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DISCURSODIRETO 

José Carlos Rolo, presidente da Câmara de 
Albufeira, sobre o turismo no próximo verão 

"NÃO PODEMOS TER ALTAS 
EXPECTATIVAS ESTE ANO " 
13 CM- Albufeira é o 
principal concelho 
turístico do Algar-
ve. Qual o impacto 
da pandemia na 
economia? 
José Carlos Rolo - 

 

guma procura, so-
bretudo por parte 
dos portugueses e 
talvez dos espa-
nhóis. Mas não po-
demos ter altas ex - 
peçtativas este ano. 

ii 

 

Está a ter um impacto nega-
tivo, corno encerramento de 
grande parte dos negócios. A 
pandemia surgiu numa altu-
ra em que os trabalhadores 
iam ser contratados para a 
época turística, o que já não 
aconteceu. Tudo isto está 
também a gerar uma situa-
ção social complicada, mas 
estamos a dar o apoio possí-
vel a quem precisa. 
- Em relação ao verão, quais 
são as expectativas? 
- Acredito que vamos ter al-

  

Vamos navegar um pouco à 
vista, tentando perceber 
com vai evoluir a pandemia. 
Tudo faremos para que as 
pessoas tenham confiança 
no nosso destino turístico. 
- As restrições nas praias 
poderão gerar conflitos? 
- Poderão existir alguns 
conflitos. Dificilmente a Po - 
lícia Marítima terá meios 
para conseguir intervir em 
todas as situações. A câmara 
procurará ajudar naquilo 
que for necessário. *J.C.E. 
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A2 Actividade turística em Portugal foi cinzenta em Março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a3b2654

 
Início Opinião/Crónica INE: Actividade turística em Portugal foi cinzenta em Março
 
INE: Actividade turística em Portugal foi cinzenta em Março
 
Maio 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Em Março deste ano, o alojamento turístico em Portugal registou 701 mil hóspedes e 1,9 milhões de
dormidas, o que corresponde a variações de -49,4% e -58,5%, respectivamente, quando em Fevereiro
as subidas tinham sido de 15,3% e 14,7%, pela mesma ordem.
 
Últimos dados do INE sobre o comportamento da actividade turística no país dão conta que as
dormidas de residentes diminuíram 56,9%, e do mercado internacional a queda foi de 59,2%. O
número de hóspedes foi de 306 mil, e de estrangeiros de 395, resultados sempre muito abaixo dos
verificados em Fevereiro.
 
Diz o INE que, para além dos grandes condicionalismos que a actual pandemia originou na actividade
turística, estes resultados foram também influenciados pelo efeito do período de Carnaval que, este
ano, ocorreu em Fevereiro e, no ano anterior, ocorreu em Março.
 
A totalidade dos principais mercados emissores registou decréscimo no mês em análise. As maiores
diminuições verificaram-se nos mercados chinês (-78,8%), italiano (-75,8%), norte-americano (-
68,5%) e espanhol (-66,1%). O mercado canadiano foi, entre os principais mercados emissores, o que
registou menor quebra (-37,8%).
 
Através de um questionário específico realizado em Abril, promovido pelo INE, e com respostas de
cerca de 4 mil estabelecimentos de alojamento, sobre as perspectivas para a actividade turística nos
próximos meses até Agosto, 79,2% dos inquiridos assinalaram que a pandemia de Covid-19 motivou o
cancelamento de reservas agendadas.
 
A Madeira foi a região que apresentou maior peso de estabelecimentos com cancelamentos de
reservas (90,6% dos estabelecimentos e 98,6% da capacidade oferecida), seguindo-se os Açores
(89,9% e 96,8%, respectivamente), a região de Lisboa (85% e 94,4%, pela mesma ordem) e o
Algarve (82,2% e 92,7%, respectivamente).
 
No segmento da hotelaria, os estabelecimentos com cancelamentos de reservas devido à pandemia
Covid-19 representaram 92,5% do total (95,2% da capacidade oferecida). Nos estabelecimentos de
alojamento local corresponderam a 75,8% do total (79,5% da capacidade oferecida) e no turismo no
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espaço rural e de habitação representavam 68,8% do total (74,1% da capacidade).
 
Ainda assim, de acordo com informação recolhida em Abril, cerca de 73,9% reportaram
cancelamentos para Junho, 62,9% para Julho e 55,9% para Agosto.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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A4

Portugueses com dúvidas sobre férias evitam cancelamentos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5a4d69ca

 
Este verão o Algarve deverá voltar-se sobretudo para o turismo nacional. Aumentaram os pedidos de
informação às unidades hoteleiras, mas também há quem manifeste medo. Nesta altura, os
reagendamentos estão a ser superiores aos cancelamentos.
 
RTP
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A5

 
Porto Canal

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Porto Canal - Domingo Informativo

 
ID: 86312408

 
03-05-2020 21:08

1 1 1

Retoma de operações da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d49012d-7767-4de1-9ba9-

d7b72f3bb265&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Rui Moreira assina hoje um artigo no JN no qual escreve que enquanto presidente de Câmara do Porto
sente-se no direito de exigir que a retoma da operação da TAP abranja o Aeroporto Francisco Sá
Carneiro numa proporção idêntica à que existia antes da crise. Moreira lembra que a região tem uma
taxa de cobertura da balança comercial de 140% e as empresas que impulsionam as exportações do
país necessitam de ligações aéreas para garantir negócios, já para não falar do turismo.
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A6

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86307782

 
03-05-2020 20:26

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02654165-82e0-4155-8408-

2a68d26d76f1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este verão, o Algarve deverá voltar sobretudo para o turismo nacional. Aumentaram os pedidos de
informação às unidades hoteleiras, mas também há quem manifeste medo e não queira manter
reservas que já fez.
Declarações de Ricardo Sobral, operador turístico; William Scott; Miguel Campina, proprietários de
restaurantes; Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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A7

 
SIC

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 86307767

 
03-05-2020 20:17

1 1 1

Controlo nas praias do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88187a20-c21e-41fe-bbe4-

4611be965084&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos ver como foi o patrulhamento no Algarve.
Comentários de José Silva, agente da Polícia Marítima.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-05-04 06:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-04 07:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-05-04 08:13
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-05-03 20:17
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A8

 
CM TV

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86308293

 
03-05-2020 20:08

1 1 1

Hotéis com desinfeção a fundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6083dd51-0172-4041-8e28-

6833b3df1bf9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A hotelaria é outro dos setores que têm agora de implementar novas regras de higienização. Os
quartos têm de ser desinfetados a fundo e as idas à piscina passam a ser controladas.
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A9

 
TVI 24

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 86311745

 
03-05-2020 18:21

1 1 1

Dia de calor no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1bb5c7c-b3fb-4777-834f-

518b73fbb9b2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Albufeira algumas famílias não resistiram a pôr os pés na água do mar, neste 1º dia de situação
de calamidade. Tanto na praia como nas ruas foi necessária a presença das autoridades. Na costa
algarvia foi feita também uma operação de fiscalização nas praias mais inacessíveis, onde se
constatou uma maior afluência de pessoas. Declarações do Comandante Gonzalez dos Passos, Polícia
Marítima de Portimão.
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A10

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 86311343

 
03-05-2020 18:17

1 1 1

Controlo nas praias do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9eb28d3f-517d-445e-a671-

9843ab3cb922&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Praia da Rocha, a fiscalização tem sido também bastante intensiva. Ainda assim, como constatou
esta tarde, há quem desafia já as regras.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-05-03 19:19
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A11

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86303695

 
03-05-2020 13:08

1 1 1

Portugal em estado de calamidade - direto de Loulé

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99110a96-90e9-4abd-a2ea-

3c8904a8de5d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal em estado de calamidade, com o dever cívico de recolhimento.
Reportagem em direto de Loulé, no Algarve. Ponto da situação.
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A12

Quarentena criativa inspira todo o Algarve com propostas online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Maria Simiris

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21d1a6e1

 
Algarvios ficaram em casa, mas não baixaram os braços, nem ficaram parados. Por toda a região
surgem online dezenas de propostas para fazer em casa, destinadas a todas as idades e interesses.
Cultura, desporto, literatura, expressão plástica, comédia e até receitas para animais de companhia
são alguns dos conteúdos propostos.
 
Um mês e meio de confinamento em casa e distanciamento social que foi fértil, pelo menos, em
propostas para atenuar os efeitos da quarentena, mas em segurança. As redes sociais e as várias
plataformas online são palco para artistas, contadores de histórias, técnicos desportivos e até
médicos, que não quiseram ficar parados.
 
As coisas mais simples  é um desses exemplos. A página de Facebook nasceu no dia 10 de abril pelas
mãos do professor de Português, Carlos Osório e do antigo diretor regional de Cultura do Algarve,
João Ventura. Ambos de Portimão e com um interesse em comum, a literatura e em especial, a
poesia.
 
A ideia surgiu na sequência de outras atividades que temos. Pertencemos à direção do Instituto de
Cultura Ibero-Atlântica e sempre que há oportunidade costumamos reunir um grupo de tertuliantes e
organizar sessões de poesia. Fazemos uma seleção de poemas e damos aos participantes para os
lerem em voz alta. Fazemos isto há seis anos. Desta vez, como estamos em confinamento, ocorreu-
nos fazer o mesmo, mas em casa. Gravamos os poemas e partilhamos na Internet , conta ao
barlavento Carlos Osório.
 
Carlos-Osório,  As coisas mais simples .
 
Temos vários poemas de poetas algarvios e outros talvez mais combativos e contemporâneos. Damos
preferência a textos menos conhecidos. Gravamos com o telemóvel, juntamos música clássica ou som
ambiente, como a chuva, e publicamos. Esperamos agora contribuições de qualquer pessoa que
livremente tenha interesse em participar , acrescenta. Por parte dos seguidores, nos primeiros cinco
dias, o alcance foi de 200 reações. O que leva o professor a concluir que  há público que gosta. O que
está na base é o mais puro espírito de partilha. Não podemos estar num espaço público, mas temos as
tecnologias .
 
