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Conferência online 
sobre Turismo no Algarve 

OCentro Local de 
Aprendizagem 
(CLA) de Silves 

realiza no dia 12 de junho, 
às 15h, a conferência online 
"O Turismo no Algarve e as 
sombras enfermas". 
O evento que tem como ora-
dor convidado João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve,' vai de-
bater as Boas Práticas sobre 
a reabertura da Hotelaria na 
região do Algarve, partilhar 
estratégias entre empresários 
do ramo, bem corno abordar 
os possíveis apoios públicos 
nos diversos contextos — ma-
teriais e promocionais. 

Pretende, também, promo-
ver uma reflexão conjunta 
dos intervenientes sobre a 
necessidade e importância 
de se reinventar a economia 
local e, sobretudo, a atividade 
turística neste período pós-

  

confinamento." 
A participação é gratuita, 
mas está sujeita a inscrição 
prévia através de formulário 
omine até 11 de junho. 

O Turismo no Algarve 2020 e as "sumi)! a, enierm.is" 

VIDEOCONFERÉNC 
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A2  
SIC Notícias

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 87044410

 
15-06-2020 15:53

1 1 1

Impacto da pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7305d220-10d1-4da1-84c7-

6ebc2e16581c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do CDS quer que o Governo dê mais atenção ao turismo. Uma ideia deixada depois de
uma reunião que teve hoje com responsáveis do setor.
Declarações de Francisco Rodrigues dos Santos, presidente CDS-PP.
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A3  
SIC

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87042260

 
15-06-2020 14:04

1 1 1

Férias em autocaravanas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91f3500e-9f42-4542-84fc-

a2216b3e8c9d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Outra alternativa às praias, está a aumentar a procura de autocaravanas para férias em família.
Declarações de Carla Moreira, Go Caravaning.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-15 14:05
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A4  
Renascença

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87042439

 
15-06-2020 14:04

Mais de 20 marroquinos foram intercetados no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a7b22e9-d0c2-4c09-8d52-

ee005408446b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os 22 marroquinos que esta tarde foram intercetados quando se preparavam para desembarcar na
Praia de Vale de Lobo, no Algarve, já estão nesta altura na zona de apoio à população de Quarteira,
um espaço criado recentemente para acolher pessoas direta ou indiretamente afetadas pela pandemia
de COVID-19.
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A5  
SIC

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87041987

 
15-06-2020 13:42

1 1 1

Plano de reestruturação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7ebc1280-9f72-494c-9941-

4f01243993f0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os sindicatos estão preocupados com a possibilidade de despedimentos na TAP e cortes na atividade
da empresa. O Governo reconhece que a injeção de dinheiro do Estado pode levar a uma redução do
número de trabalhadores. Para hoje está marcada uma reunião dos sindicatos com o conselho de
administração para debater o plano de reestruturação.
Declarações de José Sousa, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e de Pedro Nuno
Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-15 13:43
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-06-15 15:45
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A6  
Renascença

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87040541

 
15-06-2020 12:05

Migrantes marroquinos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b9a57a6-9cf2-4f39-8897-

637c32ba640d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve receia que esteja definitivamente criada uma
nova rota de imigração ilegal para aquela região. A chegada esta madrugada de mais 22 marroquinos
a bordo de um pequeno barco a motor está a gerar preocupação no Algarve.
Declarações de António Migue Pina.
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A7  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 87034296

 
15-06-2020 08:03

Reabertura dos parques aquáticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbf04cb9-3760-499a-8b6d-

15b103614559&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os parques aquáticos também já podem reabrir em todo o país, quando falta uma semana para o
início do verão.
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A8 Reabertura Estação Arqueológica e Museu do Cerro da Vila
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=393270b1

 
O sítio arqueológico do Cerro da Vila, em Vilamoura, é uma das maiores e melhores provas da
presença dos romanos no Algarve no século I d.C., e juntamente com o museu que lhe está associado
permite uma viagem de 5.000 anos pela história da humanidade.
 
Considerado como um dos locais obrigatórios a visitar no Algarve, o museu e a estação arqueológica
do Cerro da Vila reabrem hoje, 15 de junho, depois de um período de reabilitação e intervenção ao
nível da sinalética, da promoção e divulgação junto do público.
 
Descoberto em 1963, o sítio arqueológico do Cerro da Vila, operador pela Vilamoura World, permite
um percurso pelas ruínas e uma experiência imersiva de uma típica vila marítima romana constituída
por edifícios residenciais com mosaicos e luxuosos fontanários, balneários públicos e privados, fábricas
de preparados de peixe e monumentos funerários.
 
uma viagem pela história e pela vivência do povo romano onde é possível perceber como viviam em
comunidade, os seus hábitos, os seus costumes e como sobreviviam antes de serem expulsos pelos
muçulmanos oriundos do norte de  frica.
 
Ao visitar o Cerro da Vila percebe-se a existência de um porto que serviu de entreposto comercial para
a importação e exportação de produtos através de embarcações que navegavam entre os principais
centros urbanos localizados na costa ocidental atlântica e mediterrânica.
 
No museu, a incursão temporal começa com a apreciação in loco das sepulturas exumadas no
cemitério da Vinha do Casão, Vilamoura, Algarve (séc. XII - X a.C.), num período em que as
comunidades humanas do sul peninsular centravam a sua economia na exploração e produção de
utensílios de bronze.
 
Nesta viagem histórica, o foco vai naturalmente para os artefactos arqueológicos romanos (séc. I - V
d.C.), e islâmicos (séc. VIII - XII d.C.), relacionados com a arquitetura, escultura, comércio e morte,
sendo, muitas destas, peças únicas em Portugal.
 
O sítio arqueológico do Cerro da Vila e o museu voltam a estar disponíveis ao público, não só o
residente no Algarve mas a todos aqueles que em turismo visitam Vilamoura.
 
Microsite: https://www.vilamouraworld.com/cerro-da-vila-museum/
 
JLM&A
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A9

Hilton Vilamoura: "A nossa expectativa é de ter uma ocupação de 50%, o limite que
nos impusemos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8fc978a2

 
Depois de alguns meses de portas fechadas, são já vários os hotéis que começam a reabrir para um
"novo" verão. Ambitur.pt está a falar com algumas dessas unidades, que nos contam quais as
expectativas que têm para os próximos meses e como está a ser feita esta abertura.
 
O Hilton Vilamoura deverá abrir portas a 1 de julho e, segundo Dinis Pires, diretor geral desta unidade
hoteleira localizada no Algarve, já o fará com algumas reservas em carteira, nomeadamente de
clientes habituais que já são fidelizados da marca. A nível internacional, os principais mercados são o
Reino Unido, Alemanha, França e Benelux, sendo que o mercado nacional "é muito importante",
especialmente nos meses de verão, frisa o responsável.
 
A expectativa de Dinis Pires aponta para uma ocupação aproximada de 50% nos próximos meses, mas
explica que este "é também o limite que nos impusemos, pois assim será facilitada a implementação
das regras de distanciamento e segurança". Os 88 quartos e apartamentos que serão comercializados
posicionam assim este resort como "uma pequena unidade hoteleira" mas com "muito espaço para
desfrutar, quatro hectares de agradáveis jardins e piscinas", garante.
 
Implementado está o Hilton Clean Stay, um programa exclusivo da marca em parceria com a RB e a
Mayo Clinic, bem como o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e "rigorosos processos internos",
onde se inclui um detalhado plano de contingência. Tudo isto proporciona "aos nossos clientes a
garantia de que, ao nível da higiene e segurança, o Hilton Vilamoura é uma unidade muito bem
preparada", sublinha o diretor geral do hotel. Entre outras práticas adotadas pela unidade está o uso
de equipamento de proteção individual para todos os colaboradores e clientes, bem como a
obrigatoriedade de 24 horas de intervalo entre a sa+ida e uma nova chegada a cada quarto.
 
Dinis Pires reconhece, no entanto, que há vários desafios neste momento. Por um lado, as poucas
ligações aéreas e uma produtividade abaixo do normal. "A nossa equipa base é suficiente para o resort
a 70%" mas como "iremos operar a 50%, a performance financeira é ligeiramente afetada". Mas,
esclarece o responsável, "para os nossos hóspedes isso é uma vantagem pois terão acesso a um
serviço ainda melhor que nos anos ditos  normais ".
 
Além disso, o responsável chama a atenção para o desafio do SPA, que foi "transformado numa
oportunidade de reinventar os serviços e oferecer novas experiências", tais como a possibilidade de
massagens ao ar livre, ioga e meditação, pilates ou workshops de culinária. O Hilton Vilamoura está
ainda a desenvolver "um leque de experiências no Algarve" para aproveitar "o que de tão bom e único
temos nesta região".
 
Outra preocupação que tem sido levantada diz respeito às praias mas, para Dinis Pires, esta "é uma
falsa questão". Porquê? "Este ano as praias do Algarve terão uma lotação semelhante aos anos 70,
com mais área por cliente, mais atenção ao pormenor por parte dos concessionários. Quem sai a
ganhar é o cliente e ainda bem".
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"Lisboa acordou" para o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Briefing Online Autores: Carolina Neves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9cc1c2f

 
"Lisboa acordou" é o filme da Associação Turismo de Lisboa (ATL), que assinala o regresso da capital
com um "despertar entusiástico", depois do período de confinamento. O vídeo, desenvolvido pela
Yellow Mammoth, está presente no site e nas plataformas digitais e a ser partilhado pelos associados
da ATL.
 
No vídeo é celebrado o "tão desejado regresso para vivenciar, com confiança, as múltiplas
experiências que a região proporciona". O cais do Tejo, a Baixa lisboeta, a Torre de Belém, as praias
da Costa de Caparica e a Serra da Arrábida são alguns dos cenários que compõem o filme, juntamente
com um conjunto de equipamentos que já se encontram operacionais para receber os visitantes.
 
"Este vídeo reflete a alegria de Lisboa por poder voltar a abrir portas, em segurança, e por,
finalmente, podermos retomar a atividade turística", refere a diretora-executiva do Turismo de Lisboa,
Paula Oliveira.
 
