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A1  
TSF

 	Duração: 00:06:13

 	OCS: TSF - Fila J

 
ID: 84208573

 
02-01-2020 07:20

Festival Solrir

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1222bfad-1c4c-4f90-a57f-

56efe993c09a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Festival Solrir faz começar o ano com humor no Algarve e já vai na 14ª edição.
Declarações de Cristina Arvelos, diretora do festival.

Página 1



A2 Aeroporto de Faro atinge nove milhões de passageiros em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4aeb2df

 
O Aeroporto de Faro processou este ano um total de nove milhões de passageiros, número que
representa um aumento de tráfego de um milhão de passageiros entre 2017 e 2019, anunciou a ANA
Aeroportos de Portugal, segundo avançado pela Lusa.
 
Em comunicado, a empresa que gere os aeroportos portugueses classificou este valor como "um
marco", sublinhando que é atingido "pela primeira vez" e que resulta das sinergias entre os parceiros,
entidades e comunidade aeroportuária. Segundo a ANA, todos estes intervenientes têm-se empenhado
em "garantir diariamente a melhoria da acessibilidade aérea na região do Algarve e um serviço de
qualidade aos passageiros", lê-se na nota.
 
A empresa salientou ainda os recentes investimentos realizados naquela infraestrutura "para aumentar
a capacidade de processamento de passageiros, requalificar e remodelar o terminal". Por outro lado,
indicou, o facto de ter atingido os nove milhões de passageiros também é resultante do reforço da
"cooperação estratégica com as várias entidades em favor do desenvolvimento regional e do setor
turístico" da região.
 
"O Aeroporto de Faro tem sido nas últimas três décadas catalisador do desenvolvimento regional e
nacional, o que lhe permite afirmar-se como a principal porta de entrada na região", concluiu.
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A3

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 84209980

 
01-01-2020 14:06

1 1 1

Passagem de ano em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=392ad89f-ad3b-4f75-8bd6-

15ba8f4eb607&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, entre as várias festas de fim-de-ano destaca-se a de Albufeira. Além dos concertos e do
fogo de artifício, houve também bailados e acrobacias nos céus.
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A4

 
SIC

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 84210435

 
01-01-2020 13:31

1 1 1

Passagem de ano em Quarteira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28751432-119d-41f3-b035-

bb5b7b52754d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o principal palco da festa popular foi junto à praia de Quarteira.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-01-01 13:32
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A5

Algarve tourism board highlights "remarkable" increase of Brits at hotels in October
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/01/2020

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d25285d1

 
The Algarve's tourism board (RTA) has celebrated the "remarkable" increase of British guests at the
region's hotels in October.
 
Data from the National Statistics Institute (INE) shows that the number of Brits staying at regional
hotels topped 136,000, a 7.1% year-on-year increase. Faro Airport also registered a 6.5% in the
number of British passengers.
 
Algarve tourism boss João Fernandes says these statistics leave him feeling optimistic about the future
of the region's main tourism 'supplier'.
 
portugalresident -
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A6

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 84200177

 
31-12-2019 13:40

1 1 1

Festa de fim de ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d33fb181-6462-4146-a1aa-

1ded36ac694a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve são várias as autarquias que apostam em festas de passagem de ano. Há mesmo palcos à
beira mar, como é o caso de Albufeira, que criou até uma marca para o réveillon para dizer que a
noite do último dia de 2019 vai ser imperdível.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-12-31 15:40
 RTP 3 - 3 às... , 2019-12-31 19:38
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A7

 
TVI

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 84199927

 
31-12-2019 13:10

1 1 1

Passagem de ano em Albufeira - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ae6b45d-8dd7-4d5f-b500-

347e45ecb6bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Patrícia Manguito está agora em direto de Albufeira.
Direto de Albufeira.
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A8

Turismo: "Não há médicos no Algarve, nem professores a vir para Lisboa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/12/2019

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Anabela de Sousa Dantas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42a7f55

 
Miguel Sousa Tavares falou esta segunda-feira sobre o "défice zero" e sobre o que possibilitou este
"marco histórico" para o país.
 
"O 'défice zero' é um marco histórico", disse Miguel Sousa Tavares, referindo-se à previsão da OCDE e
do Governo de saldo orçamental nulo (0%) para 2020.
 
O comentador acredita que este resultado é um marco "não apenas para as finanças públicas" mas
para a "própria forma de viver" dos portugueses. "Se uma família não pode viver de dívida, um país
não pode viver eternamente de dívida", considerou, no seu espaço de opinião semanal da TVI24.
 
Na perspetiva do jornalista, este resultado conseguiu-se, principalmente, "pela contenção do
investimento público e da despesa em serviços públicos essenciais: saúde, transportes e educação".
 
Atendendo às críticas de que Mário Centeno foi alvo no âmbito das cativações, Miguel Sousa Tavares
admitiu que está "de acordo" com o ministro das Finanças num aspeto: "Não é só deitar dinheiro para
cima dos problemas que os resolve".
 
O comentador sublinhou que a área da Saúde recebeu em 2019 mais 8,3% de fundos que no ano
anterior e "só piorou", dando força à tese de que se trata de "um problema de planeamento,
organização e gestão de recursos".
 
Um outro grande contribuinte para o equilíbrio das contas públicas, no entender do comentador, foi o
turismo, que garantiu 18 mil milhões de euros, "substituindo em parte o decréscimo das outras
exportações e serviços". Porém, e como "o ótimo é inimigo do bom", o turismo também trouxe
consequências.
 