Ainda de Portimão, desta vez pelas mãos da Associação Teia d'Impulsos surge o primeiro ciclo de
tertúlias totalmente online, dinamizado no Facebook. O coordenador do projeto  e-teia d'Ideias  é
Nuno Vieira, médico de Medicina Interna no Hospital de Portimão, que explica ao barlavento que esta
foi a única opção possível para substituir os debates presenciais que faziam parte do programa.
 
Nuno Vieira
 
Optámos por não deixar este vazio e aproveitar as oportunidades que as redes sociais nos permitem.
Nasceu este formato de tertúlias, no qual dois a três convidados debatem um tema específico [tendo
por base a COVID-19]. Quem quiser pode inscrever-se para participar e colocar questões. Os diretos

Página 12



acontecem todas as quintas-feiras e pontualmente ao sábado. O objetivo é dar a visão dos
profissionais e responder às dúvidas relacionadas com a pandemia e o pós-pandemia, que vão desde o
turismo, a saúde, a educação e a economia. A primeira tertúlia teve cerca de 50 participantes , refere.
 
Na mesma rede social surgiu também uma página que une os costumes da região à comédia, o
Algarvie Marafade . André Guerreiro, de 23 anos, licenciado em Agronomia e residente em São
Bartolomeu de Messines, encarrega-se de publicar, todas os domingos, vídeos com anedotas e
lengalengas. Às quartas-feiras há uma anedota escrita.
 
Os temas que escolho resultam da pesquisa de material e conversas com as pessoas mais antigas aqui
da região. A página é virada para os algarvios e para as tradições que não quero que se percam. As
pessoas acham graça porque é material que ninguém conhece, só os mais velhos. Quero deixar este
legado porque falar de tradição é preservar a nossa identidade. Escolho palavras usadas antigamente
e com o meu sotaque, fica com muita graça , diz ao barlavento. Certo é que há vídeos que contam já
meio milhão de visualizações.
 
Diretamente do concelho vizinho, de Lagoa, Daniela Luz, de 33 anos, é especialista em yoga,
mindfulness e meditação. Trabalha a tempo inteiro num hotel, mas com o layoff viu no Instagram uma
oportunidade para continuar a fazer o que mais gosta, dar aulas.
 
Optei por dinamizar uma aula, às 18h00, ao domingo, em direto na página @luzretreatsyoga. São
gratuitas e qualquer pessoa pode participar. O meu objetivo é o de providenciar o bem-estar. Este tipo
de condicionamento que estamos a viver é assustador para as famílias. E pode agravar problemas
relacionados com a depressão. Esta fase é um apelo para que as pessoas tomem atenção a si
próprias. O meu papel é despoletar o voltar a confiar e o tentar encontrar alegria. Já fiz cinco sessões
e está a correr muito bem. Costumo ter sempre cerca de 50 pessoas , contabiliza.
 
Daniela Luz.
 
Ações que eram comuns nas rotinas das pessoas, como uma ida ao ginásio ou assistir à missa de
domingo, passaram a ser proibidas. A cadeia algarvia de ginásios Gymnasium, fechou portas, de
forma voluntária, dia 13 de março, mas não deixou de acompanhar quem quer manter a linha. Publica
dois vídeos diários em quatro plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no site.
 
Há aulas de várias modalidades, dadas por técnicos, todos com cédula profissional, às 11h00 e às
18h30. De acordo com a responsável de comunicação da empresa, Paula Caleça, a iniciativa surgiu
porque não podíamos deixar de dar este serviço às pessoas. Criámos um conceito simples e agimos da
maneira mais rápida possível. Quem nunca fez exercício está a começar a fazer e vejo até pessoas
mais velhas, que nunca entraram num ginásio, a aderirem. Além disso, temos pessoas a assistirem de
todo o país e até de França, México e Marrocos .
 
Ainda segundo a responsável, apesar de não ter previsões para a abertura dos espaços físicos em
Faro, Portimão, Tavira e Olhão, há já certezas.
 
As aulas nas plataformas são para continuar. Antes de abrirmos as portas de novo, vamos fazer uma
desinfeção profunda, marcação de chão, reforçar dispensadores de álcool gel, colocar acrílicos na
receção e não vão haver duches numa primeira fase. Além disso, existirá um termómetro de infra-
vermelhos para medir a temperatura dos sócios. Quem estiver febril, não entra , assegura.
 
Por outro lado, também não há razão para perder a fé. Da parceria entre o jornal Folha do Domingo e
a Mais Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Faro, todos os domingos, às 15 horas é
transmitida a missa, em direto nas redes sociais, a partir do Paço Episcopal de Faro.
 
Para Samuel Mendonça, diretor do jornal, à semelhança do que outras paróquias também já estão a
fazer,  o objetivo é prestar serviço à comunidade. O Bispo [D. Manuel Quintas] mostrou-se logo
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entusiasta e achou fantástico podermos tirar partido das tecnologias numa altura tão sensível como
esta. Isto nunca tinha acontecido antes e a adesão tem sido incrível. Cada transmissão tem 50 mil
pessoas desde algarvios, outros portugueses, e emigrantes de várias partes do mundo. O ato litúrgico
é motivo de esperança e é a fé que a alimenta , descreve.
 
Os animais de estimação também não são esquecidos. Durante a semana, há duas atividades para
toda a família a serem dinamizadas no Instagram por um jovem de 30 anos, residente em Faro. Tiago
Braga adotou a sua primeira cadela há três anos. Hoje conta já com três, sendo que uma delas é cega
e surda. Cedo percebeu, com os seus conhecimentos de fotografia e com a formação que o mestrado
lhe deu, que podia partilhar o que sabe com outras pessoas.
 
Para esta altura criou o projeto  Cãorentena com Eles  na página @3.of.hearts para partilhar vídeos.
Os conteúdos são variados e abordam, desde receitas para cães, a conversas com profissionais de
veterinária ou pessoas com voz ativa na comunidade. Cada vídeo tem cerca de 500 visualizações.
 
Estudei biotecnologia, o que me permite saber qual o potencial e o composto bioativo de cada
ingrediente. Sei que para muitas pessoas é um grande ponto de interrogação o que um cão pode
comer, além da ração. Daí surgiam as receitas. Em paralelo, gravo conversas, nas quais abordo temas
como a esterilização, abandono, curiosidades, raças e neste caso, o novo Coronavírus . Para Tiago
Braga, o objetivo é mostrar  que o cão pode e deve ter um papel ativo na família. Divirto-me, aprendo
e quero passar uma mensagem  positiva.
 
Para as crianças também há propostas
 
Em Loulé, a mãe de duas gémeas de três anos, Daniela Pinheiro, é educadora de infância na Fundação
António Aleixo. Para a quarentena criou a página no Facebook  Bichinhos Carpinteiros , inspirada nas
filhas, que como qualquer criança nestas circunstâncias, têm dificuldade em estarem quietas e
entretidas em casa.  Foi uma necessidade enquanto profissional e enquanto mãe. Pensei que se eu
estava com dificuldades e sou da área, como seria que os outros pais se estavam a sentir? Pensei
nisso e de que forma poderia contribuir para ajudar as crianças a estarem ocupadas. Todos os dias, eu
e a minha colega Sandrine Tavares, professora de música, dinamizamos a página , diz ao barlavento.
 
Daniela Pinheiro.
 
Diariamente, além da hora do conto, há uma sugestão de atividade para os pais fazerem com os
filhos, que vão desde a expressão plástica, sessão de motricidade e até culinária.
 
Além disso, Sandrine disponibiliza sessões de música à guitarra. Outra proposta que tem vindo a ter
muita aceitação é o  Bom dia  personalizado, em que os pais podem dar o nome das suas crianças,
para que estas, no dia seguinte, tenham um despertar diferente e particular.  Todos os dias
apresentamos coisas novas. A adesão tem sido muito mais do que imaginava e temos casais que nos
assistem do Brasil, França e Espanha. A verdade é que as pessoas estão em casa e têm necessidade
de algo que as apoie. O meu objetivo é ajudar as famílias a lidarem com o confinamento , acrescenta
a educadora de infância.
 
Sandrine Tavares.
 
De outro lado do Algarve, de Portimão, Márcia Gamito tem um projeto semelhante. Com 35 anos e
licenciada em Animação Sociocultural, tem uma loja de brinquedos educativos ecológicos e um Centro
Lúdico. Habituada a trabalhar com crianças, também cedo percebeu a necessidade de entreter os mais
novos, numa altura em que tantas horas passam fechados em casa. Surgiu assim o canal do YouTube,
 En'Cantos de Ideias , onde todos os dias são partilhados novos vídeos.
 
Márcia Gamito.
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São, na maioria, histórias que leio ou conto, mas também já gravei um vídeo com uma sugestão de
atividade para a Páscoa , começa por revelar ao barlavento. No entanto, têm um lado diferenciador
das demais.
 
As mensagens que escolho e realço são muito fortes. O objetivo é que os pais possam, depois,
explorar, conversar e criar algo com os filhos que lhes faça lembrar aquela mensagem em particular. A
adesão tem sido muito positiva e alcancei 400 visualizações em pouco tempo. Nesta altura, as famílias
precisam deste apoio, uma vez que começam a esgotar as atividades que podem fazer. Agora,
preparo outras dinâmicas para o canal e está em fase de criação, o meu primeiro livro , conclui.
 
Um aniversário diferente
 
No Natal, o Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, coletividade de Portimão famosa pela sua
tradição na revista à portuguesa, surpreendeu miúdos e graúdos com a peça de teatro  O Sonho de
Ernesto .
 