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 
[Additional Text]:
"Lisboa acordou" para o turismo
 
Carolina Neves
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Salvar o Algarve é salvar Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Simões Ilharco

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7e7a007

 
Tenho o Algarve no coração, nomeadamente porque faço férias algarvias há mais de meio século e
desde 1999 com casa em Altura, concelho de Castro Marim, onde resido actualmente. Não vou ao
ponto de afirmar, como alguns alturenses, que sou algarvio, não sou português, mas o certo é que o
'reino dos Algarves' está profundamente enraizado dentro de mim. E cada vez mais. A pessoa que
mais gosto na vida, juntamente com os meus filhos e futuro neto, é uma grande amiga algarvia, de há
muitos anos, e a quem devo bastante. E ainda recentemente adoeci com gravidade aqui em Altura e
foi neste mesmo Algarve que me salvaram, mais precisamente no Hospital de Portimão, um hino ao
Serviço Nacional de Saúde, onde fui operado com sucesso a uma oclusão intestinal. Aos doutores
Americano, Carranca e Diogo os meus profundos agradecimentos pelo papel decisivo que tiveram na
minha plena recuperação.
 
O nosso querido Algarve, e falo agora no plural, porque é património precioso de todos os
portugueses, tem, nestes tempos que passam, horizonte algo sombrio. O famoso sol algarvio, um dos
melhores do mundo, dir-se-á que se esconde por detrás das nuvens. Com a pandemia, a situação
agravou-se ainda muito mais, se bem que o tempo das vacas magras já remonte um pouco à época
balnear do ano passado. A crise do Turismo que a Covid-19 provocou - Portugal foi dos países mais
atingidos com quebra de 40 por cento - já levou os concessionários das praias a darem o ano como
perdido e a remeter-se para a Páscoa de 2021 a retoma da normalidade plena.
 
Salvar o Algarve, a galinha dos ovos de ouro, é Salvar Portugal! O Turismo é a principal riqueza do
nosso país. Confio, no entanto, no primeiro-ministro, António Costa, quando afirma que não vamos ter
quarentena de turistas. Além do mais, todas as previsões são falíveis, a começar pelas mais negras.
Quem nos diz que não iremos ter um bom ano turístico, ou pelo menos razoável? O melhor destino
turístico que somos torna perfeitamente legítima a interrogação. As praias do Sotavento Algarvio,
incluindo esta de Altura, mais conhecida por praia da Alagoa, são as melhores da Europa. Não têm
paralelo em todo o Velho Continente. O clima é também dos melhores que há. A afabilidade das
gentes, a segurança - somos dos países mais pacíficos do mundo - e a estabilidade política são outros
ingredientes, a que se juntam a gastronomia e o vinho, que fazem das férias algarvias as que têm
mais sossego e encanto.
 
O Algarve, onde os árabes desembarcaram em 711, comandados por Tarik, tem, também, uma
imensa valia histórica, de que Lagos e Tavira, cidades lindas, são prova disso. Mas em Vila Real de
Santo António, com a vizinha Monte Gordo, e ainda em Silves, Portimão e Faro, a capital distrital, a
História e a Natureza foram, igualmente, pródigas, numa simbiose que honra não só os algarvios,
como todos os portugueses. Vamos salvar o Algarve, fazendo dele, se possível, o nosso ponto de
partida e de chegada! E aqui em Altura está, mais do que nunca, na altura de vir para Altura.
 
Simões Ilharco
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Turismo de Portugal lança plataforma Clean & Safe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Event Point Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4f12f9ee

 
Vai permitir identificar as empresas que aderiram ao selo Clean & Safe e monitorizar o índice de
confiança dos turistas.
 
O Turismo de Portugal lançou a plataforma Clean & Safe, onde é possível conhecer quais as empresas
turísticas e setores relacionados que aderiram ao selo criado pela entidade, bem como onde se
localizam e que requisitos que devem ser cumpridos. A plataforma Clean & Safe -
www.portugalcleanandsafe.com - permite também a avaliação do grau de satisfação dos turistas sobre
o desempenho das empresas nesta matéria, num apelo à responsabilidade de todos para um turismo
mais seguro.
 
Disponível em português e em inglês, a plataforma foi desenvolvida pela Infraspeak com o apoio da
Google. O site identifica as empresas que se comprometeram a cumprir os requisitos de higiene e
segurança sanitária decorrentes das orientações da Direção-Geral da Saúde e monitoriza o índice de
confiança gerado nos turistas, possibilitando a avaliação direta da experiência em função das medidas
implementadas.
 
"A avaliação dos clientes será um dos indicadores utilizados pelo Turismo de Portugal para a realização
de vistorias aleatórias às empresas e serviços aderentes, em articulação com as autoridades
competentes e com as associações representativas das atividades abrangidas", refere a entidade em
comunicado.
 
O Turismo de Portugal criou o selo Clean & Safe, para apoiar as empresas na identificação das
medidas a adotar e para reforçar a confiança dos turistas nacionais e internacionais em Portugal
enquanto destino turístico. A iniciativa conta já com mais de 12 mil aderentes, entre empreendimentos
turísticos, alojamento local, empresas de animação turística, agências de viagens e turismo,
restauração, golfe, rent-a-car, guias-intérpretes, casinos e equipamentos culturais. O selo, que tem
adesão gratuita, mantém-se válido até 30 de abril de 2021.
 
Tags:
 
Turismo, Empresas, Turismo de Portugal, Selo Clean & Safe
 
15-06-2020
 
Event Point
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Portugal abre as portas de dentro para fora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Expresso Online Autores: Tiago Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=266e6bb5

 
Projetos Expresso. Retoma Operadores do sector estão cautelosamente otimistas quanto à
recuperação e apostam no mercado interno para fazer face às restrições internacionais de circulação
 
O impacto da covid-19 no sector e as medidas que os responsáveis estão a tomar para que consiga
reerguer-se estiveram em discussão na Summit do Turismo do projeto "Os Nossos Campeões", que
junta Expresso, SIC Notícias e Novo Banco para dar a conhecer figuras de destaque em diferentes
áreas da sociedade. Conheça todos os números e opiniões na próxima edição impressa do Expresso
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" estão de volta com um conjunto de entrevistas a dois e
conversas online para dar a conhecer as situações que os escolhidos enfrentaram ao longo da
pandemia. Após a indústria agroalimentar, o foco do projeto - que junta Expresso e Novo Banco para
dar a conhecer figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - vai agora para o turismo, que
terá uma summit digital amanhã (9 de junho) para discutir os grandes desafios do sector. A quarta
dupla de entrevistados são André Sardet, músico, e Luís de Matos, ilusionista
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" está de volta com um conjunto de entrevistas a dois e
conversas online para dar a conhecer as situações que os escolhidos enfrentaram ao longo da
pandemia. Após a indústria agroalimentar, o foco do projeto - que junta Expresso e Novo Banco para
dar a conhecer figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - vai agora para o turismo, que
terá uma summit digital na próxima terça-feira, 9 de junho, para discutir os grandes desafios do
sector. A terceira dupla de entrevistados são Carlos Leal, diretor-geral da United Investments Portugal
e Luís Veiga, administrador executivo do grupo Natura IMB Hotels
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" está de volta com um conjunto de entrevistas a dois e
conversas online para dar a conhecer as situações que os escolhidos enfrentaram ao longo da
pandemia. Após a indústria agroalimentar, o foco do projeto - que junta Expresso e Novo Banco para
dar a conhecer figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - vai agora para o turismo, que
terá uma summit digital na próxima terça-feira, 9 de junho, para discutir os grandes desafios do
sector. A primeira dupla de entrevistados são Bernardo Trindade, administrador do grupo Porto Bay e
Ingrid Koeck, sócia do grupo Torel Boutiques
 
Projetos Expresso. Agroalimentar. A quebra de preços preocupa o sector, mas os empresários
procuram alternativas que lhes permitam sobreviver à pandemia e estar a postos para a próxima fase
 
Projetos Expresso. O resumo da Summit Agroalimentar, que marca o regresso do projeto "Os Nossos
Campeões" - que junta Expresso, SIC Notícias e Novo Banco para dar a conhecer figuras de destaque
em diferentes áreas da sociedade - para uma nova fase dedicada aos desafios de diferentes sectores
de atividade
 
Projetos Expresso. A necessidade de pensar a longo prazo e as preocuopações relativamente à
produção e à retoma do mercado interno foram os pontos mais discutidos na Summit Agroalimentar,
que marca o regresso do projeto "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso, SIC Notícias e Novo
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Banco para dar a conhecer figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - para uma nova
fase dedicada aos desafios de diferentes sectores de atividade. Conheça todos os números e opiniões
na próxima edição impressa do Expresso
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso e Novo Banco para dar a conhecer
figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - regressa em tempo de crise com uma série de
pequenas duplas entrevistas e conferências digitais para revelar os desafios (e conquistas) nos
diferentes sectores em que os selecionados se evidenciaram. Esta semana e nas próximas duas, o
destaque vai para a indústria agroalimentar, que culminará com um summit digital a 19 de maio,
próxima terça-feira. A quarta dupla de entrevistados são Gonçalo Pereira, gerente da MVP Gin e um
dos campeões da região Oeste, e António Cuco, criador e proprietário e do Gin Sharish e um dos
campeões do Alentejo
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso e Novo Banco para dar a conhecer
figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - regressa em tempo de crise com uma série de
pequenas duplas entrevistas e conferências digitais para revelar os desafios (e conquistas) nos
diferentes sectores em que os selecionados se evidenciaram. Esta semana e nas próximas duas, o
destaque vai para a indústria agroalimentar, que culminará com um summit digital a 19 de maio,
próxima terça-feira. A terceira dupla de entrevistados são António Silvestre Ferreira, administrador da
Vale da Rosa e um dos campeões do Alentejo, e Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal e um dos
campeões do Algarve
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso e Novo Banco para dar a conhecer
figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - regressa em tempo de crise com uma série de
pequenas duplas entrevistas e conferências digitais para revelar os desafios (e conquistas) nos
diferentes sectores em que os selecionados se evidenciaram. Esta semana e nas próximas duas, o
destaque vai para a indústria agroalimentar, que culminará com um summit digital a 19 de maio,
próxima terça-feira. A segunda dupla de entrevistados são Olga Martins, CEO da Lavradores de
Feitoria e uma das campeãs do Norte, e João Portugal Ramos, fundador da João Portugal Ramos
Vinhos e um dos campeões do Alentejo
 