"O turismo tem que ter um limite sustentável, como já várias cidades perceberam. Para mim, o maior
exemplo disso é que não há médicos no Algarve e não há professores a querer vir para Lisboa por
causa da habitação. Isto para mim é o limite", afirmou, chamando a atenção para o impacto deste
'boom' turístico na vida dos portugueses e da necessidade de medidas integradas - que combinem o
estímulo ao turismo com a qualidade de vida dos portugueses.
 
Anabela Sousa Dantas
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A9

 
Porto Canal

 	Duração: 00:00:33

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 84197866

 
30-12-2019 21:09

1 1 1

Caminhos de Santiago

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa98a346-178d-4e3f-865e-

728f0bb163be&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Caminho de Santiago vai atingir pelo 3º ano consecutivo um novo recorde com 350 mil peregrinos a
chegar à capital da Galiza pelos diversos percursos, com destaque para os caminhos francês e
português.
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A10

 
TVI

 	Duração: 00:04:16

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 84192745

 
30-12-2019 20:40

1 1 1

2019 é ano recorde | Turismo - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aaa2477c-ee46-47da-898a-

e5bd70eb4bde&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
2019 foi um ano recorde para o turismo em Portugal, um ano que ficou marcado por um crescimento
das receitas na ordem dos 7%, atingindo os 18 mil milhões de euros.
Análise de Miguel Sousa Tavares, comentador TVI.
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A11

 
CM TV

 	Duração: 00:01:09

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 84192553

 
30-12-2019 20:14

1 1 1

Rixa em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed57461a-ed15-49e5-8a80-

5355c4b02056&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um turista holandês ficou ferido numa rixa em Albufeira. O homem foi golpeado na cabeça. A GNR
deteve dois suspeitos.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2019-12-31 06:31
 CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2019-12-31 12:50
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A12

Monchique propõe novo circo e concerto para celebrar entrada no novo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78552c40

 
Dois espetáculos de novo circo e um concerto pela orquestra Vicentina, são as propostas para a noite
do final do ano em Monchique, no Algarve, onde são esperadas milhares de pessoas, disse à Lusa um
dos organizadores.
 
Inseridos no programa cultural 365 Algarve, os espetáculos "Les Dodós", da companhia francesa Le
P'tit Circk e "Forever Happily", dos belgas Collectif Malunés, vão decorrer em duas tendas circenses
instaladas junto ao heliporto da vila serrana, com capacidade para 900 pessoas.
 
Em declarações à agência Lusa, o diretor artístico do projeto Lavrar o Mar, Giacomo Scalisi, disse que
são esperados milhares de pessoas em Monchique para assistirem à vasta programação cultural na
noite de passagem de ano, "que será uma noite diferente e de festa".
 
Aquele responsável, que dirige o projeto cultural que se desenvolve em territórios de baixa densidade,
estima que os espetáculos de novo circo, que vão ser apresentados até ao dia 05 de janeiro, em duas
sessões diárias, possam ser vistos por cerca de sete mil pessoas.
 
"Atendendo ao elevado número de pessoas que nos três anos anteriores assistiram ao espetáculo,
decidimos este ano duplicar a oferta com duas sessões diárias em horários diferentes e com duas
companhias", sublinhou.
 
O primeiro espetáculo sobe ao palco às 18:00, com a companhia francesa Le P'tit Circk, a apresentar
"Les Dodós", num misto de acrobacia e música, enquanto os belgas do Collectif Malunés, levam à cena
"Forever Happily", pelas 21:30.
 
"O primeiro é protagonizado por cinco jovens músicos e o segundo 'vira de pernas para o ar' todos os
contos de fadas, como o Capuchinho Vermelho, a Pequena Sereia e a Branca de Neve através do
teatro, da música e acrobacias", indicou.
 
Segundo o diretor artístico, "as peças retratam temas atuais, pois abordam algumas das questões e
problemas da nossa sociedade no dia-a-dia, proporcionando uma experiência diferente para viver em
famílias e com amigos no em final de ano".
 
Além dos dois espetáculos de novo circo, na noite de passagem de ano haverá um concerto pela
orquestra Vicentina, dirigida por André Duarte, com entrada livre.
 
O projeto Lavrar o Mar é um programa destinado a promover a oferta cultural em época baixa no
território entre Aljezur e Monchique, no distrito de Faro, apoiado pelo 365 Algarve e pelo Turismo de
Portugal.
 
Por:Lusa
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A13

ALGARVE RECEBE 2020 COM HUMOR, TRADIÇÃO E MUITA MÚSICA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: aNotícia.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c96bc95d

 
Destaque Página Principal TrêsTurismoNacional
 
ALGARVE RECEBE 2020 COM HUMOR, TRADIÇÃO E MUITA MÚSICA
 
Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a
2020. São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década.
 
Por Redação - 28 Dezembro, 2019
 
ALGARVE RECEBE 2020 COM HUMOR, TRADIÇÃO E MUITA MÚSICA - ®DR
 
O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório
do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem
Rouxinol Faduncho.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de
charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne,
Silves a Faro. É precisamente a capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de
Faro, o último grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das
Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os
momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as informações sobre estas e outras propostas
culturais para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do  Guia Algarve , a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
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Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
Consulte o  Guia Algarve  e fique a conhecer os eventos agendados para janeiro de 2020.
 
Redação
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