Agora, Carlos Pacheco, encenador e ator, juntou a sua equipa de oito pessoas e decidiram criar uma
atividade que pudesse fazer a diferença na comunidade.  Imagino a problemática que é para os pais
estarem fechados em casa quando as crianças fazem anos. Nós recebíamos muitas festas de
aniversário e depois de vermos alguns vídeos em que os bombeiros passam à porta das habitações
dos aniversariantes como forma de dar os parabéns, pensei que podíamos ir mais longe. O que
estamos a fazer é a ir à porta de casa das crianças, com música, vestidos com as personagens da
peça de teatro do Natal, para celebrar este dia tão especial para os mais pequenos , explicita o ator.
 
Carlos Pacheco.
 
As reservas são feitas com antecedência. Certos dias, a equipa não tem mãos a medir e participa em
mais de cinco aniversários.  A Bruxa Má, a Bruxa Boa, as Fadas, o Ernesto e a Mãe Natal, com
viseiras, chamam as crianças à janela, cantam-lhe os parabéns, rebentam um foguete com confettis,
fazem uma coreografia e a verdade é que acabam por animar toda a vizinhança! Todos adoram e tem
corrido maravilhosamente bem. Há crianças a chorar de alegria e tem sido um sucesso. Até já temos
reservas para pessoas com uma certa idade e a recompensa é apenas o sorriso delas. Isto é uma festa
de anos diferente e dá um outro alento a tempos como estes. Acredito que será um aniversário que
ficará na memória de todos , garante Pacheco.
 
Apesar de estar já a receber tentativas de reservas para junho, o coletivo não faz planos de continuar
com o projeto quando o estado de Emergência terminar. No entanto,  O Sonho do Ernesto  é já uma
certeza para a próxima época natalícia.
 
Cinema à Janela
 
O Cineclube de Faro, que desde 1956 promove a cultura cinematográfica na região, também
encontrou uma alternativa peculiar para levar a sétima arte diretamente à casa das pessoas e com
toda a segurança que este tempo de pandemia requer. Ao barlavento, o presidente Carlos Rafael
Lopes descreve o projeto  Cinema à Janela .
 
Começámos por suspender as atividades, mas mantivemos as Conversas de Cinema no WhastApp.
Depois tentámos perceber que atividade podíamos desenvolver, tendo em conta as restrições. Uma
das ideias foi a projeção de filmes nas fachadas dos prédios brancos e convidar as pessoas a
assistirem, sem pôr em causa a segurança .
 
Assim foi e no sábado, dia 18 de abril, decorreu a primeira sessão, na Rua Ataíde Oliveira, em Faro, às
21h30, com a projeção de três curtas-metragens de Chaplin.
 
De alguma forma quisemos celebrar o aniversário do seu nascimento [16 de abril] e o aniversário do
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Cineclube [6 de abril]. Estas são sessões para se repetirem todos os sábados e talvez para
continuarem, não só no Algarve, mesmo quando a pandemia acabar, porque a adesão foi muito boa e
no fim todos bateram palmas das janelas
 
e varandas , conclui Lopes.
 
Museus do Algarve fecharam portas mas não pararam
 
Em tempos de distância e encerramento, provocado pela COVID-19, a Rede de Museus do Algarve
(RMA) tem vindo a manter um serviço de proximidade com os seus diversos públicos, audiências e
amigos, através de outras formas e estratégias de interação digital. Por exemplo, O Centro de Ciência
Viva do Algarve está a publicar, todos os dias, pequenos vídeos de atividades ludico-científicas.
 
Numa época desafiante, o Museu de Portimão também está a reforçar a oferta de conteúdos online. O
Museu Municipal de Faro e o Museu Regional, ambos de portas encerradas, nem por isso deixam de
estar ativos ou divulgar o património cultural. Têm vindo a ser dinamizadas atividades pelos Serviços
Educativos, equipa de Investigação e equipa de Restauro, em que o lema é entrar em casa de cada
um. O Museu de Lagos tem já disponível online uma visita virtual ao Mercado de Escravos - Núcleo
Rota da Escravatura.
 
Também o Museu do Traje, em São Brás de Alportel, alterou o seu site passando agora a integrar
informação atualizada da evolução da COVID-19 a níveis local, nacional e mundial. Numa segunda
linha, tem vindo a divulgar, no mesmo espaço, sugestões de visitas virtuais ao Museu do Traje, a
outros museus nacionais e internacionais, debates online, eventos, e sugestões úteis para um
contexto de quarentena. Está neste momento a fazer esforços para iniciar um debate/reflexão sobre o
papel dos museus num contexto como o que se vive atualmente.
 
Já a equipa do Museu Municipal de Loulé também está próxima da comunidade.  Queremos que neste
tempo, em que nos dão o luxo de ter tempo, possam descobrir um pouco mais da nossa história, das
nossas estórias, daqueles que viveram, amaram e construíram o território do concelho de Loulé.
Queremos, em suma, que pertença à nossa família comum nesta partilha de conhecimento e no
trabalho de reforço da identidade cultural das nossas comunidades , através do Facebook. Segundo a
RMA,  toda a toda a inspiradora criatividade dos projetos já disponíveis  está centralizada num único
website.
 
[Additional Text]:
Tiago-Braga-com-Ahri
Print Icon
 
Maria Simiris
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Número de espreguiçadeiras vai ser drasticamente reduzido nas piscinas dos hotéis. Objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e garantir o distanciamento social 

HOTÉIS ALGARVIOS ESTE VERÃO 

Desinfeção dos quartos 
e controlo nas piscinas 
SEGURANÇA O  Algumas unidades hoteleiras vão recorrer a nebulizadores para garantir a desinfeção a fundo dos quartos 
PISCINAS O  Haverá limite de ocupação e número de espreguiçadeiras vai ser reduzido a um terço do que era habitual 
JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

s quartos vão ser desinfe-

 

tados a fundo quando 
mudam os hóspedes. As 

idas à piscina deverão ser con-
troladas e, nalgumas unidades 
turísticas, será mesma exigida a 
marcação prévia para uso das 
piscinas interiores. E aos clien-
tes será pedido o uso da másca-
ra nos espaços de maior movi-
mento. É esta a realidade que irá 
imperar nos hotéis algarvios 
este verão, devido à pandemia: 

Ao que apurou o CM, alguns 
hotéis na região poderão nem 
sequer abrir algumas estruturas, 
como bares. Nas piscinas, os vi-
gilantes deverão evitar aglome-
rações e será limitado aum terço 
a capacidade de espreguiçadei-
ras disponíveis. 

No grupo Água Hotels, que tem 
três hotéis no Algarve, a utiliza-
ção das piscinas interiores só 
será possível "por marcação", 
explica ao CM David Pacheco, 
diretor-geral. Também os res-
taurantes funcionarão por siste-
ma idêntico. Será feita a medi-
ção de temperatura dos funcio-
nários, medida que deverá ser 
estendida aos clientes. 

Está previsto o uso de "nebuli-
zadores" para garantir a desin-
feção dos quartos, estando a ser 
equacionada a 
hipótese de 
estes serem 
deixados 
"sem ocupa-
ção 24 horas", para serem areja-
dos. Os hotéis reabrem a partir 
de junho e, para já, têm reservas 
na ordem dos "30 a 40%" . 
Segundo João Fernandes, pre-

sidente da Região de Turismo do 
Algarve, os hotéis estão a regis-
tar "um aumento de reservas  

que é natural com o fim do esta-
do de emergência e o aproximar 
da época alta, mas é incompara-
velmente mais baixo dogue em 
anos anteriores". Entretanto, o 

presidente da 
Associação 
dos Hotéis e 
Empreendi-
mentos Turís-

ticos do Algarve (AHETA), Eli-
dérico Viegas, realça ao CM que 
uma taxa "de 100°/o em julho e 
agosto é para esquecer este 
ano", adiantando que "alguns 
hotéis não vão abrir". e 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

PORMENORES 

Perdas de 400 milhões 
A AHETA estima que a pandemia 
já provocou prejuízos de cerca 
de 400 milhões de euros ao tu-
rismo algarvio. Os hotéis não 
foram objeto de encerramento 
administrativo, mas acabaram 
por fechar por falta de clientes. 

Seis mil sem emprego 
Esta associação revela que, no 
espaço de um mês, houve dois 
mil despedimentos na hotelaria 
e restauração e quatro mil pes-
soas não foram contratadas. João Fernandes preside à Região 

de Turismo Algarve 

Portugueses 
e espanhóis 
fazem reservas 
13 A maior parte das reservas 
são de "portugueses e espa-
nhóis, mas também há algum 
interesse de ingleses e irlan-
deses", afirma João Fernan-
des. Este responsável frisa que 
"Portugal está a ser reconhe-
cido lá fora como um país que 
reagiu bem na prevenção e 
controlo da doença, o que cria 
um capital de confiança". e 

USO DE MÁSC ARAS PEDIDO 
A CLIENTES E M ZONAS 
DE MAIOR MO VIMENTO 

COIM1LR 
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Hotéis prontos para desconfinar em junho e com selo de confiança do Turismo de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4afe4f41

 
A incerteza sobre o futuro do turismo ainda é grande, mas os hotéis acreditam que o selo sanitário
pode dar segurança aos clientes e ajudar a uma retoma gradual.
 