Projetos Expresso. "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso e Novo Banco para dar a conhecer
figuras de destaque em diferentes áreas da sociedade - regressa em tempo de crise com uma série de
pequenas duplas entrevistas e conferências digitais para revelar os desafios (e conquistas) nos
diferentes sectores em que os selecionados se evidenciaram. Esta semana e nas próximas duas, o
destaque vai para a indústria agroalimentar, que culminará com um summit digital a 19 de maio,
próxima terça-feira. A primeira dupla de entrevistados são Bernardo Alves, administrador da
Riberalves e um dos campeões da região Oeste, e António Plácido, CEO da Casa da Prisca e um dos
campeões da Beira
 
Projetos Expresso. Reportagem. Entre as vinhas, as oficinas património mundial e as mesas que
marcam gerações, os campeões alentejanos procuram manter vivas as tradições de uma região virada
para o futuro
 
Projetos Expresso. No dia 12 de fevereiro, o Expresso e a SIC Notícias, em parceria com o Novo
Banco, trazem mais uma Summit dos Campeões
 
Projetos Expresso. A obra do pintor holandês do século XVII foi cedida ao museu de Santa Joana pelo
Novo Banco Cultura
 
Projetos Expresso. As histórias de sucesso da região estiveram em destaque na Summit de Aveiro da
iniciativa "Os Nossos Campeões", que junta Expresso, SIC Notícias e Novo Banco
 
Projetos Expresso. Numa região que celebra o património em cada esquina, as figuras de Aveiro
trabalham ao ritmo do futuro. Como José Cid, que, mesmo após ganhar o Grammy Latino, não gosta
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de olhar para trás
 
A Summit do Sector Têxtil traçou um retrato de confiança num sector que continua a crescer a querer
aumentar a sua expressão internacional. Foi um evento integrado no projeto "Os Nossos Campeões",
que junta Novo Banco, SIC Notícias e Expresso para destacar os melhores exemplos em cada sector e
região
 
Reportagem: Da cereja aos lanifícios, as facetas da região à volta da Covilhã e as caras que não
esquecem os barulhos e cheiros de gerações
 
Os desafios da Covilhã e da região à sua volta estiveram em destaque na Summit na Beira Interior do
projeto "Os Nossos Campeões", que junta Novo Banco, SIC Notícias e Expresso
 
Inovação Recursos humanos qualificados, economia digital e sustentabilidade são alguns dos maiores
desafios que as regiões portuguesas enfrentam rumo a um futuro que exige medidas hoje
 
Enquanto destino que se identifica com o turismo como poucos, o Algarve procura manter a identidade
que lhe deu fama enquanto cada vez mais atividades surgem para diversificar a economia. Pelo menos
é o que tentam as figuras da região
 
As declarações dos principais protagonistas da Summit do Algarve
 
As declarações dos principais protagonistas do terceiro summit do "Os Nossos Campeões", projeto que
junta SIC Notícias, Novo Banco e Expresso
 
Economia: com exportações que cresceram acima da média do país e figuras industriais e culturais
com impacto nacional, Leiria e o Oeste mostram-se preparados para o futuro
 
As grandes figuras da região nas mais diversas áreas estiveram em destaque na terceira cimeira do
projeto "Os Nossos Campeões"
 
O panorama da região demarcada do Dão e as perspetivas de futuro do sector vinícola nacional
estiverem em discussão em Viseu no mais recente evento do projeto "Os Nossos Campeões"
 
Vinho: o panorama do sector vinícola português e os possíveis caminhos de crescimento da produção
foram o tema de destaque do Summit do Dão
 
Junte muito trabalho, uma boa dose de sonho e determinação Q.B. Estes podem ser os ingredientes
base da receita para o sucesso, disseram ontem alguns dos "Nossos Campeões", um grupo de pessoas
que têm vindo a destacar-se nas artes, no desporto, nos negócios e foram selecionadas para o novo
projeto da SIC Notícias, Novo Banco e Expresso que acaba de arrancar em Braga, uma cidade que
fechou 2017 a subir 1% acima da taxa média do crescimento do PIB na Península Ibérica, como
destacou Carlos Oliveira, da Invest Braga
 
Seleção: Braga recebeu o primeiro summit de "Os Nossos Campeões", projeto que junta Novo Banco,
SIC Notícias e Expresso. E não faltam campeões em Portugal. A cidade que acolheu o evento no Norte,
Braga, criou 8 mil novos postos de trabalho em quatro anos e, em 2017, tornou-se o terceiro maior
exportador nacional, com EUR2 mil milhões. É um caso paradigmático numa zona do país que faz por
estar no pelotão da frente. De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte, a região representa 29% do PIB, e as suas empresas têm um volume de negócio de EUR85
mil milhões, diz a Informa DB. E foi do Norte que saíram os primeiros nomes das novas estrelas que
se distinguem nas mais variadas áreas e que foram selecionadas para titulares deste projeto
 
Escolhidos: Conheça os outros cinco selecionados do grupo de dez que inaugurou o projeto "Os Nossos
Campeões", numa primeira colheita com sotaque nortenho
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O panorama da região demarcada do Dão e as perspetivas de futuro do sector vinícola nacional
estiverem em discussão em Viseu no mais recente evento do projeto "Os Nossos Campeões"
 
Chegou a hora do calor. Por Portugal os termómetros já começam a subir e o sol convida a visitar as
praias, muitas delas com imensos turistas. Isto é, se a pandemia de covid-19 não tivesse irrompido e
provocado uma paralisação súbita. Uma situação inédita para um sector que o ano passado chegou
pela primeira vez à marca dos 27 milhões de turistas e que se viu obrigado a um período de
redefinição de metas, primeiro para sobreviver e depois para responder aos desafios da nova
normalidade.
 
A preocupação estende-se dos operadores turísticos aos responsáveis governamentais, ou não fosse o
turismo uma das áreas mais determinantes da economia portuguesa (como pode perceber pela coluna
da direita). Estima-se, por exemplo, que o turismo terá representado entre 8,5% a 9% do valor
acrescentado bruto (VAB) da economia portuguesa em 2019, e que o consumo total de turismo terá
representado até 16% do produto interno bruto (PIB). Se estes dados já ilustram bem o peso do
sector, importa também acrescentar que, segundo um cálculo do Instituto Nacional de Estatística, uma
quebra de 25% no turismo tira 2,9% ao PIB.
 
"Neste momento estamos todos a navegar no nevoeiro, ninguém tem a resposta ou a solução",
confessa o diretor-geral da United Investments Portugal, Carlos Leal. Responsável por unidades como
o Pine Cliffs Resort, o administrador conta que os hotéis do grupo nunca estiveram fechados e que
continuaram a albergar os "clientes que não conseguiram voos de regresso ou que não quiseram
voltar" por sentirem insegurança nos seus países. As reservas também se mantiveram abertas e, se
tal poderia apenas parecer um tiro esperançoso no escuro, a aposta compensou. "Tornou-se muito
mais positivo do que pensávamos", atira Carlos Leal. "Se fizesse a mesma pergunta há um mês
estaria muito mais pessimista."
 
Pode não parecer, mas os operadores olham com otimismo cauteloso para os próximos meses,
sobretudo se pensarmos nas previsões de desastre que prevaleciam. Com muitas ressalvas e a visão
assumidamente realista que a verdadeira recuperação só arrancará em 2021, concluem os convidados
da Summit do Turismo de "Os Nossos Campeões". O projeto da SIC Notícias e do Expresso com o
Novo Banco reuniu digitalmente oito figuras do sector turístico e da animação cultural - que pode
conhecer na coluna da esquerda - para discutir o impacto da covid-19 na sua atividade económica,
numa fase em que a retoma é vista como essencial e encoraja-se a população a viajar, mais do que
nunca, indo para fora cá dentro.
 
Bernardo Trindade defende que "é indiscutível que a forma como lidamos com a pandemia nos
beneficia" e lembra que o ADN da Porto Bay "é abrir hotéis, não é fechar". Sem esquecer as
"dificuldades de março", quando se viu obrigado a "repatriar hóspedes" e a "colocar trabalhadores em
casa", o administrador do grupo hoteleiro mostra-se confiante quanto aos sinais que vão surgindo
quanto ao futuro. Portugal foi neste período o primeiro destino europeu a receber o selo "Safe Travels"
do World Travel & Tourism Council, ao passo que a criação do selo "Clean & Safe" por parte do
Turismo de Portugal, que já conta com mais de 12 mil aderentes, é visto como uma medida positiva
para recuperar a confiança dos clientes nos operadores. "Preparamo-nos bem", acredita Bernardo
Trindade.
 
Mercado ibérico
 
"Do ponto de vista de saúde somos agora reconhecidos", acrescenta o CEO do Novo Banco, António
Ramalho, para quem a "pandemia exige adaptação constante" e a capacidade de "planear em
improviso", algo que as empresas têm sido capazes de fazer. "Aproveitamos este período para fazer
investimentos e para formar o pessoal para sermos mais competitivos", explica o administrador
executivo do Natura IMB Hotels, Luís Veiga. Com implantação na zona da Serra da Estrela, o grupo
"está muito dependente do mercado interno", e o responsável aponta às portagens para chegar à
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região como um obstáculo antigo que colocam ainda mais entraves à recuperação. "Equivalem a uma
noite no hotel", lembra, sem deixar de acrescentar que "continua tudo muito parado" na retoma da
atividade turística, com previsão de dados próximos de 2019 apenas em julho.
 
