
reservadas através de plataformas online de alojamento somaram 199 milhões, valor que
representa uma subida de 138% face a igual período do ano passado e que ultrapassa
mesmo os 193 milhões de dormidas reservadas através destas plataformas nos primeiros
seis meses de 2019
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No primeiro semestre do ano, as dormidas de curta duração na União Europeia reservadas através de
plataformas online de alojamento somaram 199 milhões, valor que representa uma subida de 138%
face a igual período do ano passado e que ultrapassa mesmo os 193 milhões de dormidas reservadas
através destas plataformas nos primeiros seis meses de 2019.

 

“Com este valor, o turismo através destas plataformas superou os níveis registados no primeiro
semestre de 2019, ano anterior à pandemia da Covid-19, quando as plataformas registaram cerca de
193 milhões de noites de hóspedes”, lê-se na informação divulgada esta terça-feira, 4 de outubro, pelo
Eurostat.

O gabinete de estatística da União Europeia, que pela primeira vez divulgou dados mensais relativos ao
alojamento turístico de curta duração, graça a um acordo entre a Comissão Europeia e as plataformas
Airbnb, Booking.com, Expedia e Tripadvisor, indica que “após uma recuperação gradual do número de
reservas durante o segundo semestre de 2021, no primeiro semestre de 2022 as reservas atingiram e
ultrapassaram pela primeira vez os níveis pré-pandemia”.

Por trimestre, entre janeiro e março, foram reservadas nestas plataformas 67,4 milhões de noites, o
que indica um aumento de 148,8% face às 27,1 milhões de noites reservadas no mesmo período de
2021 e de 4,5% em comparação com as 64,5 milhões de noites de 2019.

Já no segundo trimestre, foram reservadas 132,0 milhões de noites, num crescimento de 132,9% face
aos três primeiros meses do ano passado, quando se tinha contabilizado a reserva de 56,7 milhões de
noites, enquanto na comparação com período homólogo de 2019 houve uma subida de 2,5%, já que
tinham sido reservadas 128,8 milhões de noites.

O Eurostat refere que, na comparação com o ano passado, houve uma “recuperação robusta” em todos
os 31 países do bloco europeu contabilizados, ainda que, face ao período pré-pandemia, as evoluções
tenham “variado” consoante os países.

Entre os países com melhor desempenho nas reservas de curta duração através de plataformas online, o
Eurostat destaca a França e Espanha, ambas com cinco regiões entre as 15 europeias que chegaram a
um milhão de noites reservadas no primeiro trimestre.

Já a Itália contabilizou duas regiões entre as 15 da Europa que alcançaram um milhão de noites
reservadas através destas plataformas, seguindo-se a Áustria, a Polónia e Portugal, todos com uma
região, que no caso português foi Lisboa e Vale do Tejo.

Em Portugal, o gabinete de estatística da União Europeia diz que foram registadas mais de três milhões
de dormidas de curta duração entre janeiro e março, o que corresponde a um aumento de 348,3% face
a igual período de de 2021 e de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2019.
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No segundo trimestre, as dormidas registadas através destas plataformas online em
Portugal ultrapassaram os oito milhões, o que traduz um aumento de 204,9% na comparação com o
mesmo período de 2020, mas um recuo de 1,6% face ao segundo trimestre de 2019.

Link 
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http://circuitosvip.blogspot.com/2022/10/dormidas-reservadas-atraves-de.html


JORNAL DE NEGÓCIOS

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Apoio à internacionalização, corte no IVA do golfe e outros
pedidos
As exigências dos empresários nacionais para o próximo Orçamento do Estado não são
apenas relativas ao IRC. As associações exigem outras medidas, fiscais e não fiscais, que
querem ver no documento que o país vai conhecer no dia 10.
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CIRCUITOS VIP

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • INSTANTÂNEO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1090

REACH: -1

Ryanair triplica passageiros transportados no acumulado até
setembro
A Ryanair transportou 15,9 milhões de passageiros no passado mês de setembro,
número que fica 49% acima do total de passageiros contabilizados em igual mês de 2021
e que, no acumulado até setembro, chega já aos 153 milhões de passageiros, mais de
três vezes acima do resultado de igual período do ano passado

A Ryanair transportou 15,9 milhões de passageiros no passado mês de setembro, número que fica 49%
acima do total de passageiros contabilizados em igual mês de 2021 e que, no acumulado até setembro,
chega já aos 153 milhões de passageiros, mais de três vezes acima do resultado de igual período do ano
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passado.

Numa nota enviada à imprensa esta terça-feira, 4 de outubro, a Ryanair revela que, no nono mês do
ano, transportou 15,9 milhões de passageiros, quando em setembro do ano passado este número não
ultrapassava os 10,6 milhões, o que traduz um aumento de 49,%.