A incerteza sobre o futuro do turismo ainda é grande, mas os hotéis acreditam que o selo sanitário
pode dar segurança aos clientes e ajudar a uma retoma gradual. No ano passado, a atividade turística
pesou perto de 15% na economia nacional, com 27 milhões de hóspedes nos nossos hotéis. Hoje é um
dos setores que mais sofrem os efeitos da pandemia. Com as fronteiras fechadas, os aviões em terra e
os portugueses em casa, muitas unidades hoteleiras, restaurantes e empresas de eventos e animação
turística tiveram de parar, pondo a maioria dos trabalhadores em lay-off. Recuperar a confiança dos
clientes após a emergência sanitária é prioritário na reabertura, e é aí que entra o selo clean & safe.
Gratuita e com validade de um ano, esta distinção será dada pelo Turismo de Portugal, implicando
ações de fiscalização aleatórias para assegurar o cumprimento de todas as regras sanitárias. E vai
jogar a favor da credibilização dos estabelecimentos, acreditam os hoteleiros. A retoma ainda não tem
data definida, mas a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) admite que em meados de julho a
maioria dos hotéis estará a funcionar. E os dois maiores grupos nacionais admitem ao DN/Dinheiro
Vivo que tencionam abrir algumas unidades já no próximo mês. "Tudo dependerá de como evoluam os
dados da pandemia, mas o Vila Galé está já a traçar um plano de segurança e reabertura que deverá
ser anunciado nas próximas semanas", indica o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida. "A
reabertura de qualquer hotel depende do volume da procura que existir. Lembre-se que os hotéis
estão fechados não por obrigação, mas porque os clientes desapareceram", vinca José Theotónio, CEO
do Pestana Hotel Group, antecipando "reabrir pelo menos um hotel em cada um dos principais
destinos turísticos (Algarve, Madeira e Lisboa) em meados de junho". Para garantir que os turistas
regressam sem receios, o Turismo de Portugal vai dar uma garantia de que as empresas estão a
implementar as recomendações da Direção-Geral da Saúde, assegurando a higienização necessária
para evitar riscos de contágio e cumprir os procedimentos seguros para o funcionamento das
atividades turísticas. O CEO do grupo Pestana reconhece que é "uma boa iniciativa", na medida em
que ajudará "a passar uma mensagem de confiança aos potenciais clientes e de compromisso no que
respeita cuidados com segurança e higiene nos hotéis". E espera que os seus efeitos sejam ainda
maiores: "Ideal seria este selo conseguir conquistar também uma credibilidade internacional; é daí
que vem grande parte dos nossos clientes." Seja como for, esta será "uma forma de Portugal se
continuar a posicionar como um destino seguro e profissional", concorda Margarida Almeida, CEO
Amazing Evolution (que gere vários hotéis), e lembra que a garantia do Turismo de Portugal pode ser
colocada quer no espaço físico de cada estabelecimento quer na sua página online, "contribuindo para
aumentar os níveis de confiança para o mercado nacional e internacional". Com a aviação civil longe
da normalidade, a atividade turística deverá ser suportada neste verão pelo mercado interno. O Vila
Galé aponta que "numa primeira fase, o turismo interno poderá ser o primeiro a responder", com os
hóspedes a poder optar mais "por espaços mais isolados, na natureza, com espaço para atividades ao
ar livre". "Mas ainda é cedo para perceber com clareza", assume Gonçalo Rebelo de Almeida. Visão
diferente, ou menos otimista, é a de José Theotónio. "O mercado interno é demasiado limitado para
viabilizar o turismo em Portugal. A sua capacidade de preencher a oferta existente não permite
vislumbrar uma ocupação que possa ir muito para além de 10% a 20% se todas as unidades
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estiverem abertas." Por isso, admite que o grupo Pestana "não vai abrir todas as unidades -
provavelmente nem metade". Já com sinais de procura nos destinos de praia, sobretudo no Algarve e
Alentejo, como adiantou nesta semana o DN/Dinheiro Vivo, Margarida Almeida acredita ser possível
abrir todas as unidades, mas admite: "Ainda há muita incerteza, em relação a algumas localizações" e
a que parte do negócio turístico será possível recuperar neste ano.
 
[Additional Text]:
Hotéis prontos para desconfinar em junho e com selo de confiança do Turismo de Portugal
 
Ana Laranjeiro
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"A SEGUNDA ONDA DE COVID PODE VIR A COINCIDIR COM A PRÓXIMA GRIPE NO
INVERNO. ESTA SERÁ UMA DAS NOSSAS PREOCUPAÇÕES E JÁ ESTAMOS A
TRABALHAR PARA NOS PREPARARMOS" - AVISA O MÉDICO PAULO MORGADO,
PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2020

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=27e20d6d

 
"Até estamos muito longe de atingir o grau de saturação e caos que vemos noutras regiões do mundo
por causa da Covid", afirma o principal responsável da ARS, garantindo a situação "controlada, em
fase descendente" no Algarve. Delegada de Saúde Regional preocupada sobretudo com o Lar da Santa
Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé.
 
"Temos 15 doentes internados, três dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, temos 141
recuperados neste momento, 261 em vigilância ativa, mantemos 13 óbitos e temos 13.493 casos
infirmados (cumulativo), ou seja testes com resultados negativo. E  temos 331 casos confirmados".
Foi deste modo que a Delegada de Saúde Regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, iniciou a
habitual conferência de imprensa semanal, no dia 01/05/2020, na sede do Comando Regional de
Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé, para apresentar o estado da evolução do novo
coronavírus, Covid-19, nesta região do Sul do país.
 
Em comparação com o documento distribuído aos jornalistas há uma semana sobre a situação
epidemiológica no Algarve, atualizada às 00:00 horas, de 24 de Abril de 2020, de acordo com os
dados fornecidos pela Autoridade de Saúde Regional, registam-se mais 11 casos confirmados
(cumulativo), um acréscimo de 3.808 casos infirmados (cumulativo), isto é, testes com resultado
negativo, menos seis internados, menos um doente internado em Unidade de Cuidados Intensivos,
mais 61 recuperados e mais duas vítimas mortais.
 
Da "maior preocupação" no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé,
até à "situação bastante positiva" entre os migrantes no Algarve, destaca a Delegada de Saúde
Regional, Ana Cristina Guerreiro
 
Segundo a Delegada de Saúde Regional, a situação com "maior preocupação" continua a ser o Lar da
Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé, onde "ainda estão 12 residentes
positivos", e "dois no Hospital de Faro", além de "11 funcionários positivos, que estão em casa a fazer
a sua recuperação."
 
Já em relação aos migrantes, a "situação é bastante positiva", garantiu Ana Cristina Guerreiro,
sublinhando que "têm vindo a recuperar, vão ter alta e regressam para os seus domicílios. Têm a
situação controlada." No concelho de Tavira, dos 19 trabalhadores estrangeiros alojados na Zona de
Apoio à População, em Santo Estevão, ainda existem "16 positivos, mas só um sintomático", enquanto
que os restantes estão a "fazer os seus percursos". Melhor é a situação no concelho de Albufeira, onde
já não se registam casos positivos entre trabalhadores migrantes. E apenas "três pessoas" continuam
realojadas numa unidade hoteleira, em recuperação. "Já não são focos de preocupação muito
grandes", observou aquela responsável. No concelho de Silves, "houve também várias altas ao longo
da semana" em Armação de Pera."No Algarve, neste momento, estamos muito mais tranquilos",
congratulou-se a Delegada de Saúde Regional.
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Apoio psicológico a doentes e a profissionais de saúde
 
De resto, esse sentimento foi reforçado pelo presidente do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, ao destacar que, desde o dia 12 de Abril, "a
situação está controlada, em fase descendente." Existem "20 profissionais de saúde infetados, mas
nenhum inspira cuidados e alguns deles irão passar a recuperados nos próximos dias", salientou. Por
outro lado, o serviço de apoio psicológico a utentes e profissionais de saúde já recebeu 48 pedidos,
tendo aquele responsável reconhecido o "medo, pânico" associados a esta nova doença provocados
pelo impacto emocional nas pessoas.
 
"Estamos mais preparados para uma segunda onda, no Serviço Nacional de Saúde, de modo a poder
dar uma resposta tão boa ou melhor", garante o presidente da ARS/Algarve, Paulo Morgado
 
O que passa, a partir de agora, a preocupar mais o presidente da ARS/Algarve, é o "risco de uma
segunda vaga desta pandemia". "Apesar de não sabermos quando será, a segunda onda de Covid
muito provavelmente vai acontecer", advertiu, lembrando que "não estamos isolados, ou seja,
Portugal, o Algarve não é uma ilha." "A segunda onda pode vir a coincidir com a próxima gripe no
Inverno. Esta será uma das nossas preocupações e já estamos a trabalhar para nos preparamos" para
tal, avisou Paulo Morgado, para quem é preciso "vacinar mais pessoas contra a gripe normal."
 
"Estamos mais preparados para uma segunda onda, no Serviço Nacional de Saúde, de modo a poder
dar uma resposta tão boa ou melhor", insistiu o presidente da ARS/Algarve, reforçando a ideia de que
"já estamos a preparar o próximo Inverno." "Não vamos desativar nenhum dos serviços que temos
neste momento preparados, quer nos Centros de Saúde, quer nos hospitais. Cuidados de saúde
primários, centros de saúde, hospitais devem manter-se todos em pleno funcionamento no Verão e
para além do Verão. Portanto, estamos em alerta para uma eventual segunda onda. Se uma segunda
onda Covid se juntar à onda da gripe, será um problema acrescido dos serviços de saúde. Estamos já
a trabalhar nesse sentido", sublinhou Paulo Morgado.
 
"Lutamos pelo reforço de mais profissionais dentro do possível. E temos de contar sobretudo com os
recursos que já temos"
 
Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de haver reforços de profissionais de saúde no
próximo Verão, o presidente da ARS lembrou que o Algarve conta com "menos meios do que
gostaríamos e seriam desejáveis." Contudo, notou, "até estamos muito longe de atingir o grau de
saturação e caos que vemos noutras regiões do mundo por causa da Covid." Quanto a reforços de
meios humanos, a situação encontra-se em análise, "o modelo final ainda não está completamente
definido", disse Paulo Morgado, admitindo que "não está excluída a mobilidade como noutros anos,
para além da contratação direta, tal como fizemos neste período de Covid." "Lutamos pelo reforço de
mais profissionais dentro do possível. E temos de contar sobretudo com os recursos que já temos",
frisou.
 
Sobre o regresso ao trabalho, em Portugal, para muita gente nos próximos dias, com a reabertura
gradual da economia e o consequente risco de novos casos do novo coronavírus, Paulo Morgado
apelou para que se tente "controlar ao máximo a cadeia de contágio", de forma a "evitar que a
situação se torne incontornável". "Os nossos serviços de saúde têm feito um excelente trabalho contra
uma doença não conhecida" e a evitar, assim, que muitas pessoas adoeçam.
 
"Até agora, não esgotámos nem metade da capacidade de resposta instalada" na saúde
 
Apesar da expectativa de poder haver menos turistas no próximo Verão no Algarve, Paulo Morgado
assegurou que os serviços de saúde manter-se-ão todos em funcionamento "e se for preciso abrir
mais, abriremos." "Até aqui, nesta onda de pandemia, o Algarve tem dado resposta", destacou aquele
responsável da ARS, observando que "até agora, não esgotámos nem metade da capacidade de
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resposta instalada."
 
Destacou, no serviço de saúde pública a nível nacional, "o grande trabalho que tem sido feito, no
sentido de controlar ao máximo aquilo que é as cadeias de contágio, isolando as pessoas, evitando
contactos. Evita que a situação se torne incontrolável. Os serviços estão cada vez mais preparados
para dar uma resposta diferente".
 
"É preciso mais forças de segurança nas ruas para garantir que as normas são cumpridas", defende o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve/AMAL, António Pina
 
Por seu turno, o autarca António Pina, presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil e da
Comunidade Intermunicipal do Algarve / AMAL, dirigiu um apelo à população para uma "consciência
cívica com o aumento de liberdade" a partir de domingo perante o fim do estado de emergência
nacional e na segunda-feira a livre circulação em Portugal. "É preciso mais polícia nas ruas, mais
forças de segurança nas ruas, para garantir que as normas são cumpridas", afirmou António Pina,
mostrando-se, no entanto, convicto de que "os cidadãos manterão a mesma atitude e consciência
cívica em respeito das regras", numa alusão, nomeadamente, ao uso obrigatório das máscaras em
espaços fechados e ao distanciamento social. Já em relação à abertura das praias no Algarve, António
Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão, referiu que "o mês de Maio será para organizar, ver
tudo", para a criação, designadamente, de um manual de regras destinado à época balnear.
 
Polícia Municipal e fiscais das câmaras poderão apoiar Autoridade Marítima nas praias
 
Em declarações ao 'Litoralgarve', questionado sobre o reforço de meios humanos por parte dos
municípios para fiscalizar, nomeadamente esplanadas e outros locais públicos, de modo a garantir o
distanciamento de dois metros entre as pessoas, António Pina recordou que "alguns têm polícia
municipal, outros têm fiscais. Mas essa é uma preocupação de todos." E quanto a férias do pessoal
camarário no Verão, respondeu: "Não, necessariamente." "Teremos de nos envolver nessa fiscalização
para que a mesma tenha sucesso. A gente nunca sabe qual é a necessidade do pessoal, mas teremos
de contribuir para esse esforço", avisou o autarca.
 
Acerca do plano de boas práticas nas praias e noutros locais públicos, António Pina limitou-se a dizer:
"estamos a trabalhar em conjunto. Ainda na quinta-feira, numa reunião coordenada pela Agência
Portuguesa do Ambiente, com a equipa da Bandeira Azul e todas as Comunidades Intermunicipais que
têm praias (também há praias do interior e praias fluviais), estivemos a conversar, a pôr ideias em
cima da mesa, porque especialmente no Algarve a utilização das praias é determinante para a
recuperação do turismo. Mas também é preciso garantir que a segurança e a fiscalização existem."
 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve / AMAL admitiu que o pessoal das câmaras
poderá vir a ser mobilizado para as praias, tendo em vista ajudar a Polícia Marítima a controlar as
pessoas, de forma a manterem as distâncias de dois metros entre elas, além de outras regras. "É um
dos temas que estamos a estudar com a Autoridade Marítima. Desde logo, as policiais municipais
podem fazê-lo naqueles municípios em que a competência das praias já foi assumida. As câmaras
também têm os seus fiscais. Aqui, a questão é saber se já assumiram as competências das praias, ou
não", notou António Pina.
 
Fatacil em Lagoa, Festival do Marisco de Olhão e outros eventos de Verão? "A situação não é fácil"
 
Já em relação a eventos de Verão, como por exemplo a FATACIL, em Lagoa, que junta milhares de
pessoas de várias zonas do Algarve e do país todos os anos durante mais de uma semana em Agosto,
e o Festival do Marisco de Olhão, entre muitos outros, António Pina considerou prematuro tomar
decisões, mas reconheceu dificuldades na sua realização devido às consequências impostas pela
Covid-19. "Vamos esperar mais uns dias. Mas a situação não é fácil. Neste momento, é prematuro
dizer alguma coisa sobre o assunto. Agora, que está a ser pensado e conversado entre todos, com
certeza que sim. Faz parte das preocupações", afirmou.
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"Não me parece que vá haver uma invasão exagerada no Algarve"
 
E como encara o próximo Verão? "O Verão será tanto melhor quanto mais responsáveis as pessoas
sejam durante o mês de Maio e o de Junho", defendeu António Pina. Já sobre a possibilidade de se
verificar uma 'invasão' no Algarve, depois do desconfinamento e durante o período do Verão, o
autarca mostrou-se cauteloso: "não me parece que vá haver uma invasão exagerada no Algarve.
Bom... mas o Algarve já é invadido por norma no Verão. Neste ano, se calhar poderemos ter metade
dessa invasão." E após uma breve pausa, concluiu: "considerar que isso é uma invasão, não me
parece. Em Agosto, quintuplicamos a população. Portanto, já estamos habituados a ser invadidos. Se
calhar neste Verão, vamos ser invadidos de uma forma muito reduzida."
 
Zonas de Apoio à População nos 16 concelhos do Algarve, com um total de 3.440 camas para
isolamento profilático, quarentena e reserva social em auxílio a lares de idosos
 
Existem 70 Estruturas com capacidade de 3.440 camas de três tipologias (Isolamento profilático,
Quarentena e Reserva social (apoio a lares) nas Zonas de Apoio à População validadas pelas
autoridades de saúde e instaladas nos 16 municípios do Algarve. No total, são menos 69 camas em
relação ao número de há uma semana. E estão acionadas três Zonas de Apoio à População nos
municípios de Albufeira e de Tavira, para quarentena / isolamento profilático.
 
Por outro lado, ao nível de unidades hoteleiras e militares de reserva, igualmente validadas pelas
autoridades de saúde em todos concelhos desta região, há 103 Estruturas (mais uma), com
capacidade de 1.276 camas, o que corresponde a um aumento de 109.
 
Testes a todos os funcionários das creches antes da sua abertura no dia 18 de Maio
 
Na apresentação do dispositivo disponível, o Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, destacou, também, os testes efetuados aos utentes e
funcionários dos lares de idosos no Algarve, na sequência do protocolo celebrado entre o Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o laboratório 'Algarve Biomedical Center' (ABC),
instalado em Faro. Assim, de 31 de Março até às 20h00 do dia 30 de Abril, foram realizados 5.852
testes, ou seja 97,4 por cento dos que estavam inicialmente previstos, em 69 estabelecimentos nos
16 concelhos desta região, e 154 re-testes.
 
Com a abertura das creches, previstas para o dia 18 de Maio, serão levados a efeito testes para
rastreio SARS-CoV-2, a todos os funcionários antes da abertura destes equipamentos. A Comissão
Distrital de Proteção Civil de Faro aponta para um total de 116 creches no Algarve, a que
correspondem 1.675 funcionários.
 
Reportagem de José Manuel Oliveira
 
[Additional Text]:
A imagem pode conter: 1 pessoa, interiores
 
Paulo
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"Telegraph" elege 20 razões para britânicos virem a Portugal quando pandemia
passar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2020

Meio: MAGG Online Autores: Ana Luísa Bernardino

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=14d3ae3b

 
Da bica, ao abatanado, à luz única, aos azulejos, praias que rivalizam com as das Caraíbas e, claro, a
gastronomia. Estas são as maravilhas portuguesas segundo o jornal inglês.
 
A 9 de maio de 1386 formalizava-se a aliança diplomática mais antiga do mundo ainda em vigor: os
ingleses, sob o reinado de Ricardo II, e os portugueses, sob o reinado de D. João I, assinavam o
Tratado de Windsor em que se comprometiam a prestar auxílio sempre que fosse necessário.
 
É a relembrar esta antiquíssima promessa que o jornal britânico "The Telegraph" abre um artigo onde
aponta 20 razões para os britânicos regressarem a Portugal assim que a pandemia acalmar. Mas
claro: não sem antes destacar as "praias que rivalizam com as das Caraíbas", no entanto,
geograficamente bem mais próximas.
 
Além disso, lembram que o Reino Unido foi, em 2019, o principal emissor de turistas para Portugal -
representando 19,2% das estadias no país - e que foi num português que o primeiro-ministro britânico
Boris Johnson encontrou apoio, quando esteve internado nos cuidados intensivos depois de ser
infetado pela COVID-19.
 
Entre as razões há comida, desporto, história, passeios e, claro, uma luminosidade diferente.
 
1. Pastel de Nata. O "Telegraph" diz que não há pastéis de nata como os de Portugal, sobretudo
quando falamos da tradicional casa junto ao Mosteiro dos Jerónimos, os Pastéis de Belém.
 
2. Praias. São classificadas como as "melhores da Europa", sobretudo na região do Algarve e Alentejo,
onde destacam como lugar de passagem obrigatória Odeceixe. Estoril, Cascais e Douro também não
passam despercebidos.
 
3. O vinho. Dizem que é um dos segredos mais bem guardados de Portugal, até porque, como
referem, no infinito número de produtores de vinho, o volume da produção é baixa, o que significa que
o mundo não tem a oportunidade de conhecer os tesouros das vinhas portuguesas - do Douro ao
Alentejo.
 
4. Azulejos. Os portugueses já nem os veem, tal é o hábito, mas a realidade é que este é um traço
característico das fachadas de Lisboa, Porto e Algarve. Ladrilhos e a tijoleira algarvia de Santa
Catarina descritos como "tesouro".
 