Numa fase em que a aviação ainda se encontra praticamente paralisada, os responsáveis turísticos
olham não só para o mercado português como também para o espanhol na perspetiva de compensar a
quebra acentuada de turistas de outros destinos. Uma espécie de mercado interno, com reforço
peninsular, que pode ser muito importante para recuperar emprego num sector que em 2019
representou 6,9% do trabalho na economia. Nuno Aleixo, diretor- -geral da Nortravel, recorda que "de
um momento para o outro sentimos a realidade muito dura de parar tudo" e fala do golpe que foi ver
a "Páscoa arruinada. Costuma ser um período muito forte" nas viagens organizadas, esclarece, para
depois ir mais longe: "Acredito que este verão está mais que comprometido, não podemos estar com
ilusões." Mesmo assim o gestor considera ter sido "muito importante a legislação que permitiu
transformar adiantamentos das viagens em vouchers", porque "sem isso teria sido muito mais difícil"
aguentar.
 
As deslocações e eventos corporativos continuam na estaca zero, apesar de Frédéric Frère, CEO da
Travelstore, antecipar que "ainda durante este ano vai haver uma retoma muito progressiva das
viagens". São "sinais tímidos" que dão confiança para o trabalho que está a ser feito e onde a
ascendência do teletrabalho pode trazer consequências inesperadas. "Vai promover as ocasiões para a
reunião física de pessoas, os eventos vão sair favorecidos", confia Frédéric Frère que aproveita para
realçar que "Portugal pode aproveitar esta oportunidade para consolidar a sua posição relativamente a
outros mercados".
 
"Situações de mudança são sempre situações de crescimento", atira a sócia do grupo Torel Boutiques,
Ingrid Koeck, para quem é essencial demonstrar que "estamos a levar a situação muito a sério", e
seguir à risca as indicações da DGS, pois "muitos clientes têm medo". No início da pandemia, o grupo
optou por manter abertas uma unidade no Porto e outra em Lisboa, e a responsável considera que "foi
um sinal muito importante" ao mostrar "que a vida não parou, só ia continuar um pouco mais
devagar".
 
Afundar ou nadar?
 
O panorama não pára de exigir apoios e a sociedade que gere os fundos de investimento imobiliário do
Turismo de Portugal vai lançar um concurso de compra de imóveis, destinado a PME do turismo e da
indústria, no valor de EUR60 milhões. É mais uma das medidas que se têm multiplicado entre
sectores, com muitos profissionais a tentarem adaptar-se às novas condições. É o caso das artes e
espetáculos, com ligações ao turismo, e que também foi um dos mais afetados pela pandemia.
 
André Sardet está numa posição única para falar sobre os dois lados, como músico e dono de um hotel
em Coimbra "paredes meias com a universidade", e revela uma situação difícil que obriga todos "a
recriar e reinventar" para voltar a gerar dividendos e atrair pessoas. "As câmaras municipais têm um
papel importantíssimo na cultura e na dinamização das cidades", sustenta. E devem ser parte
integrante deste processo juntamente com operadores turísticos e artistas.
 
O Programa de Estabilização Económica e Social aprovado pelo Governo contempla um apoio social a
trabalhadores da cultura no valor de EUR34,3 milhões, que largas franjas do sector consideram
insuficientes, ao mesmo tempo que procuram alternativas que permitam regressar ao trabalho. Foi
como a "epifania" que Luís de Matos teve após um mês e meio do confinamento, resultado de uma
pergunta que viu num artigo inglês: "Afundar ou nadar?" É a questão que nos temos de colocar, lança
o ilusionista, para quem "não adianta queixarmo-nos muito do anterior normal" uma vez que "isto vai
durar muito tempo". Do desafio colocado à equipa resultaram os espetáculos drive-in que idealizou em
Ansião e que representam uma forma diferente de consumir conteúdo que pode indicar novos
caminhos. "Vamos ter capacidade de sorrir um pouco mais à frente", prevê Bernardo Trindade.
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Os nossos campeões
 
Conheça as oito figuras do turismo e da animação cultural que apontam para o futuro e trabalham
para fazer parte da recuperação pós-covid 19
 
André Sardet
 
Músico
 
Com 28 anos de carreira e cinco álbuns de originais, André Sardet é presença assídua nos palcos
portugueses. 'Foi Feitiço' ou 'Quando te Falei de Amor' são das canções mais conhecidas do músico
que enveredou pelo turismo ao criar e gerir o Sapientia Boutique Hotel em Coimbra.
 
Bernardo Trindade
 
Administrador Porto Bay
 
Antigo secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade afastou-se do universo político para ajudar
o pai a gerir o grupo hoteleiro que arrancou com uma unidade na Madeira. Conta hoje com 15
unidades espalhadas por Portugal e Brasil num total de 3350 camas.
 
Carlos Leal
 
Diretor-geral da United Investments
 
Responsável por hotéis como o Sheraton Cascais Resort e Pine Cliffs, foi através desta unidade
algarvia que regressou a Portugal em 1999 após uma vida passada na África do Sul. Primeiro como
diretor de construção e desenvolvimento e depois como diretor-geral.
 
Frédéric Frère
 
CEO da Travelstore
 
Uma das principais agências de viagens portuguesas especializada em viagens de negócio e eventos
corporativos, a Travelstore surgiu em 1997. Frédéric Frère foi o cofundador e é o responsável pela
empresa que, antes da pandemia, registou um volume de negócios superior a EUR120 milhões.
 
Ingrid Koeck
 
Sócia da Torel Boutiques
 
Veio da Áustria para Portugal, em 2015, com a intenção de abrir um hotel. Um encontro fortuito no
bar do Torel Palace Lisboa com uma compatriota levou-a a tornar-se sócia de um grupo que dava os
primeiros passos e que hoje inclui cinco casas e hotéis de charme.
 
Nuno Aleixo
 
Diretor-geral da Nortravel
 
Especialista na execução de viagens individuais e em grupo, e conhecida pelos seus circuitos
turísticos, a Nortravel é a empresa líder no seu segmento. Acabou 2019 a celebrar 20 anos de vida e
um crescimento de dois dígitos, sempre com Nuno Aleixo ao leme, num trabalho reconhecido por
diversas entidades.
 
Luís de Matos
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CEO da Luís de Matos Produções
 
Engenheiro técnico de produção agrícola de formação e mágico da década 2000-2010 para a
International Magicians Society, Luís de Matos é o mais conhecido ilusionista português. A partir do
Estúdio33, que construiu em Ansião, aproveita a pandemia para continuar a inovar ao promover
espetáculos drive-in.
 
Luís Veiga
 
Administrador executivo da Natura IMB Hotels
 
O maior grupo hoteleiro da Serra da Estrela é liderado por Luís Veiga e incorpora cinco hotéis numa
região onde foi pioneiro no desenvolvimento turístico. O empresário já foi distinguido como cidadão
honorário da Covilhã.
 
"Vamos voltar a ter cda pedaço do nosso mundo"
 
Após a Summit do Agroalimentar, o Facebook da SIC Notícias recebeu na terça-feira (9 de junho) a
segunda conferência da nova fase de "Os Nossos Campeões". A Summit do Turismo foi moderada pelo
diretor de informação da Impresa, Ricardo Costa (em cima) e contou com oito personalidades ligadas
ao sector turístico e à cultura, a saber: (de cima para baixo, da esquerda para a direita) Luís de
Matos, Carlos Andrade (Novo Banco), António Ramalho, Frédéric Frère, Carlos Leal, André Sardet,
Nuno Aleixo, Ingrid Koeck, Luís Veiga e Bernardo Trindade. Luís de Matos aproveitou a oportunidade
para fazer uma ilusão relativa à influência "tão visível como invisível" da covid-19 e mostrou como
"vamos voltar a ter cada pedaço do nosso mundo". O melhor é mesmo ir à página da SIC Notícias e
ver.
 
Turismo vale quase 20% das exportações
 
Balança O sector é a principal atividade exportadora do país e uma das maiores geradoras de
emprego, ao registar 19,7% das exportações totais em 2019 e um contributo de 8,7% no PIB, além
de ser responsável por 336,8 mil trabalhos. Influência que vai diminuir: 79% dos estabelecimentos
assinalaram em março ao INE que a pandemia motivou o cancelamento das reservas agendadas até
agosto. Mesmo com uma recuperação, existe o risco de que o turismo se encontre, no final de 2021,
ainda 10% a 15% abaixo dos níveis pré-covid.
 
Quebra
 
40% é quanto a Organização Mundial do Turismo estima que o fluxo turístico possa cair em Portugal
em 2020. Trata-se de uma redução de 6,5 milhões de turistas estrangeiros relativamente aos 16,3
milhões registados em 2019
 
Dormidas
 
1,9 milhões de dormidas ocorreram nos alojamentos turísticos portugueses em março de 2020, o que
representa um decréscimo de 59% face ao mesmo mês de 2019, com a região Centro e a Área
Metropolitana de Lisboa em destaque
 
Riqueza
 
52,3 por cento foi quanto o sector do turismo pesou nas exportações de bens e serviços em 2019, o
que a torna a maior atividade económica exportadora do país e uma das que gera mais emprego.
Números que a pandemia vai diminuir
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Textos originalmente publicados no Expresso de 13 de junho de 2020
 
Tiago Oliveira
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Município lança o Óbidos Voucher Card para quem quer vir ao concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Município de Óbidos Online - Óbidos Diário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84f59af6

 
Cartão dá descontos a turistas que visitem o território
 
Óbidos lança, hoje, 15 de Junho, uma campanha promocional com objetivo de reativar a atividade
turística, através da oferta de um voucher no valor de 15 euros, dirigida a visitantes que queiram
visitar o concelho de Óbidos e usufruir da oferta turística local.
 
Serão oferecidos, numa primeira fase, 1000 vouchers, válidos até dia 15 de julho. Os cartões têm uma
validade relativamente curta, pois a Câmara Municipal entende que é neste momento que o reforço é
necessário. São precisas medidas imediatas a aplicar num curto espaço temporal. Prevê-se ainda uma
segunda fase da mesma campanha, mais tarde, com objetivo de reforçar esta medida.
 
Para os visitantes que pretendem receber um voucher, deverão apenas inscrever-se na plataforma
criada para o efeito. Para isso basta dirigir-se ao website www.obidos.pt, aceder ao botão central "Eu
vou a Óbidos" e preencher um simples formulário. O voucher será enviado por correio.
 
O objetivo será atrair pessoas a Óbidos, promovendo a sua permanência e estada, enquanto
impulsiona a injeção de capital para reforçar as empresas locais. Pretende ser uma medida de
estímulo económico, que visa aumentar, a curto prazo, os níveis de faturação das empresas turísticas
locais, nomeadamente as áreas da restauração, hotelaria, animação turística, comércio local, ou outro
tipo de atividade turística disponível no concelho.
 
Com a interdição de viagens internacionais e a interrupção das viagens em grupo (excursionistas),
importa olhar para o mercado nacional, especificamente para os viajantes individuais e independentes,
como um público-alvo privilegiado para ações de promoção nos próximos tempos.
 
A situação atual causada pela COVID-19 atingiu de forma violenta todo o setor. Entrando numa fase
inicial de retoma económica, a Câmara Municipal de Óbidos pretende implementar medidas que
tenham um efeito imediato no território.
 
Fique em Óbidos
 
Para além do Óbidos Voucher Card, o Município de Óbidos, em parceria com os estabelecimentos
hoteleiros do concelho, está a desenvolver uma campanha em conjunto com as unidades de
alojamento denominada - Fique em Óbidos - na qual o visitante ao reservar 5 noites numa unidade de
alojamento, a quinta noite será oferecida. Há ainda uma segunda campanha similar para 3 noites (a
terceira noite será oferecida). O objetivo desta ação é promover a estada prolongada de visitantes no
território, motivando-os a usufruir de toda a oferta turística local e regional, dinamizando a economia
turística e promovendo a recuperação deste setor tão afetado por esta pandemia. Esta campanha é
valida para todas as unidades aderentes e durante períodos específicos ao longo do ano.
 
Por fim, estas ações são acompanhadas pela vontade de criar um clima de confiança no destino de
Óbidos. Para o efeito, foi montada uma equipa de trabalho, multidisciplinar, que está, neste momento,
a desenvolver os procedimentos com objetivo de criar um "Safe Destination". As empresas que
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participam nestas campanhas terão em sua posse o selo "Clean and Safe", do Turismo de Portugal,
bem como outras certificações adicionais para áreas mais específicas.
 
Outras medidas extraordinárias estão a ser implementadas, quer no espaço público, quer de
fiscalização municipal, com o objetivo de garantir que os visitantes poderão, tranquilamente, visitar o
nosso destino em segurança. Máquinas dispensadoras de máscaras, tapetes desinfetantes e sistemas
de contagem de pessoas em espaço público são só algumas das medidas pensadas para tornar Óbidos
num dos locais mais seguros do País.
 
[Additional Text]:
WhatsApp Image 2020-06-05 at 17.10.03
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Vírus no ar, aviões em terra, turismo a medo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Notícias Magazine Online Autores: Filomena Abreu

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=325d7b30

 
A pandemia parou o setor da aviação. Depois de meses, os voos comerciais começam agora a rasgar
de novo os céus. Processo lento, praguejado de dificuldades das companhias e de receio por parte dos
passageiros. E tudo isso espelha bem a realidade atual do turismo português. É uma espécie de
pescadinha de rabo na boca
 
A low-cost Ryanair anunciou a eliminação de três mil postos de trabalho nos aviões e 250 nos
escritórios
(Foto: Oli Scarff/AFP)
 
Por incrível que pareça, aconteceu há um ano. No dia 8 de junho de 2019, a notícia enchia o país de
orgulho. Reforçava-nos a fama e sublinhava o potencial das nossas paisagens além-fronteiras.
Portugal era eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor destino turístico europeu pelos World
Travel Awards, os oscars do turismo. O reconhecimento vinha em crescendo, muito antes disso. Era
notório. Maioritariamente pelos aviões que aterravam cheios. No Porto, em Lisboa e no Algarve. Não
faltavam elogios. "Amazing", "beautiful", "oh my God". Nunca o setor do turismo foi tão próspero.
Abriam-se restaurantes, porta sim, porta sim. Os alojamentos locais proliferavam como pipocas. Os
tuque-tuque como formigas. As praias eram enxames. O Alentejo fazia o pleno. O Interior cativava
pela calma. O Minho pela sombra. As ilhas pela beleza. Os cruzeiros não tinham mãos a medir. Nem
os tours de norte a sul. A dada altura, deu-se a questão de haver turistas a mais. E de repente,
precisamente um ano depois, o panorama é, no mínimo, curioso. A época balnear já abriu, mas este
não será um verão como os outros. Fruto de circunstâncias inéditas. Em todos os sentidos. Miguel
Aguiar, piloto da TAP, inspira fundo antes de constatar a dura realidade. 53 anos de vida. 30 de
aviação. "É a primeira vez que fico tanto tempo sem voar." E embora assuma que estas não tenham
sido semanas depressivas, ao fim de mais de dois meses sem entrar num cockpit há algo que o
começa a inquietar. Não há outra forma de o dizer. "Sinto saudades de voar um avião e da azáfama
das operações. Já sabia bem ir trabalhar."
 
A questão é que ainda não há perspetivas para isso acontecer. E enquanto a situação do lay-off se
mantiver, continuará em Beja, onde se confinou com a família. Dedicado à bricolage, à jardinagem.
Sem obrigações laborais, não deixa de estar atento ao que se passa. E assim, por "alta recriação",
junta a responsabilidade e a vontade de estar apto para quando for chamado e tem aproveitado para
"refrescar o estudo de manuais e estar atento às alterações na aviação", mesmo em termos de
legislação europeia. "Por exemplo, se não aterrar no Funchal durante seis meses, tenho de voltar a
fazer simuladores." Em alguns casos, durante a pandemia, esses prazos foram alterados. Miguel não
fecha os olhos. "Vou acompanhando para ver se não perdi qualificações." Acaba por ser uma forma de
preencher os dias e de manter estável a confiança. "Mais mês, menos mês, isto há de retomar e com
essa atitude vamos enfrentando as coisas." O piloto acredita que os passageiros "estão doidos por
voltar a viajar", mas admite que possam ter "medo de chegar aos destinos e de serem obrigados a
fazer quarentena ou impedidos de entrar nos países". Algo que se resolverá, "assim que ficar claro que
as pessoas podem circular." É quase como a ida às praias, as pessoas estão com receio, mas precisam
sair e voltar rapidamente à vida normal."
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Os dias passam e o desconfinamento faz-se lento, desconfiado
(Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)
 
O tal normal, já se sabe, é um manto de nevoeiro. Metaforicamente, essas são sempre condições
atmosféricas difíceis para a aviação. No turismo a incerteza é grande. Quem o salvará? Melhor, de que
forma pode ser salvo? A pandemia esvaziou os céus e arrastou as companhias aéreas, apontadas
como engrenagem do setor, para uma crise séria, à escala mundial. O fantasma da falência está à
espreita. No primeiro mês de confinamento, as companhias aéreas perderam mais de 227 mil milhões
de euros. No segundo mês, a maioria das operações manteve-se reduzida a 10%, no melhor dos
cenários. A Associação de Transporte Aéreo Internacional estima que o impacto da pandemia no
volume de negócios em 2020 represente uma redução de 55% em relação a 2019.
 
E, entretanto, os dias passam e o desconfinamento faz-se lento, desconfiado. A retoma não será feita
como um salto de trampolim. Vai arrastar-se. E com ela haverá companhias que podem não
sobreviver. Aliás, muitas estão em sérias dificuldades, pendentes do apoio dos governos. É o caso da
TAP. Uma intervenção que custará "umas centenas largas de milhões de euros". "Ainda estamos a
fazer a avaliação", referiu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Um sacrifício com
justificação. "Não podemos deixar de ter em conta o que a TAP representa para a economia nacional
em termos de emprego, receitas, turismo, exportações. E é este equilíbrio que temos que fazer",
admitiu, sem deixar de referir a "dívida brutal" da TAP, "de mil milhões de euros", que chega "aos 3,3
mil milhões juntando os contratos de leasing de aviões". A intervenção exigirá uma revisão do plano
estratégico. Terá consequências "do ponto de vista de frota", porque "a dimensão que a empresa hoje
tem não é sustentável face ao momento que nós vivemos e que vamos viver nos próximos anos",
esclareceu o ministro.
 
À polémica do dinheiro juntaram-se as rotas. A TAP esteve há pouco tempo "debaixo de fogo" por
anunciar que ia centrar a maioria das operações de retoma em Lisboa e praticamente ignorar os
restantes aeroportos nacionais, deixando o Porto com apenas dois voos internacionais (e outro para o
Funchal, sendo a ponte aérea operada a partir da capital) e Ponta Delgada com apenas duas ligações,
a Boston e a Toronto, a partir de julho. As reações não tardaram. A voz mais sonante foi a de Rui
Moreira, presidente da Câmara do Porto, que acusou a companhia aérea de segregar o Norte. "O
Porto, Trás-os-Montes, o Douro e o Minho, e a parte norte da região centro, também fazem parte de
Portugal." O autarca foi mais longe. "Na senda daquilo que tem sido a sua história, a TAP nunca
perdeu o vínculo de ser uma empresa de caráter colonial e a sua estrutura nunca pensou de outra
maneira."
 
O debate incendiou com o Bloco de Esquerda e o PCP a considerarem que as opções tomadas pela
companhia justificam a nacionalização, enquanto o PS convocou Miguel Frasquilho, presidente do
conselho de administração da empresa, a dar explicações urgentes no Parlamento. A TAP acabou por
recuar no plano anunciado: "O Conselho de Administração da TAP SGPS, SA afirma que a companhia
está empenhada e vai de imediato colaborar com todos os agentes económicos, nomeadamente
associações empresariais e entidades regionais de turismo, para viabilizar o maior número de
oportunidades, adicionar e ajustar os planos de rota anunciados para este momento de retoma, por
forma a procurar ter um serviço ainda melhor e mais próximo a partir de todos os aeroportos
nacionais onde a TAP opera". A Ryanair aproveitou e já veio anunciar, a partir de outubro, voos
adicionais desde o Porto para Barcelona, Milão, Bruxelas (rotas suspensas pela TAP) e Madrid, bem
como uma nova ligação para Varsóvia (Polónia).
 
Durante a pandemia, em abril, a TAP viu a sua operação de mais de três mil voos semanais ser
reduzida para cinco ligações semanais entre Lisboa e as regiões autónomas da Madeira e Açores.
 
Manuel Santos, 46 anos, piloto da TAP, não participou em nenhuma. Voa há 18 e também ele nunca
ficou tanto tempo em terra. Mais de 100 dias. Dividido entre a cozinha, a jardinagem e a família, foi
tendo conferências na plataforma Teams para se manter ligado à corrente. "Estamos em lay-off, mas
a companhia teve esse cuidado. Claro que é de caráter voluntário, mas é bom para rever matérias e
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nos mantermos atentos." O piloto também não encarou estes meses com stresse. "Tento pensar que é
uma situação temporária, os anos de profissão ajudam-nos a controlar a ansiedade." Mas não
consegue evitar o sentimento de falta de produtividade e a tristeza de cada vez que, de longe a longe,
vê um avião no ar. "O dia em que regressar à empresa vai ser uma festa, uma alegria." A incógnita é
quando. "Eu tenho um feeling que em julho, mesmo voando pouco, inicio alguma atividade. Ao certo
não sabemos. Vai ser preciso haver aceitação por parte dos passageiros. Não adianta abrir 100 rotas
se depois não há passageiros para isso. Terá de haver confiança. Segurança nos voos haverá."
 
Em 18 anos como piloto, Manuel Santos nunca ficou tanto tempo em terra. Aponta o dia de regresso
para breve e já imagina que será uma grande alegria
(Foto: DR)
 
Em 2020, o número de turistas no Mundo pode cair entre 60 e 80% por causa dos efeitos da
pandemia, de acordo com as últimas previsões da Organização Mundial de Turismo, publicadas no
início de maio. Devido a isso, estima-se que só na Europa sejam precisos 30 mil milhões para amparar
as quedas vertiginosas das companhias aéreas. Os despedimentos estão na mira. Veja-se o processo
da Lufthansa, a maior companhia aérea alemã que, combinada com as suas subsidiárias, é a segunda
maior da Europa em termos de passageiros transportados. Há dias, depois do conselho de supervisão
da empresa ter aprovado o plano de resgate do Governo alemão e da Comissão Europeia, no valor de
nove mil milhões de euros, a Lufthansa anunciou que vai avançar com cortes. O regresso aos céus,
nos próximos meses, obrigará a emagrecer frotas e a cortar nos trabalhadores. Para já, só no Velho
Continente, o despedimento já afetou 140 mil trabalhadores. Na lista estão Ryanair, EasyJet, Aer
Lingus, Norwegian, Finnair e Qatar Airways. O número vai certamente disparar quando a essas se
juntarem a British Airways, a American Airlines, a Delta, a United e a Southwest, que planeiam cortar
milhares de postos de trabalho ou reduzir horas, mesmo com as ajudas estatais de muitos milhões.
Inevitavelmente, a Emirates, a Aeroméxico e a Air Canada têm planos no mesmo sentido.
 
Julyana Yokota, analista da S&P Global Ratings, explicou ao jornal espanhol "El Economista" que o
tráfego aéreo deverá demorar pelo menos três anos a voltar ao que era antes de a covid-19 ter
obrigado a aterrar todos os aviões de uma vez. "O tráfego de passageiros vai diminuir entre 50% e
55% em 2020. Antecipamos que o número de passageiros fique abaixo dos níveis pré-pandémicos até
2023." A Boeing é ainda mais pessimista e diz mesmo que poderá atrasar esta recuperação até 2025.
Desde que tornaram a levantar voo, as empresas de aviação têm feito os possíveis para se adaptar ao
mercado, que será obrigatoriamente diferente nos próximos anos.
 
Eva Aguiar tem 23 anos e é filha do primeiro piloto citado neste texto, Miguel Aguiar. A jovem que
seguiu as pisadas do pai começou a trabalhar há um ano e meio na TAP. Confinada no Alentejo,
desabafa que a atual situação não lhe ocorreria nem nos seus piores pesadelos. "Tudo isto foi bastante
estranho e inesperado. A nossa área, apesar de passar por muitas crises, nunca se viu numa situação
como esta." Eva partilha do mesmo desejo de normalidade do pai. "As pessoas vão precisar de viajar,
tanto a nível pessoal como profissional. E julgo que os procedimentos implementados serão suficientes
para transmitir confiança tanto aos passageiros como aos trabalhadores, de que será possível voar em
segurança."
 
Uso de máscaras, diminuir bagagem de mão e evitar cruzamento de passageiros são algumas das
regras de prevenção da covid-19 que podem manter-se em vigor como mecanismos de segurança
para evitar novas pandemias. Apesar disso, e mesmo que o ar na cabine dos aviões seja
comprovadamente filtrado como nenhum outro, a confiança dos passageiros é que vai ditar o número
de deslocações nacionais e internacionais. Outrora apinhados, os aeroportos seguem vazios. A
Associação Internacional de Transporte Aéreo calcula que o impacto da pandemia na aviação se
prolongue a médio prazo, sendo pior nas rotas de longo curso.
 
Eva e Miguel Aguiar, ambos pilotos da TAP, estão confinados em Beja, à espera de serem chamados
para trabalhar
(Foto: DR)
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Segundo a Navegação Aérea de Portugal, em março os voos sobre os céus nacionais diminuíram 36%
relativamente ao mesmo mês do ano passado - menos 24 300 voos, realizando-se 43 800. Em abril, a
quebra foi de 94%, correspondendo a apenas quatro mil dos 69 mil registados em abril de 2019.
Também foi nesse mês que praticamente todos os 105 aviões da TAP ficaram em terra, cerca de nove
mil trabalhadores entraram em lay-off e mil tiveram redução de 20% no horário. A reposição de mais
alguns voos começou devagar, a 8 de maio, e só se prevê que aumente ligeiramente em julho. Até
agora, o tráfego nos aeroportos nacionais atingiu quebras superiores a 90%, ainda que algumas
companhias já tenham recomeçado a voar. Com máscaras e sem limitações à lotação de passageiros.
 
Em Faro, destino turístico português, e postal por excelência no estrangeiro, o ambiente é de
confiança. Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve - salienta, antes de tudo, que "a região é vista como segura" por "ter ficado praticamente
de fora da pandemia, devido ao baixo número de infetados". Um resultado que se traduz numa
"valência competitiva muito importante com a concorrência mais direta que é Espanha".
 
O fenómeno parece calhar bem, já que a maioria dos portugueses está a evitar fazer planos ou
marcações de férias a longo prazo, revelou a sondagem da Pitagórica para o JN. Dos 25% que tinham
planeado viajar para fazer férias no estrangeiro, só 2% mantêm essa intenção. Metade vai passar o
próximo verão em território nacional. Aliás, enquanto não houver vacina ou tratamento eficaz para a
covid-19, 73% dos inquiridos consideram pouco provável viajar para fora do país. Elidérico Viegas
confia que muitos em julho e agosto irão rumar ao Algarve. "Assim, no que diz respeito ao turismo
interno, as nossas perspetivas são de retoma, no que diz respeito ao turismo externo existem muitos
fatores de incerteza, tudo vai depender do comportamento do transporte aéreo e das restrições dos
países que, esperamos, possam ser esbatidas."
 
A Easyjet prevê eliminar 4 500 postos de trabalho. A retoma dos voos deverá começar em meados de
junho
(Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
 
As principais companhias de aviação a aterrar em Faro (Ryanair, EasyJet e Jet2), que asseguram 70%
do tráfico aéreo da região, já anunciaram a retoma dos voos. O que aumenta a confiança dos
empresários relativamente ao verão. "É significativo se pudermos contar com alguma receita que
ajude a esbater os efeitos negativos da pandemia que nestes meses reduziu a faturação a zero." A
notícia de que o Reino Unido queria impor uma quarentena de 14 dias a todas as pessoas que
chegassem ao país vindas do estrangeiro preocupou o Governo português. O mercado inglês
representa cerca de uma em cada cinco dormidas na hotelaria, uma fatia considerável dos turistas que
se deslocam todos os verões a Portugal. Por isso, o Governo encetou negociações para a criação de
um corredor bilateral para o turismo, que permita assegurar essas deslocações. De acordo com
Elidérico Viegas, a grande maioria dos hotéis e empreendimentos turísticos já decidiu reabrir na
segunda quinzena de julho e na primeira semana de agosto. "Os hotéis têm nos seus manuais de boas
práticas medidas que asseguram e induzem confiança aos hóspedes, mas não são desnecessariamente
exigentes a ponto de desmotivar quem queira viajar." O representante da AHETA dá como exemplo o
acesso às praias. "Somos um exemplo, reconhecidos internacionalmente, o que na nossa perspetiva é
uma vantagem competitiva importante." O futuro alimenta-se dessas faíscas de esperança. Portanto,
remata, "não vamos ter um ano turístico igual ao do ano passado, mas temos perspetivas positivas."
 
O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal defende que esta fase de desconfinamento é a
"grande oportunidade" para os quatro "subdestinos" da região mostrarem aquilo que têm de melhor
aos turistas nacionais. "Se calhar, está na hora de os portugueses voltarem também a olhar para o
país fantástico que têm e perceberem que conseguem fazer dentro do nosso território férias
inesquecíveis", disse Luís Pedro Martins, no fim de maio, enaltecendo "a segurança, a natureza, a
tranquilidade, a privacidade e as experiências diversificadas" que existem no país.
 
Falta a confiança
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Pedro Coimbra tem 26 anos e também é piloto da TAP. Começou na Ryanair. Há cinco anos e meio
que tem a profissão dos seus sonhos. Num ápice viu, como todos os colegas, a situação descontrolar-
se. É uma questão de personalidade ver o copo meio cheio. Tem aproveitado o tempo em terra para
fazer desporto, estar com os amigos e ter outra rotina. A paragem forçada coincidiu com a mudança
de casa. "Até deu jeito", brinca. A verdade é que não consegue desligar dos aviões. E mantém
constante contacto com os colegas, "uma maneira de não perder o ritmo". Por tudo isso, não tem sido
difícil preencher os dias. Mas falta-lhe - são palavras suas - "o cheiro do avião, a conversa do cockpit".
A mão está estendida e quase toca o céu. Quase. "Está toda a gente expectante, as companhias estão
dependentes dos passageiros, e se eles têm medo de voar, mesmo que se levantem as restrições, vai
ser complicado."
 
O lay-off da TAP coincidiu com a mudança de casa do piloto Pedro Coimbra, que, apesar de bastante
ocupado, não se consegue desligar das notícias da aviação
(Foto: DR)
 
No ar, em vez de aviões, tem havido espírito de entre ajuda. "Se a companhia precisar que vá para
outro sítio, vou. Quem trabalha nesta área fá-lo por paixão. É o meu caso. O espírito agora é de
sacrifício, são e continuarão a ser tempos difíceis." O jovem piloto olha para dentro de casa. "As
pessoas da minha idade têm vontade de viajar. Já a geração dos meus pais está mais reticente no que
toca a voltar ao normal, muitas delas estão a transferir os planos das viagens para locais mais
próximos, onde possam ir de carro."
 
A Comissão Europeia abdicou da regra de colocar assentos vazios para garantir distanciamento dentro
dos aviões, reconhecendo que afetaria a viabilidade económica das operações. E já são muitas as
companhias em risco. França e Holanda socorreram a Air France-KLM com um plano que vai de 9 a 11
mil milhões de euros. Itália optou por nacionalizar a Alitalia. A Easyjet obteve um empréstimo público
de 600 milhões de libras (cerca de 675 milhões de euros) e a Suíça garantiu 1,2 mil milhões de euros
em empréstimos à Swiss e à Edelweiss, filiais da Lufthansa.
 
O Governo português vai prolongar até 15 de junho a interdição de voos de e para fora da União
Europeia, com exceções às ligações para países extracomunitários com forte presença da comunidade
portuguesa: Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. Também serão mantidos voos para
todos os países de língua oficial portuguesa.
 
Nuno Duarte, 49 anos, radicado na base portuense da TAP, também não vê a hora de voltar a entrar
num avião. "Tenho muitas saudades de voar, cresci no aeroporto, tenho outro irmão que é piloto, vive
no Dubai, somos uma família de aviões." Ultimamente, em vez da farda habitual, usa a de chefe de
cozinha, professor e jardineiro. "Faço de tudo, estamos a aprender uma data de coisas para nos
ocuparmos." No ar, só mesmo a esperança. Falar com os colegas sobre a crise é inevitável. "Não vale
a pena fazer muitos cenários porque, na realidade, nem as empresas sabem o que o Governo vai
decidir, nem se conhece a reação do público." E essa é que é a grande incógnita. "Já foram colocados
vários voos à venda e há pouquíssimos passageiros, obrigando a cancelamentos. As pessoas ainda
têm medo de voar."
 
Nuno Duarte tem dividido o tempo entre a família, a cozinha e a telescola das filhas. E aguarda
expectante a reação do público à abertura normal dos voos
(Foto: DR)
 
João Lima Pereira, 34 anos, também piloto da mesma companhia aérea, só que na base de Lisboa, diz
não haver outra maneira de se levar isto. "Está fora do nosso controlo, não podemos fazer nada. A
nossa profissão é muito específica, só voamos aviões." O piloto não encobre a realidade, apesar de
manter o pensamento positivo. "Quando voltarmos a voar, a normalidade não será aquela a que
estávamos habituados." Ciente disso e do muito que está em jogo, sublinha esperar "que haja da
parte de toda a gente vontade de fazer uma retoma com cabeça, para evitar que muita gente perca o
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emprego neste setor." E esse setor, factualmente o meio de transporte por excelência dos turistas,
encaixa no fenómeno de pescadinha de rabo na boca. Para o bem e para o mal.
 
Facebook
 
[Additional Text]:
FILES-IRELAND-HEALTH-VIRUS-TRANSPORT-AVIATION-RYANAIR
 
Filomena Abreu
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Já foram intercetados 48 migrantes ilegais no Algarve em seis meses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/06/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f1673ab

 
A região do Algarve recebeu nos últimos seis meses 48 imigrantes ilegais provenientes do norte de
África, tornando-se cada vez mais procurada como porta de entrada para o continente europeu. Nos
últimos meses essa tendência tem-se acentuado
 
O ministro da Administração Interna disse em janeiro deste ano que era "prematuro" considerar que
esta se tratava de uma nova rota de migração para PortugalFoto D.R.
A região do Algarve recebeu nos últimos seis meses 48 imigrantes ilegais provenientes do norte de
África, com o último caso registado esta manhã, em Quarteira, onde foi intercetada uma embarcação
com 22 migrantes de origem marroquina.
 
O Algarve tem sido cada vez mais procurado por imigrantes ilegais como porta de entrada para o
continente europeu e nos últimos meses essa tendência tem-se acentuado.
 
Em dezembro de 2019 chegou à costa algarvia um grupo de oito imigrantes e em janeiro deste ano 11
cidadãos marroquinos foram detetados ao largo da Ilha de Armona, no concelho de Olhão.
 
Já este mês, no dia 06, foram detetados sete migrantes oriundos do Norte de África ao largo de Olhão,
e esta manhã uma embarcação com 22 homens, alegadamente de origem marroquina, foi intercetada
quando os tripulantes se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, em Quarteira.
 
O grupo de migrantes detetado hoje é semelhante a um dos barcos intercetados em 2007, que
transportava 23 pessoas.
 
Perante este fluxo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse em janeiro deste ano
que era "prematuro" considerar que esta se tratava de uma nova rota de migração para Portugal.
 
"É de todo prematuro. Tivemos dezenas de milhares de chegadas em Espanha e não poderemos,
relativamente a dois casos nestes meses, extrair daí qualquer conclusão. Estamos atentos, estou em
diálogo com autoridades espanholas e marroquinas, e conto aliás estabelecer, nas próximas semanas,
um encontro direto com o meu homólogo marroquino sobre vários temas, entre os quais este",
afirmou Eduardo Cabrita.
 
Já o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, em
dezembro do ano passado, disse que Portugal tem de estar "muito atento" à possibilidade de passar a
ser uma rota de entrada de migrantes.
 
"Temos de estar atentos. Temos de estar muito atentos a essa possibilidade porque não é muito
diferente ir para Espanha ou ir para o Algarve, é só uma questão de opção", afirmou.
 
Nesse sentido, acrescentou, é necessário que as autoridades policiais - o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, a Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana, nomeadamente através da Unidade de
Controlo Costeiro - mantenham a monitorização desse tipo de fenómenos, bem como a vigilância da
fronteira marítima nacional.
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Por sua vez, em janeiro, o presidente da Câmara de Olhão, António Manuel Pina, revelava a sua
preocupação por este fluxo crescente e apelava a que fosse feito um enquadramento correto da
situação, que na sua opinião não deve passar pela atribuição do estatuto de refugiado.
 
"É verdade que temos que acolher, que ser humanos com estes cidadãos marroquinos, mas também
não devemos confundir, na minha opinião, aquilo que é o caso cidadãos e migrantes no Mediterrâneo,
na Síria, na Líbia, onde aí há, de facto, a fuga à guerra e a situações de vida deploráveis, com estas
situações", afirmou o autarca de Olhão.
 
Os 22 migrantes, oriundos do Norte de África, que hoje foram detetados ao largo de Quarteira, Faro,
estão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), já receberam assistência e vão realizar
testes à covid-19 ainda hoje.
 
Os 22 migrantes são todos do sexo masculino, encontram-se atualmente à guarda do SEF, que está a
desenvolver os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, bem como avaliar o
enquadramento da situação, uma vez que chegaram sem documentos.
 
Uma embarcação com 22 homens, alegadamente de origem marroquina, foi hoje de madrugada
intercetada quando os tripulantes se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no
Algarve, disse à Lusa o comandante da Zona marítima do Sul.
 
Segundo Fernando Rocha Pacheco, a pequena embarcação, com sete metros de comprimento, foi
avistada cerca das 04:00 por um mestre de pesca, que a considerou suspeita por estar "carregada de
gente", avisando as autoridades.
 
Os 22 ocupantes da embarcação "alegam ser marroquinos" e terão partido da cidade de El-Jadida, em
Marrocos, com destino a Portugal, acrescentou a mesma fonte.
 
Após o alerta, elementos da Polícia Marítima de Faro e da Estação Salva-vidas de Quarteira iniciaram
buscas por mar e por terra, tendo detetado e intercetado a embarcação às 04:50, quando os
tripulantes "já se preparavam para desembarcar".
 
Os 22 homens foram depois encaminhados para a Estação Salva-vidas de Quarteira, onde estavam,
cerca das 08:00, a ser inquiridos.
 
Milhares de migrantes têm utilizado nos últimos anos as três principais rotas do Mar Mediterrâneo
(Oriental, Central e Ocidental) para chegar à Europa, pressionando principalmente os países do sul da
União Europeia como Espanha, Itália e Grécia.
 
A Organização Internacional para as Migrações referiu em meados de abril que 16.724 migrantes e
requerentes de asilo tinham entrado na Europa por via marítima (quase metade nas costas da Grécia)
desde o início de 2020, um aumento de 16% em relação aos 14.381 registados no mesmo período do
ano passado.
 
Até meados de abril deste ano, 256 pessoas terão morrido durante a travessia da rota migratória do
Mediterrâneo, menos do que as 425 vítimas mortais registadas no mesmo período de 2019, de acordo
com os mesmos dados.
 
RELACIONADO:
 
Barco com 22 migrantes intercetado na praia de Vale do Lobo no Algarve
 
Há 42 minutos
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Mini férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c261135a-82a5-47c8-b175-

efb3ca28fcb8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os comerciantes já tinham sentido alguns sinais de vitalidade económica nestes últimos
dias.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-06-15 06:46
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-15 07:44
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-14 19:43
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-14 20:48
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-14 23:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-14 00:07
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-15 09:50
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-14 01:44
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-15 09:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-15 06:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-15 07:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-15 11:39
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Praias algarvias registam mais afluência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af1971e3-76e1-46d1-94f0-

0750f2cc6836&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No sul do país, está um domingo com calor e muitos portugueses escolheram as praias do Algarve
para passar o dia. A Patrícia Manguito esteve na Praia de Santa Eulália, em Albufeira, para perceber
como os banhistas estão a aproveitar a reta final destas miniférias.
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Empresa proibidas de funcionar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf27a558-3104-4dd9-8700-

7bd9fdd521d1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, cerca de 100 empresas de apoios recreativos de praia como o aluguer de gaivotas e
motas de água, continuam proibidas de funcionar devido à pandemia de COVID-19. Em 3 meses, já
registam prejuízos superiores a 1 milhão de euros.
Comentários de António Marques Vidal, presidente APECATE; Carlos Vieira, empresário.
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Turistas portugueses no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a69e0955-9556-4e59-bff4-

a68ee4f3c724&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Enquanto não abrem as fronteiras, o turismo no Algarve é feito sobretudo de portugueses.
Direto da Praia de Santa Eulália, em Albufeira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-14 13:19
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À Descoberta de alojamento no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/06/2020

Meio: Echo Boomer Online Autores: Diogo Alvo

URL: https://echoboomer.pt/a-descoberta-de-alojamento-no-algarve/

 
Continuamos a sul, mais concretamente no Algarve. Já te falei do que comer e onde ir comer no
Algarve. Neste artigo, falo-te de alojamentos, mais concretamente de hotéis que merecem ser
descobertos.
 
Ainda que muitos de nós estejamos desejosos de sair de casa, não deixa de existir algum receio, o
que, diga-se de passagem, é perfeitamente normal. Passar algum tempo fora do nosso espaço, em
tempos de pandemia, pode levantar algumas preocupações.
 
Será que está bem limpo? Que riscos é que corro? Será que os funcionários sabem o que estão a
fazer? Estas são algumas das questões levantadas nesta altura. A pensar nisso, o Turismo de Portugal
anunciou que serão atribuídos os selos Clean & Safe a estabelecimentos turísticos que cumpram um
conjunto de recomendações estabelecidas pela Direção Geral de Saúde.
 
Qual é o objetivo? Aumentar a confiança dos portugueses e incentivá-los a fazerem férias cá dentro.
Todas as minhas recomendações estão com este selo e, portanto, podes confiar em ir passar as tuas
férias a estes hotéis.
 
Vamos à descoberta?
 
Vila Galé Lagos
 
Começo as minhas recomendações, para variar, num dos meus hotéis preferidos em todo o Algarve. E
de que hotel em concreto estou a falar?
 
O Vila Galé Lagos é aquela unidade hoteleira que, na minha opinião, podemos considerar como um
hotel de cinco estrelas... pelo preço de um de quatro. O hotel namora o areal da Meia Praia, no
Algarve, e deslumbra qualquer um que por lá passa com a vista arrebatadora para o mar.
 
Este alojamento é dedicado à moda e conta com decoração de artistas de renome. Aqui podes
encontrar peças de estilitas como Ana Salazar, José António Tenente ou Miguel Vieira.
 
A Internet tem cobertura em todas as áreas deste hotel em Lagos, que tem várias tipologias de
quartos. Há, por exemplo, quartos familiares, quartas com vista ou até suites. Porém, o principal
ponto de atração não são os quartos, nem sequer a vista. O que torna este hotel memorável é, sem
dúvida, a sua gigante piscina exterior de 1.200 metros quadrados. Esta capacidade vai, sem dúvida
alguma, dar muito jeito este ano, de modo a que evitemos ir contra alguém quando estivermos dentro
de água.
 
Os hotéis da cadeia Vila Galé reabriram a 9 de junho com todas as regras necessárias. Vão ser
reforçadas as medidas de limpeza e desinfeção em todos os espaços. Além disso, nos restaurantes, os
serviços em buffet vão ser substituídos pela carta e as mesas vão ser desinfetadas após cada refeição.
Vão também haver turnos para evitar grandes aglomerações de pessoas nos espaços comuns.
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A troca de hóspedes nos quartos dos hotéis só poderá acontecer 24h após o anterior e, sabemos nós,
vão criar uma aplicação para fazer o check in e check out online, evitando assim algum contacto.
Quanto à utilização do SPA Satsanga, terá que acontecer mediante reserva. E sempre com a lotação
reduzida.
 
O preço médio de uma noite para duas pessoas é de 120EUR em época alta.
 
A cadeia Vila Galé tem hotéis espalhados um pouco por todo o país. E este Vila Galé Lagos é, com
toda a certeza, uma boa escolha.
 
Dunamar Monte Gordo
 
Um pouco menos luxuoso, mas, ainda assim, uma boa opção. É esse o caso do Dunamar em Monte
Gordo. Situado em frente a uma das maiores praias algarvias, o Dunamar é uma excelente opção para
férias em família.
 
Este alojamento foi buscar o seu nome à praia mesmo em frente e com a qual partilha a sua
arquitetura de linhas cuidadas e espaços inteligentes. O Dunamar é composto por 203 apartamentos,
todos equipados com tudo o que precisas. Tem ainda áreas comuns de apoio e de lazer.
 
Escolhi este hotel por ser um em que tenho algumas das minhas melhores memórias em família, mas
não só.
 
Como o Dunamar é um aparthotel, é mais fácil evitares os contactos desnecessários e por exemplo,
saíres apenas para as compras ou ir à praia e à piscina. Os apartamentos estão equipados com uma
cozinha e utensílios para que não tenhas de sair de lá para comer em áreas comuns, caso tenhas
algum receio.
 
Embora a zona da piscina não seja tão grande como em Lagos, o Dunamar oferece uma área exterior
onde podes desfrutar do ar livre, tendo em conta a situação atual.
 
O preço médio para duas pessoas ronda os 145EUR por noite em época alta, com meia pensão
incluída. Se estás à procura de algo com alguma qualidade, mas não tão luxuoso como outros hotéis
na zona, o Dunamar é uma excelente opção para estas férias de verão em família.
 
Adriana Beach Club
 
Em terceiro lugar trago-te uma das opções mais caras e que não é, seguramente, para todos os
bolsos. Ainda assim, diria que a relação qualidade preço é bastante razoável.
 
Situado num espaço de 17 hectares, o Adriana Beach Club Hotel Resort tem 438 quartos que
proporcionam um ambiente familiar e uma prestação de serviços de alta qualidade. Com tudo incluído,
claro.
 
Este resort está localizado nos Olhos de Água, no concelho de Albufeira, e usufrui de uma localização
privilegiada junto à praia da Falésia. Tal permite o sossego e privacidade necessários para umas férias
tranquilas, algo muito desejado este ano, diga-se de passagem.
 
O conceito de tudo incluído é elevado a um expoente máximo, que inclui um diversificado leque de
serviços prestados pelo hotel. Os vários buffets são a entrada mais desejada deste espaço. Porém,
segundo o site oficial do hotel, vão ser revistos e implementadas desinfeções profundas entre serviços.
Além disso, serão implementados turnos para todas as refeições, de modo a que os hóspedes possam
aproveitar o espaço exterior e, com isso, aumentar o espaço do restaurante.
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Os quartos vão apenas ser limpos quando os clientes não estiverem nesse espaço. Ainda assim, as
medidas implementadas pelos responsáveis do hotel não ficam por aqui.
 
Conhecido pela sua área verde exterior espetacular, os clientes vão puder continuar a usufruir destes
espaços, mas com novas medidas, claro. Vai haver circulação sinalizada com marcas no chão para
marcar a distância de segurança.
 
A animação, que é um dos aspetos mais positivos deste hotel, e falo por experiência própria, vai-se
manter com a distância de segurança associada. E com grupos mais pequenos.
 
Passa pelo site do alojamento se quiseres saber todas as medidas implementadas com o selo Clean &
Safe. O preço médio de uma noite para duas pessoas começa nos 240EUR no verão.
 
Dom José Beach Hotel
 
É, talvez, uma das unidades hoteleiras mais bem localizadas no Algarve, visto que se situa
diretamente sobre a praia. Se não gostas de andar muito entre o teu alojamento e a praia, certamente
vais gostar do Dom José Beach Hotel, na Quarteira.
 
Situado a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Faro e a 5 minutos de Vilamoura, este
hotel de três estrelas já venceu por seis vezes o prémio de melhor hotel de três estrelas da Publituris
Portugal Travel Awards.
 
O hotel foi totalmente renovado recentemente e oferece 154 quartos com um design moderno, em
que as cores e o mobiliário conjugam com o pavimento em madeira de carvalho.
 
O estabelecimento oferece acesso a um restaurante com deck panorâmico sobre o mar e a um bar
com esplanada sobre o mar. Esta unidade hoteleira dispõe ainda de um campo de mini golf e serviços
de massagem.
 
O Dom José Beach Hotel ganhou também o selo Clean and Safe e todas as medidas estão disponíveis
no seu site. O preço médio de uma noite para duas pessoas é de 111EUR.
 
Hotel Quinta do Lago
 
Para terminar vamos dar um salto à Ria Formosa. Mais concretamente ao Hotel da Quinta do Lago.
Este hotel de cinco estrelas é considerado um dos mais prestigiados cinco estrelas do mundo.
 
A sua localização privilegiada com acesso pedonal à praia, a proximidade a vários campos de golfe
(algo muito comum nesta região) e a magnífica vista sobe o estuário da Ria e o mar são alguns dos
pontos mais fortes deste alojamento.
 
A imensidão da natureza da Ria Formosa é o que salta mais à vista em alguns dos 141 quartos de
decoração clássica. A vista panorâmica pode ser desfrutada em todo o hotel, desde os quartos, às
suites, passando pelo bar, restaurante e piscina.
 
Há várias tipologias de quartos, como quartos clássicos ou até as suites de luxo. Um pouco de tudo
para todos os gostos, mas não para todos os bolsos.
 
Há ainda dois restaurantes com identidades diferentes. O Brisa do Mar serve comida portuguesa e
internacional e está aberto todo o dia. