
SÁBADO

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • GPS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 45520

REACH: 31900

PORTUGAL NUMA ESTRADA
Percorrer a Nacional 2 é ver Portugal passar diante dos olhos.
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DIÁRIO AS BEIRAS

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 351

REACH: -1

Centro de Portugal distinguida como a melhor região de turismo
nacional
A T urismo Centro de Portugal (T CP) foi ontem no- vamente reconhecida como a melhor
região de turismo do país, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Publituris Portugal
Travel Awards 2022
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JORNAL DO ALGARVE

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Observatório subaquático para ver e ouvir o oceano em tempo
real
Junto às ilhotas do Martinhal, em Sagres, foi concluída a instalação do observatório
subaquático Marreal, feito por uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve
(UAlg), anunciou a instituição de ensino.
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SAPO MULTINEWS

20/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abre
portas esta quinta-feira no Algarve
bilhetes, segundo o site oficial, custam, para um dia inteiro 65 euros paa adultos, 55
euros para crianças entre os 6 e 12 anos, assim como seniores com mais de 65 anos, e 45
euros para crianças entre os 3 e 5 anos

O primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica tem a abertura de portas marcado para esta
quinta-feira – o Aquashow Indoor localiza-se em Quarteira, associado ao parque e ao hotel já existentes.
Com o lema “verão todo o ano”, estão disponíveis jacuzzis, escorregas aquáticos infantis, piscina para
bebés, jatos de água, cascatas, piscina de aventura (com uma parede de escalada, rede, argolas),
piscina de ondas, piscina infantil com escorregas e canhões de água, assim como piscinas acessíveis a
pessoas com mobilidade condicionada.

Vai ser possível usufruir de uma zona de spa, com piscina de relaxamento com jacuzzis, jatos de água,
camas de água com borbulhas, circuito de rio rápido, onde é possível nadar contra a corrente, passeio
sensorial de contrastes, banho com balde, duche escocês, duche com óleos de essências, piscina de
essências, sauna, banho turco, poço gelado e duas salas para massagens,

Os bilhetes, segundo o site oficial, custam, para um dia inteiro 65 euros para adultos, 55 euros para
crianças entre os 6 e 12 anos, assim como seniores com mais de 65 anos, e 45 euros para crianças
entre os 3 e 5 anos. Existem entradas para períodos entre 1 e 4 horas, com preços a partir dos 20
euros para adultos.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Auditoria à compra de aviões chega ao Ministério Público
A decisão foi tomada pelos ministros das Infraestruturas e das Finanças, revelou fonte
oficial da PGR. O  DCIAP está a analisar suspeitas de que companhia comprou aviões
Airbus por valores acima da concorrência.
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PÚBLICO

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Governo entregou ao Ministério Público uma auditoria da TAP à
anterior gestão, ligada à compra de aviões
Ministro das Infra-estruturas disse que a actual gestão suspeita de que a empresa pagou
mais caro pelos novos aviões
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JORNAL I

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. Ministro afasta cambalhota e que privatização “não se
iniciou”
Pedro Nuno Santos defende que sempre entendeu que aT AP, “num setor altamente
globalizado e consolidado não deve ficar sozmha”.
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PÚBLICO

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

TAP: uma pergunta angustiosa e sem resposta
Por: Manuel Carvalho
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PÚBLICO

20/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Daqui a um mês, no Qatar, será preciso ter cuidado com o que
se filma
O Mundial 2022 começa daqui a um mês e, a esta distância, os jornalistas e repórteres de
imagem já sabem o que os espera: semanas de medição cuidadosa daquilo que mostram
ao mundo.

Falta um mês para começar aquele que é, provavelmente, o Mundial de futebol mais polémico da
história. A votação de atribuição da prova ao Qatar teve controvérsia, a banalização de um regime
autocrático e de preceitos culturais arcaicos tem criado urticária e o atropelo dos direitos humanos na
construção dos estádios foi a crème de la crème de tudo isto. Ainda assim, vai mesmo haver futebol no
Qatar.

Diz-se que jornalistas, repórteres e fotógrafos são contadores de histórias, mas, durante um mês, esta
premissa será um pouco subvertida – as histórias, para serem contadas, terão de respeitar preceitos
governamentais estipulados por quem manda no Qatar. Serão contadas histórias, mas histórias
controladas.

Para mostrarem o que se passará por lá, os jornalistas já sabem, a um mês do início da competição, que
terão de medir ao pormenor o que vão querer mostrar ao mundo. Ainda que no caso do cidadão comum
a regra seja semelhante, no caso das televisões e imprensa em geral existe um código de conduta que
devem aceitar quando se candidatam ao visto especial para filmarem no Qatar.

A FIFA já disse estar a trabalhar com a organização do Mundial e com as entidades locais para tornar o
trabalho das televisões livre e desprovido de qualquer tipo de restrição, mas, até ver, há regras para
cumprir.

Ao fazer o pedido de autorização, o PÚBLICO pôde constatar as regras estipuladas (ver imagem em
baixo), entre as quais a proibição de captação de imagens de zonas residenciais, edifícios do governo,
universidades, locais de culto religioso e hospitais, bem como de casas privadas e empresas.
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Mas nem tudo são más notícias. O código de conduta tem sido alterado nas últimas semanas, já que,
neste momento, não surge nas regras a proibição de serem feitas filmagens dentro de locais de
alojamento, apartamentos, hotéis ou casas privadas – algo que o Guardian avançou há alguns dias e que
adensava a dificuldade de serem feitas reportagens sobre temas sensíveis como a exploração de
trabalhadores ou as liberdades sexuais, já que quem queira filmar entrevistas com pessoas em recato já
poderia estar, apesar dessa aparente privacidade, a incumprir regras.

Outra regra entretanto retirada, e que seria a destruição total da liberdade de imprensa, dizia que os
jornalistas não poderiam fazer reportagens que pudessem ser “inapropriadas ou ofensivas para a cultura
qatari ou os princípios islâmicos”.

Apesar das alterações, a ambiguidade nas regras ainda é, para Jemimah Steinfeld, do Index on
Censorship, ONG que promove a liberdade de expressão, um recurso propositado. “São um factor de
preocupação e propositadamente ambíguas, para que as televisões acabem por ceder pela cautela”,
apontou ao Guardian.

James Lynch, da FairSquare, grupo de defesa de direitos humanos, crê que daqui advirá um dilema para
as televisões. “Vai ser incrivelmente difícil cumprir as regras, se até filmar perto de um edifício
governamental viola os termos. Quantas organizações vão autorizar reportagens sobre questões sociais
se isso as puder levar a tribunal?”, questiona.

A Federação Internacional de Jornalistas já lançou, entretanto, um comunicado no qual alerta que
“embora as regras não proíbam reportagens de temas específicos, acabam por restringir os locais onde
se pode filmar”. “Dessa forma, os media vão estar incapazes de investigar temas de interesse público
como abusos de direitos humanos”, acrescenta.

Ainda no plano da ambiguidade está a tolerância perante demonstrações de afecto homossexual no
Qatar. A Federação Inglesa de Futebol, a pensar nos seus adeptos, chegou-se à frente no diálogo com
as autoridades qataris nesse domínio e aponta que tem a garantia de que vai haver tolerância, desde que
os comportamentos não sejam desrespeitosos junto a mesquitas, por exemplo.

Ainda assim, a lei local que proíbe esse tipo de comportamentos não foi oficialmente suspensa nem foi
dada qualquer garantia estatal de tolerância com adeptos gays no Qatar. Kate Barker, da LGB Alliance,
organização que defende os direitos homossexuais, aponta mesmo que “o facto de a homossexualidade
ser ilegal no Qatar significa que é bastante perigoso sugerir, sem garantias firmes, que os adeptos
homossexuais estarão definitivamente seguros”. Daqui a um mês saberemos.
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RTP 1

20/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 6010

REACH: -1

Madeira diz que mercado espanhol de turismo é "de grande
relevância"
A Madeira considera que o mercado espanhol de turismo é de "grande relevância" e quer
aproveitar as possibilidades da ligação aérea Madrid/Funchal durante todo o ano, disse
hoje a diretora da agência de promoção do arquipélago.

A Madeira considera que o mercado espanhol de turismo é de "grande relevância" e quer aproveitar as
possibilidades da ligação aérea Madrid/Funchal durante todo o ano, disse hoje a diretora da agência de
promoção do arquipélago.

"O mercado espanhol é um mercado com grande relevância porque é um mercado muito próximo",
disse Sara Marote à agência Lusa, em Madrid, onde a Associação de Promoção da Região Autónoma da
Madeira organizou hoje o evento "Sabores e Flores da Madeira".

Sara Marote sublinhou que foi recentemente anunciado que o voo direto entre Madrid e Funchal, da
transportadora espanhola Iberia, que existia durante a época de verão, vai passar a ser permanente,
permitindo a ligação das duas cidades "em pouco mais de duas horas" durante todo o ano.

A extensão do voo aos 12 meses do ano cria "uma expectativa" para a região autónoma, uma vez que
até julho passado, o número de hóspedes e de dormidas de turistas oriundos de Espanha na hotelaria
madeirense superou o de todo o ano de 2019 e, segundo Sara Marote, "espera-se que com os números
de agosto e setembro se repita essa tendência".

"E temos de reforçar, no fundo, a ligação e promover a Madeira, para que as pessoas nos visitem",
acrescentou a diretora executiva da Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, para
explicar o evento de hoje em Madrid, que se inseriu num "plano de relações publicas e de marketing"
para o mercado espanhol.

O evento juntou cerca de 150 pessoas na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, entre
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hoteleiros, agências de viagens, transportadoras aéreas, empresas de produtos regionais ou jornalistas
da imprensa espanhola especializada em turismo.

O objetivo foi aproximar num "convívio social", que incluiu uma mostra da gastronomia e artesanato
madeirense, os `players` dos diversos mercados associados ao turismo, afirmou Sara Marote, que
acrescentou que, para já, é um "evento único", mas que poderá repetir-se, se tiver bons resultados.

Para além do mercado espanhol, em termos globais, o turismo na Madeira ultrapassou também este
verão os números de 2019, com registo de "valores históricos em julho e agosto em termos de
proveitos e no número de dormidas, que ultrapassou um milhão", disse Sara Marote.

O evento de hoje em Madrid foi organizado em parceria com a delegação do Turismo de Portugal e com
a Embaixada de Portugal.

A Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira foi fundada em agosto de 2004 pela a
Direção Regional de Turismo e a Associação Comercial e Industrial do Funchal.
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