5. Surf. A Nazaré com as suas ondas monumentais da praia do Norte são uma espécie de Meca para a
comunidade de surfistas. Mesmo ali ao lado, está Peniche, outros dos destinos mais aptos à prática do
surf.
 
6. Mercados. Fala-se em qualidade "soberba" e de preços simpáticos. Destacam-se o mercado de
peixe em Olhão, no Algarve, e o agrícola de Estremoz. Em Lisboa, fala-se no Mercado Time Out, que,
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aqui entre nós, para os lisboetas é mais para o turista do que para o residente, mas que, pronto, fica
naquele edifício maravilhoso do século XIX.
 
7. Sabonetes. Aqui o destaque vai para as lojas Claus Porto e Benamor 1925, com as suas
embalagens originais.
 
8. Café. Quantas vezes foi ao estrangeiro e sentiu falta de uma dose de cafeína bem apresentada?
Exato. É outro dos motivos apontado pelo jornal inglês, que diz que o café português é "bom em todo
o lado", sem esquecer que é também variado. Entre a bica, o abatanado ou o pingado, há todo um
leque de novas possibilidades para quem vem de fora.
 
9. Igrejas. A de São Francisco no Porto, a de São Roque, em Lisboa, a de São Lourenço, em Almancil
foram as igrejas destacadas pelo "Telegraph".
 
10. Luz. Não há luz como a nossa, até nós estamos cientes disso. Agora imagina a sensação para
quem está habituado a um céu quase sempre cinzento. Exato.
 
11. Azeite. O azeite do Douro e alentejano são os preferidos e fazem toda a diferença nas saladas, que
quase mereciam um ponto de destaque próprio. É que, segundo o jornal britânico, "uma vez provada,
é inesquecível."
 
12. Herança. Isto é sobre história e cultura. Além da "melodia assombrosa" do Fado, os ingleses aqui
destacam a famosa epopeia de Luís Vaz de Camões, "Os Lusíadas" e o caminho marítimo para a Índia.
 
13. Artesanato. A cortiça, o vime, a rendas, bordados e as jóias em filigrana. A cerâmica do Redondo
ou as lãs de Monsaraz, onde estão também as esculturas em mármore cor de rosa.
 
14. Trilhos para fazer a pé. O "Telegraph" destaca o trilho pedestre da famosa Rota Vicentina, com
mais de 200 quilómetros. Depois, há o dos Sete Vale Suspensos, em Lagos, que, apenas com seis
quilómetros, foi considerado um dos mais belos da Europa. Ah, e claro, impossível ignorar os trilhos
das Aldeias do Xisto.
 
15. Vinho do Porto. Não podia ficar de fora. O destaque vai para as famosas caves do Porto e de Vila
Nova de Gaia.
 
16. Queijo. Para os ingleses, o Queijo da Serra e de Azeitão são aqueles que todos têm de provar.
 
17. O nascer das flores. Comece a estar mais atento às flores rosa das amendoeiras, às buganvílias do
verão, aos frutos do outono que nos trazem o medronho ou às árvores de folhas vermelhas do
inverno. Os ingleses gostam.
 
18. Gastronomia. Já se falou de muita comida e bebida, mas se fosse para enumerar todas as delicias
gastronómicas portuguesas a lista teria de ser bem mais longa. Neste ponto geral, as figuras centrais
são o bacalhau, o arroz de polvo e as amêijoas à Bulhão Pato.
 
19. Festivais. Não estamos a falar dos Alives ou Sudoestes da vida, mas sim da festa mais portuguesa
de todas - os Santos Populares, obviamente, que enchem de sardinhas, bifanas, música e gentes as
ruas de Lisboa e do Porto.
 
20. Golfe. Nós não ligamos tanto, mas eles adoram. Faz sentido: já várias vezes fomos considerados o
melhor destino do mundo para a prática deste desporto.
 
Ana Luísa Bernardino
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Almargem desenvolve campanha "Juntos pelo Turismo Responsável"
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A Associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, está a
desenvolver a campanha "Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável", direcionada aos
empresários que operam ao longo da rede de percursos desta infraestrutura, perante a atual situação
de pandemia por COVID-19.
 
Acompanhando em particular o tecido empresarial que opera na área do Turismo de Natureza no
Algarve, caracterizado sobretudo por microempresários, a Almargem pretende, numa primeira fase,
recolher dados através de um inquérito de forma a realizar uma avaliação dos efeitos da pandemia no
setor. O inquérito encontra-se disponível para participação até ao dia 15 de maio de 2020 aqui.
 
A Almargem pretende, com esta auscultação, fazer o ponto de situação das empresas da região e
desenvolver uma estratégia direcionada ao turismo responsável, envolvendo as entidades
competentes com vista à avaliação conjunta de medidas e ferramentas de apoio aos empresários.
 
A Via Algarviana apoia também com a divulgação regular de informação disponível para o setor do
turismo, como medidas de apoio, webinars, ações de formação, entre outros, servindo como canal de
comunicação entre as várias entidades da região e do setor e os empresários, mantendo-os a par de
informação essencial.
 
A campanha "Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável" apresenta uma imagem criada para
assinalar toda a informação e materiais que sejam criados neste âmbito. A imagem pretende
transmitir uma mensagem de resiliência, utilizando simbolicamente a borboleta pela analogia à
metamorfose e à reinvenção que o momento atual exige da sociedade, e a cor verde que remete para
a esperança e para a união necessária para recuperar conjuntamente o setor económico turístico da
região.
 
A GR13 - E4 "Via Algarviana" liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300
quilómetros percorrendo os territórios de Baixa Densidade. A Via Algarviana, neste momento, além do
seu eixo principal, apresenta uma grande rede de produtos complementares englobando assim 13
concelhos do Algarve (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique,
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).
 
Fonte: Mais Algarve
 
[Additional Text]:
Campanha Via Algarviana
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Turismo da Natureza contesta impedimento de abrir já segunda-feira
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Há empreendimentos de Turismo da Natureza que ainda não vão poder abrir a partir de amanhã.
 
A explicação, está no facto de muitos destes locais ainda estarem equiparados a Parques de
Campismo tradicionais.
 
A contestação já começou.
 
RTP
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Quase 2,7 milhões de dormidas perdidas em Março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2020
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Divulgada quinta-feira, 30 de Abril, a "estimativa rápida" sobre a actividade turística que o Instituto
Nacional de Estatística vem publicando em tempos de pandemia, dá conta de uma evolução homóloga
de -58,5% no número de dormidas efectuadas no alojamento turístico em Portugal, no mês de Março,
o que se cifra numa perda de quase 2,7 milhões de dormidas.
 
Os dados do INE estimam que em Março deste ano o alojamento turístico terá recebido 701,0 mil
hóspedes e 1,9 milhões de dormidas, correspondendo a variações homólogas de -49,4% e -58,5%,
respectivamente, quando em Fevereiro estes indicadores haviam registado subidas homólogas de
+15,3% e +14,7%, pela mesma ordem. Contas feitas, só no mês de Março o alojamento turístico terá
registado menos cerca de 2,690 milhões de dormidas.
 
O INE aponta também que as dormidas de residentes terão diminuído 56,9% (em Fevereiro tinham
aumentado 26,4%) e as de não residentes terão decrescido 59,2% (+9,5% em Fevereiro). Os
hóspedes residentes terão sido 306,0 mil em Março deste ano, o que se traduz num decréscimo de
51,2% (+23,7% em Fevereiro) enquanto os hóspedes não residentes terão atingido um total de 395,1
mil, tendo recuado 47,8% (+8,3% em Fevereiro).
 
No que toca aos mercados emissores, todos registaram importantes decréscimos, com os principais a
terem sido verificados nos mercados chinês (-78,8%), italiano (-75,8%), norte-americano (-68,5%) e
espanhol (-66,1%). "O mercado canadiano foi, entre os principais mercados emissores, o que registou
menor decréscimo (-37,8%)", assinala a informação do INE.
 
Por regiões turísticas portuguesas, os efeitos da pandemia atingiram-nas praticamente por igual. A
maior quebra homóloga nas dormidas totais por região aconteceu no Centro de Portugal, com -66,1%,
seguindo-se Lisboa com -63,8% e o Porto e Norte com -60,6%, ficando as perdas de todas estas
regiões acima da média nacional que foi de -58,5%. As restantes regiões registaram perdas abaixo da
média nacional, sendo que a região onde se registaram as menores perdas foi a Madeira com -49,2%
de dormidas totais.
 
F.R.
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Porto Canal

 	Duração: 00:04:55

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 86312234

 
02-05-2020 21:01

1 1 1

TAP volta a voar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c585e60-8f51-48ed-9036-

786bf83d76c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estão a multiplicar-se as reações de desagrado à possibilidade da TAP retomar as operações com 71
rotas a partir de Lisboa, mas apenas 3 desde o Porto.
Declarações de Eduardo Vítor Rodrigues, CM Vila Nova de Gaia; Nuno Botelho, Ass. Comercial do
Porto; Luís Pedro Martins, Turismo Porto e Norte;
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RTP 1

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 86293677

 
02-05-2020 13:02

1 1 1

Apoios a microempresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e25e3a6-ba64-4a1f-83cf-

2bb45790fda0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este apoio hoje anunciado às micro e pequenas empresas pode chegar aos 5 mil euros. O setor do
comércio garante estar preparado para a retoma. A Diretora-Geral de Saúde lembra que o risco de
contágio não desapareceu.
Declarações de Nelson de Souza, Ministro do Planeamento, Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde,
João Vieira Lopes, CCP, Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-05-02 14:15
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-02 15:07
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-02 18:15
 RTP 3 - 3 às... , 2020-05-02 19:08
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Faro | Município e Região de Turismo do Algarve Divulgam Online Linha de Apoio às
Microempresas
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a91b877

 
O Município de Faro e a Região de Turismo do Algarve promovem uma videoconferência no próximo
dia 5 de maio, às 10h30, dirigida às microempresas e aos empresários em nome individual (ENI) do
setor do turismo, com o objetivo de divulgar a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do
Turismo - COVID 19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
Esta sessão surge num momento em que a situação excecional que se vive provocada pela pandemia
da COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias para apoiar empresas e trabalhadores do
setor privado. Para mitigar o impacto económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das
empresas nos próximos meses, o Turismo de Portugal disponibiliza uma linha de apoio financeiro para
assegurar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com
atividade em território nacional, de modo a minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de
procura na sua atividade.
 
As medidas a apresentar destinam-se às microempresas e aos empresários em nome individual (até 9
trabalhadores) enquadrados nas CAE do TURISMO: alojamento; parques de campismo e de
caravanismo; restaurantes; estabelecimentos de bebidas; aluguer de veículos automóveis; agências
de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas; organização de feiras, congressos e
outros eventos similares; atividades de parques de diversão e temáticos; atividades dos portos de
recreio (marinas); organização de atividades de animação e outras atividades de diversão e
recreativas.
 
Os interessados em participar poderão fazê-lo através do link https://bit.ly/apoio_turismo.
 
Mun de Faro
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ALGARVE 1 MICROEMPRESAS 
A CÂMARA DE FARO E A REGIÃO 
DE TURISMO DO ALGARVE 
PROMOVEM. DIA 5 DE MAIO. 

UMA VIDEOCONFERÊNCIA 
DIRIGIDA ÀS MICROEMPRESAS 
SOBRE O APOIO À TESOURARIA. 

Página 33



A34

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 27,65 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 86289331 02-05-2020

à 

•. 

;41 

à 71k: 

Imagens como esta deixam este ano de ser uma realidade. Praias terão um 
limite de capacidade máxima de banhistas, para evitar multidões 
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Quem for à 
água terá de 
cumprir uma 
distância míni-
ma de dois me-
tros em relação 
ao banhista 
mais próximo 

tà" 

<-• 

43 
4, 

r,à 

TURISMO 

Banhistas separados  
REGRAS O  Banhos no mar terão de ser feitos mantendo uma distância g, '"" 

social de dois metros ESPAÇO O  Famílias ocuparão uma área de 12 metros 
quadrados no areal e o acesso às praias poderá ser vigiado por drones 
ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA 

O
s banhistas terão de man-
ter uma distância de dois 
metros no areal e no mar, 

para evitar o risco de contágio 
do novo coronavírus. Ao que o 
CM apurou, a medida é uma das 
regras de segurança da Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) que 
será aplicada na época balnear 
deste ano, cujo início está pre-
visto para 1 de junho. Sobre a 
mesa está também a possibili-
dade de estabelecer que unia fa - 
mília de quatro pessoas possa • 
ocupar no areal uma área de re-
ferência de 12 metros quadra-
dos. Os jogos de lazer, como o 
futebol e o voleibol, poderão ser 
proibidos no areal. E o acesso às 
praias poderá ser controlado 
através de drones. 

Na próxima quarta-feira, a 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) vai entregar ao 
Governo um manual com as re-
gras de funcionamento da épo-

 

ca balnear. Na 
última quin-

 

ta - feir a , a 
APA reuniu 
com as comu-
nidades intermunicipais e áreas 
metropolitanas e ficou claro que 
as regras de segurança e o aces-
so às praias são as principais 
preocupações para a época bal-
near deste ano. Neste momen-
to, ainda não foram tomadas  

decisões, mas o processo terá de 
ficar concluído em maio. 

O distanciamento social:de 
dois metros na praia e no mar, a 
fixação de uma lotação máxima 

por praia, a li-

 

A BALNEAR mitação de 
NTADO uma área de 

referência de 
ocupação por 

pessoa ou família e a proibição 
de jogos no areal são regras que 
parecem consensuais entre os 
vários intervenientes, para evi-
tar o contágio por Covid-19. 

A grande dúvida é como será 
feito o controlo eficaz no acesso  

às praias, de forma a impedir a 
concentração de banhistas. 
Dada a falta de meios humanos 
para fiscalizar o aglomeração de 
banhistas, foi avançada a possi-
bilidade de utilizar câmaras on 
line e drones no controlo do 
acesso às praias. A solução é vis-
ta também como uma forma de 
sensibilização eficaz das pes-
soas. Uma outra solução apon-
tada passa por definir cores de 
bandeira associadas à carga das 
praias, uma forma de indicar a 
sua afluência de banhistas. é 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

GUIA DA ÉPOC 
SERÁ APRESE 
AO GOVERNO A 6 DE MAIO 

CORREIO 

A DGS defende 
que as regras do 
setor do turismo 
e hotelaria sejam 
aplicadas nas 
praias, na época 
balnear deste 
ano, e que a po-
pulação seja 
sensibilizada 
para cumprir as 
regras 

• 

Ajuntamentos são 
o principal problema 
13 A Direção-Geral da Saúde 
(DGS) deixou claro, na reu-
nião com a Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA) na últi-
ma quinta-feira, que a aglo-
meração de pessoas nas praias 
é o principal problema da 
próxima época balnear.. Voluntários gerem aglomerações 

Maior risco é a falta 
de distanciamento 
El A Região de Turismo do Al-
garve considera que a falta de 
distanciamento entre os ba-
nhistas é o maior risco nas 
praias. Por isso, defende o re-
curso a voluntários para sen-
sibilizar e ajudar a manter o 
distanciamento na praia. 
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App vão informar 
sobre a afluência 
G O nível de afluência de 
banhistas às praias poderá 
vir a ser divulgado através 
de App, como a infoPraia 
da APA. Tudo para evitar a 
aglomeração de pessoas. • 

Distribuir turistas 
pelo território 
G Para aliviar a pressão so-
bre as praias, o Turismo de 
Portugal defende a aposta 
em alternativas turísticas à 
praia, a fim de distribuir os 
turistas pelo território. e 

Chapéus e toldos 
mais afastados 
G A Federação Portuguesa 
dos Concessionários de 
Praia quer que sejam defi-
nidos os afastamentos en-
tre os chapéus de sol, tol-
dos e barracas no areal. i 
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Querem o dobro da área atual 
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Alcácer do Sal deverá ser amanhã a localidade com a temperatura mais elevada. Previsão indica 37 graus 

Alentejo e Ribatejo com calor 
tórrido de 37 graus de máxima 

1 • 
CIRCULAÇÃO PROIBIDA 

SEJA UM AGENTE 
DE SAÚDE PÚBLICA 

qt-w J. 9 f. 4,:^5 (.\ife35, 

Vigilância será apertada 

Polícias e fuzileiros fiscalizam 
0 A fiscalização das praias 
deverá ser feita, durante a 
época balnear deste ano, 
pela Polícia Marítima, Fuzi-
leiros, Polícia Municipal, 
GNR e PSP. 
Esta conjugação de esforços 
resulta da falta de meios hu-
manos da Policia Marítima 
para exercer essa missão no 
continente e ilhas. A Polícia 

Marítima dispõe de 550 ele-
mentos, dos quais 300 esta-
rão disponíveis para fiscali-
zar as praias. A vigilância dos 
areais será feita pela Policia 
Marítima, os Fuzileiros e a 
Policia Municipal, segundo 
apurou o CM. O controlo do 
acesso às praias, por seu lado, 
será da responsabilidade da 
GNR e da PSP. • 

AUTORIDADE MARÍTIMA 
DIZ TER FALTA DE MEIOS 
G A Autoridade Marítima 
assumiu, na reunião na APA, 
que tem falta de meios e de 
enquadramento jurídico 
para atuar em espaços públi-
cos. E não recomenda a cria-
ção de equipas de seguran-
ça/vigilância nas praias con-
cessionadas. • 

G  Uma vaga de calor tórrido irá 
atingir amanhã o Alentejo e o 
Ribatejo, regiões onde as previ-
sões apontam para temperatu-
ras máximas superiores a 35 
graus, podendo mesmo atingir 
os 37 graus em Alcácer do Sal e 
36 graus em Coruche. Por capi-
tais de distrito, o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera 
indica que Santarém e Évora se-
rão as cidades mais quentes, 
com 34 graus. Em Setúbal a in-
dicação é de 33 graus. 32 em 
Lisboa, Leiria e Beja. 

No resto do território do con-

  

tinente a vaga de calor será me-
nos intensa: 31 graus em Braga, 
Coimbra e Castelo Branco, 29 
em Viana do Castelo, Porto e 
Aveiro, 28 em Vila Real, 27 em 

VARIAÇÕES NA 
TEMPERATURA DE DEZ 
GRAUS EM 24 HORAS 
Bragança e Viseu, e por fim 26 
em Faro e 25 graus na Guarda. 

A massa de ar quente irá pro-
vocar uma variação acentuada 
das temperaturas, que em al-
guns locais será de 10 graus, en-

  

tre as máximas esperadas para 
hoje e amanhã. Depois da cir-
culação do ar quente, na noite 
de amanhã irá ocorrer um 
acentuado arrefecimento, tam-
bém na ordem dos dez graus. 
Assim, por exemplo, em Lisboa 
para hoje são esperados 24 
graus, amanhã 32 e depois, na 
segunda-feira, urna queda para 
23 de máxima. 

A vaga de calor é proveniente 
do deserto, no Norte de África. 
Para segunda-feira regressam 
as nuvens com aguaceiros no 
Norte e Centro. ela 

Concessionários 
querem mais área 
G A Federação Portuguesa 
dos Concessionários de Praia 
quer uma autorização exce-
cional de aumento da área 
concessionada, na época bal-
near, até ao dobro da área li-
cenciada. Os concessionários 
estão preocupados com a 
quebra do negócio devido ao 
medo e à crise económica. • 
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Sessão online divulga linha de apoio às microempresas de turismo afetadas pela
Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6984e0f

 
O município de Faro e a Região de Turismo do Algarve promovem uma videoconferência na próxima
terça-feira, 5, às 10:30 horas, para divulgar a Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do
Turismo - COVID 19.
 
Trata-se de uma medida dirigida às microempresas e aos empresários em nome individual (ENI) do
setor do turismo, disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
"Esta sessão surge num momento em que a situação excecional que se vive provocada pela pandemia
da Covid-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias para apoiar empresas e trabalhadores do
setor privado", refere a organização.
 
Para mitigar o impacto económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das empresas nos
próximos meses, o Turismo de Portugal disponibiliza uma linha de apoio financeiro para assegurar as
necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com atividade em
território nacional, de modo a minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na
sua atividade.
 
As medidas a apresentar destinam-se às microempresas e aos empresários em nome individual (até
nove trabalhadores) enquadrados nas CAE do setor: alojamento; parques de campismo e de
caravanismo; restaurantes; estabelecimentos de bebidas; aluguer de veículos automóveis; agências
de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas; organização de feiras, congressos e
outros eventos similares; atividades de parques de diversão e temáticos; atividades dos portos de
recreio (marinas); organização de atividades de animação e outras atividades de diversão e
recreativas.
 
Os interessados em participar poderão fazê-lo através deste link.
 
..diariOnline RS

Página 37



A38

O golfe regressa - veja em que moldes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2020

Meio: GolfTattoo Online

URL: https://www.golftattoo.com/pt/19/o-golfe-regressa-veja-em-que-moldes

 
Regresso será apenas de forma recreativa; competição não antes de Junho e dependente de retoma
hoteleira e de restauração
 
Incluído nas modalidades desportivas individuais praticadas ao ar livre que receberam luz verde do
Governo para reatar a sua actividade a 4 de Maio, o golfe vai voltar a poder ser jogado a partir de
segunda-feira, por enquanto, apenas de forma recreativa e não competitiva.
 
No actual panorama da crise pandémica, não há desporto mais seguro no mundo do que o golfe,
considerou ao GolfTattoo o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa.
 
"Estamos a falar de praticar um desporto exercido numa zona de área relvada na ordem dos 35
hectares, não contando com o mato, onde muita gente também anda. O distanciamento social é
obrigatório pela própria actividade, porque se os jogadores estiverem muito perto uns dos outros,
arriscam-se a levar com o taco em cima. Em tudo o resto - como por exemplos nas caminhadas - será
preciso bom senso", justifica o dirigente.
 
Ontem, sexta-feira, a FPG divulgou o Plano de Reabertura de Instalações de Golfe (consultar aqui),
elaborado em conjunto com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), a Associação de
Gestores de Golf de Portugal (AGGP) e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG).
 
Este documento está dividido em três partes. A primeira, intitulada "Para o Praticante de Golfe", vai ao
ponto de especificar as linhas orientadoras desde o "Antes de ir para o campo" ao "Regresso a casa",
passando pela "Chegada ao Campo", "Regras de Sociabilização", "Clubhouse", "Check-in",
"Aquecimento", e "Jogo", salientando-se neste último particular a possibilidade de as Comissões
Técnicas locais poderem optar por retirar todas as bandeiras do campo de golfe.
 
A segunda parte refere-se ao "Treino Acompanhado (Aulas de Golfe)" e a terceira à "Gestão das
"Instalações".
 
Sem hipótese, por lei, de ver as competições reactivadas até ao início de Junho, Miguel Franco de
Sousa tinha já admitido ao Record, ontem, a vontade de organizar, ainda nesta época, as "provas
mais importantes", que decidam "os principais títulos individuais e colectivos" a nível nacional, mas
lembrou que o calendário depende do funcionamento dos serviços de alojamento e de restauração.
 
"Já cancelámos bastantes competições neste período [Primavera] de grande actividade nacional e
internacional. Já temos a indicação de que eventualmente poderemos retomar [a competição] em
Junho, mas estamos dependentes da retoma das unidades hoteleiras e de restauração para apoio. Não
vale a pena fazer competições de norte a sul do país, sem alojamento para os atletas", explicou.
 
Ao mesmo jornal diário desportivo, o dirigente deu ainda "nota positiva" à coordenação demonstrada
entre as federações dos desportos que vão ser retomados e a Secretaria de Estado do Desporto e da
Juventude, tendo enaltecido a atenção prestada ao golfe e ao ténis, duas modalidades com "muitas
parecenças", pela dinâmica económica que as envolve.
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O presidente da FPG referiu ainda que a quebra da actividade económica causada pelo surto do novo
coronavírus reflectiu-se na prática de golfe em contexto turístico, tendo, segundo o próprio, privado os
campos portugueses de "largas dezenas de milhares de jogadores" no último mês e meio,
precisamente a "época alta do turismo de golfe".
 
Adiantou que as receitas das 83 instalações nacionais de golfe este ano vão cair entre 50% e 70%
face a 2019 - 125 milhões de euros -, tendo explicado que a dimensão das perdas vai depender da
forma como as restrições ao turismo vão ser levantadas.
 
"[As quebras] vão depender de quando é que se vão abrir as fronteiras e da forma que vão ser
limitados os passageiros nos aviões - se a um terço, a metade, a dois terços da lotação. Esta
pandemia está a deixar cicatrizes muito fortes, e muita gente que tinha planeado viajar poderá não
viajar", reconheceu.
 
O responsável frisou ainda que o Algarve, região com mais campos no país, vocacionada para o
turismo, está a sofrer mais do que as instalações de Lisboa, do Norte e das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira, que vivem sobretudo das "quotizações anuais", pagas pelos golfistas residentes
em Portugal - há 15.800 atletas inscritos na FPG.
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O golfe está de volta na segunda-feira, saiba vai como ser
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2020

Meio: Público Online Autores: Rodrigo Cordoeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=814fa514

 
Regresso será apenas de forma recreativa; competição não antes de Junho e dependente de retoma
hoteleira e de restauração
 
Foto
 
Jogadores a treinar no driving range, um cenário ausente no último mês e meio © FILIPE
GUERRA/GOLFTATTOO/FPG
 
Incluído nas modalidades desportivas individuais praticadas ao ar livre que receberam luz verde do
Governo para reatar a sua actividade a 4 de Maio, o golfe vai voltar a poder ser jogado a partir de
segunda-feira, por enquanto, apenas de forma recreativa e não competitiva.
 
No actual panorama da crise pandémica, não há desporto mais seguro no mundo do que o golfe,
considerou ao GolfTattoo o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa.
 
"Estamos a falar de praticar um desporto exercido numa zona de área relvada na ordem dos 35
hectares, não contando com o mato, onde muita gente também anda. O distanciamento social é
obrigatório pela própria actividade, porque se os jogadores estiverem muito perto uns dos outros,
arriscam-se a levar com o taco em cima. Em tudo o resto - como por exemplos nas caminhadas - será
preciso bom senso", justifica o dirigente.
 
Ontem, sábado, a FPG divulgou o Plano de Reabertura de Instalações de Golfe (consultar aqui),
elaborado em conjunto com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), a Associação de
Gestores de Golf de Portugal (AGGP) e a Associação Portuguesa de Greenkeepers (APG).
 
Este documento está dividido em três partes. A primeira, intitulada "Para o Praticante de Golfe", vai ao
ponto de especificar as linhas orientadoras desde o "Antes de ir para o campo" ao "Regresso a casa",
passando pela "Chegada ao Campo", "Regras de Sociabilização", "Clubhouse", "Check-in",
"Aquecimento", e "Jogo", salientando-se neste último particular a possibilidade de as Comissões
Técnicas locais poderem optar por retirar todas as bandeiras do campo de golfe.
 
A segunda parte refere-se ao "Treino Acompanhado (Aulas de Golfe)" e a terceira à "Gestão das
"Instalações".
 
Sem hipótese, por lei, de ver as competições reactivadas até ao início de Junho, Miguel Franco de
Sousa tinha já admitido ao Record, ontem, a vontade de organizar, ainda nesta época, as "provas
mais importantes", que decidam "os principais títulos individuais e colectivos" a nível nacional, mas
lembrou que o calendário depende do funcionamento dos serviços de alojamento e de restauração.
 
"Já cancelámos bastantes competições neste período [Primavera] de grande actividade nacional e
internacional. Já temos a indicação de que eventualmente poderemos retomar [a competição] em
Junho, mas estamos dependentes da retoma das unidades hoteleiras e de restauração para apoio. Não
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vale a pena fazer competições de norte a sul do país, sem alojamento para os atletas", explicou.
 
Ao mesmo jornal diário desportivo, o dirigente deu ainda "nota positiva" à coordenação demonstrada
entre as federações dos desportos que vão ser retomados e a Secretaria de Estado do Desporto e da
Juventude, tendo enaltecido a atenção prestada ao golfe e ao ténis, duas modalidades com "muitas
parecenças", pela dinâmica económica que as envolve.
 
O presidente da FPG referiu ainda que a quebra da actividade económica causada pelo surto do novo
coronavírus reflectiu-se na prática de golfe em contexto turístico, tendo, segundo o próprio, privado os
campos portugueses de "largas dezenas de milhares de jogadores" no último mês e meio,
precisamente a "época alta do turismo de golfe".
 
Adiantou que as receitas das 83 instalações nacionais de golfe este ano vão cair entre 50% e 70%
face a 2019 - 125 milhões de euros -, tendo explicado que a dimensão das perdas vai depender da
forma como as restrições ao turismo vão ser levantadas.
 
"[As quebras] vão depender de quando é que se vão abrir as fronteiras e da forma que vão ser
limitados os passageiros nos aviões - se a um terço, a metade, a dois terços da lotação. Esta
pandemia está a deixar cicatrizes muito fortes, e muita gente que tinha planeado viajar poderá não
viajar", reconheceu.
 
O responsável frisou ainda que o Algarve, região com mais campos no país, vocacionada para o
turismo, está a sofrer mais do que as instalações de Lisboa, do Norte e das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira, que vivem sobretudo das "quotizações anuais", pagas pelos golfistas residentes
em Portugal - há 15.800 atletas inscritos na FPG.
 
Veja mais em www.golftattoo.com
 
Rodrigo Cordoeiro
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