Em setembro, também a ocupação dos voos da transportadora aérea low cost aumentou 13%,
passando de um load factor de 83% em setembro de 2021 para 94% nos 88,850 voos realizados pela
Ryanair.

No entanto, é no acumulado do ano que se verifica a maior subida no total de passageiros transportados
pela Ryanair, uma vez que a companhia aérea contabilizou já 153 milhões de passageiros, quando até
setembro do ano passado tinham sido transportados 49,5 milhões, o que traduz um aumento de 209%.

A ocupação dos voos também tem vindo a subir ao longo do ano e, em setembro, chegou aos 90%,
13% acima do registado em igual período de 2021, quando o load factor acumulado dos voos da
Ryanair se ficava pelos 77%

Link
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http://circuitosvip.blogspot.com/2022/10/ryanair-triplica-passageiros.html


EXPRESSO

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Voar para fora de Lisboa só com incentivos | Inflação ajuda a
subir taxas aeroportuárias em 2023
Voar para fora de Lisboa só com incentivos | Inflação ajuda a subir taxas aeroportuárias
em 2023
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JORNAL ECONÓMICO

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO SANTOS COSTA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“A operação da TAP é estratégica para o Brasil”, diz presidente da
Embratur
Portugal é um “país-chave para a entrada de europeus no Brasil e de brasileiros na
Europa”, diz Silvio Nascimento, que espera que a T AP possa não só manter como
aumentar o número de rotas, mesmo após o processo de reestruturação.
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CORREIO DA MANHÃ

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

TAP recua na compra de 50 BMW de luxo
Críticas de todos os setores obrigam a administração da TAP a suspender a operação

29/48



EXPRESSO

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO LIMA

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Duas novas linhas custarão pelo menos €7000 milhões |
Comboio quer roubar passageiros ao avião, autocarro e carro
Duas novas linhas custarão pelo menos €7000 milhões | Comboio quer roubar
passageiros ao avião, autocarro e carro
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EXPRESSO

07/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CARLA TOMÁS

FAV: 3

AVE: € 4889

REACH: 58000

Algarve só tem água para um ano
Em junho, o consumo de água era 7% superior ao registado em 2019

33/48



 

34/48



35/48



36/48



NOTÍCIAS AO MINUTO

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Primeiro hotel-escola de cinco estrelas de Portugal fica no Porto
Chama-se T he Editory Artist e é o primeiro hotel-escola português a ser reconhecido pelo
Turismo de Portugal com a categoria de cinco estrelas.

O The Editory Artist, fundado em 2014 na Baixa do Porto, é o primeiro hotel-escola português a ser
reconhecido pelo Turismo de Portugal com a categoria de cinco estrelas, anunciou hoje aquela unidade
hoteleira.

"Ficámos obviamente radiantes, porque era esse o nosso objetivo, porque sempre sentimos que o hotel
já o era [de cinco estrelas]", declarou à agência Lusa Pedro Serra, diretor de operações do The Editory
Artist, um "pequeno" hotel-escola com 17 quartos e um restaurante que personaliza os menus a cada
hóspede, e que tem estudantes de hotelaria a estagiar nas suas instalações em contexto real.

O The Editory Artist tem uma equipa própria que depois é complementada com alunos da Escola de
Hotelaria e Turismo do Porto, através dum protocolo com o Turismo de Portugal, onde os estudantes
fazem estágios em contexto real e sem estarem "numa redoma".

"Eles de facto estão num hotel, com uma política comercial, que está sujeito às críticas dos hóspedes,
que está sujeito às redes sociais" e "eles lutam contra as dificuldades que por vezes surgem no
atendimento ao cliente e que os faz depois crescer", observou Pedro Serra, explicando que os estágios
dos alunos podem ser realizados em várias áreas do hotel, seja na cozinha, na receção, pastelaria,
limpezas, entre outras.

A "reclassificação" do hotel-escola de quatro estrelas para cinco estrelas acontece após a unidade
hoteleira ter recebido mais serviços e de se realizarem diversos 'upgrades' em algumas áreas, mas Pedro
Serra considera que o serviço personalizado que o The Editory tem vindo a desenvolver e a aprofundar
nos últimos anos, com cada hóspede, é que faz a diferença daquela unidade.

"Quando montámos o hotel, em 2014, o objetivo foi sempre dar um serviço personalizado aos clientes.
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O hotel tem 17 quartos, ou seja, é um hotel pequeno e permite essa atenção redobrada e este trabalho
de personalização com todos os clientes e isso foi trabalhado ao longo dos anos (...), e sempre fomos
tendo um excelente 'feedback' dos clientes".

Apesar de ser um hotel-escola e ter alunos a aprender e a treinar com alguns dos hóspedes, os clientes
reconhecem o hotel como tendo um "excelente nível".

"Isso dá-lhe [ao hotel-escola] também um carisma especial, porque [os hóspedes] estão a ver o
desenvolvimento de novos profissionais", justifica o diretor de operações.

Ser o primeiro hotel-escola de cinco estrelas em Portugal também ajuda os alunos num processo de
candidatura futura, porque sabem o que é trabalhar no segmento 'premium' e ajuda-os a projetar e ao
hotel a nível internacional, acrescenta.

O The Editory Artist Porto, localizado na Rua da Firmeza, trabalha em estreita articulação com a Escola
de Hotelaria e Turismo do Porto (EHTP), que está integrada na rede de Escolas do Turismo de Portugal. A
unidade recebe principalmente hóspedes estrangeiros franceses, ingleses e norte-americanos.

Antes de ser hotel, o edifício foi, no século XIX, a "Real e Imperial Chapelaria a Vapor", tendo depois dado
lugar, em 1927, à Escola Artística Soares dos Reis, referência no mundo das artes em Portugal.
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CIRCUITOS VIP

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • INSTANTÂNEO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1090

REACH: -1

Hotéis Vila Galé dão desconto nas reservas antecipadas para o
réveillon
Esta campanha é válida para reservas nos hotéis Vila Galé Collection Braga, Vila Galé
Porto, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Sintra, Vila Galé Cascais, Vila Galé Collection Palácio
dos Arcos (Paço de Arcos), Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé T avira, Vila Galé Ampalius
(Vilamoura), Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira) e Vila Galé Lagos

Esta campanha é válida para reservas nos hotéis Vila Galé Collection Braga, Vila Galé Porto, Vila Galé
Coimbra, Vila Galé Sintra, Vila Galé Cascais, Vila Galé Collection Palácio dos Arcos (Paço de Arcos), Vila
Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Tavira, Vila Galé Ampalius (Vilamoura), Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira) e
Vila Galé Lagos.
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A passagem de ano nos hotéis da cadeia inclui alojamento e pequeno-almoço, bebida de boas-vindas,
jantar e ceia com música ao vivo no dia 31 de dezembro e ainda um brunch no dia 1 de janeiro (em
unidades selecionadas).

Aplica-se também às estadas nas unidades Vila Galé Estoril, Vila Galé Atlântico (Praia da Galé), Vila Galé
Collection Praia (Praia da Galé) e Vila Galé Santa Cruz (Madeira), onde se propõe alojamento com
pequeno-almoço na última noite do ano e jantar com música ambiente.

Além dos hotéis onde vigora esta campanha, o grupo Vila Galé terá ainda festas de réveillon nos Vila Galé
Collection Douro (Douro), Vila Galé Douro Vineyards (Douro), Vila Galé Serra da Estrela (Manteigas), Vila
Galé Ericeira, Vila Galé Clube de Campo (Beja), Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), Vila Galé
Évora e Vila Galé Collection Elvas.

Link
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http://circuitosvip.blogspot.com/2022/10/hoteis-vila-gale-dao-desconto-nas.html


A VOZ DO @LGARVE

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

TURISMO DO ALGARVE PROMOVE DESTINO EM OUTUBRO
Outubro já começou e a Região de T urismo do Algarve (RT A) entra no mês com a
participação numa feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e
de uma fam trip no segmento de desporto, ações pensadas para continuar a dar
visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no mercado interno
alargado.

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo - Better Living In Portugal, que regressa ao
formato presencial dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada pela
Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e
serviços para se viver melhor em Portugal, e conta com o envolvimento direto da RTA para prestar
informação turística sobre a região aos visitantes.

 

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

 

Entre os dias 18 e 22 de outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de
Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando- se na maior iniciativa de
turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de
Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objetivo responder às necessidades dos
stakeholders na promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno
do turismo sustentável na região.

 

O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais (19 a 21) e um
último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de conhecimento,
debates, exposições e atividades de natureza.

 

Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19
a 22 de outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta ação
pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e
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através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projeto Internacionalizar
+ Algarve 2.0, o qual a RTA e a ATA integram com a perspetiva de estimular a partilha de conhecimento
entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e o desenvolvimento de
mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros.

 

Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e
Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da
informação turística.
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PUBLITURIS

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Algarve promove-se com ações para mercado português e
espanhol em outubro
Segundo a Região de T urismo do Algarve (RT A), estas ações foram pensadas para
“continuar a dar visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no
mercado interno alargado”.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai promover, ao longo de outubro, uma série de ações que
visam promover o destino no mercado português e espanhol, com destaque para a participação numa
feira, para a organização de um evento de turismo de natureza e de uma famtrip do segmento de
desporto.

De acordo com um comunicado da RTA, estas ações foram pensadas para “continuar a dar visibilidade à
marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no mercado interno alargado”.

O mês de outubro arranca com uma participação, este fim-de-semana, entre 8 e 9 de outubro, na BLIP
Expo – Better Living In Portugal, feira que regressa ao formato presencial e que decorre no Portimão
Arena, dando a conhecer “produtos e serviços para se viver melhor em Portugal” e na qual a RTA  vai
marcar presença para “prestar informação turística sobre a região aos visitantes”.
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“A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos”, explica a RTA.

Já entre 18 e 22 de outubro, a RTA marca presença no  Algarve + Sustentável, iniciativa que reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, naquela que será a “maior
iniciativa de turismo de natureza do Algarve”.

“Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de Aljezur e a Associação Vicentina, o
evento tem como objetivo responder às necessidades dos stakeholders na promoção dos lugares, das
atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno do turismo sustentável na região”, explica a
entidade regional de turismo.

Neste evento, que inclui oficinas de conhecimento, debates, exposições e atividades de natureza, o
primeiro dia será dedicado ao público mais jovem, enquanto os três dias seguintes se destinam a
profissionais e o último dia é dirigido ao público em geral.

Entre 19 e 22 de outubro, a RTA promove ainda uma famtrip para o mercado espanhol, que será
organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA), e que pretende “divulgar a oferta
de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e através da ATA também do
Reino Unido e dos Países Baixos”.

De acordo com a RTA, esta famtrip “surge inserida no projeto Internacionalizar + Algarve 2.0, o qual a
RTA e a ATA integram com a perspectiva de estimular a partilha de conhecimento entre parceiros, a
capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e o desenvolvimento de mecanismos
inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros”.

“Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e
Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da
informação turística”, conclui a entidade regional de turismo.

(Link)
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https://www.publituris.pt/2022/10/06/algarve-promove-se-com-acoes-para-mercado-portugues-e-espanhol-em-outubro


ALGARVE NOTÍCIAS

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve promove destino em outubro
Outubro já começou e a Região de T urismo do Algarve (RT A) entra no mês com a
participação numa feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e
de uma fam trip no segmento de desporto, ações pensadas para continuar a dar
visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no mercado interno
alargado.

Outubro já começou e a Região de Turismo do Algarve (RTA) entra no mês com a participação numa
feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e de uma fam trip no segmento de
desporto, ações pensadas para continuar a dar visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos
postos no mercado interno alargado.

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo - Better Living In Portugal, que regressa ao
formato presencial dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada pela
Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e
serviços para se viver melhor em Portugal, e conta com o envolvimento direto da RTA para prestar
informação turística sobre a região aos visitantes.

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

Entre os dias 18 e 22 de outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de
Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando-se na maior iniciativa de
turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de
Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objetivo responder às necessidades dos
stakeholders na promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno
do turismo sustentável na região.

O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais (19 a 21) e um
último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de conhecimento,
debates, exposições e atividades de natureza.

45/48



Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19
a 22 de outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta ação
pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e
através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projeto Internacionalizar
+ Algarve 2.0, o qual a RTA e a ATA integram com a perspetiva de estimular a partilha de conhecimento
entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e o desenvolvimento de
mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros.

Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e
Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da
informação turística.

Ademar Dias

(Link)
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https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/turismo-do-algarve-promove-destino-em-outubro


CORREIO DE LAGOS

06/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve promove destino em Outubro
Acções dirigidas aos mercados português e espanhol

Outubro já começou e a Região de Turismo do Algarve (RTA) entra no mês com a participação numa
feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e de uma fam trip no segmento de
desporto, acções pensadas para continuar a dar visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos
postos no mercado interno alargado. 

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo - Better Living In Portugal, que
regressa ao formato presencial dias 8 e 9 de Outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada
pela Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e
serviços para se viver melhor em Portugal, e conta com o envolvimento directo da RTA para prestar
informação turística sobre a região aos visitantes.

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

Entre os dias 18 e 22 de Outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de
Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando-se na maior iniciativa de
turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de
Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objectivo responder às necessidades dos
stakeholders na promoção dos lugares, das actividades, das boas práticas e do conhecimento em torno
do turismo sustentável na região.
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O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais (19 a 21) e um
último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de conhecimento,
debates, exposições e actividades de natureza.

Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19
a 22 de Outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta acção
pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e
através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projecto
Internacionalizar + Algarve 2.0, o qual a RTA e a ATA integram com a perspectiva de estimular a
partilha de conhecimento entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e
o desenvolvimento de mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros.

Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e
Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da
informação turística.

(Link)
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https://correiodelagos.com/turismo-negocios/turismo-do-algarve-promove-destino-em-outubro/

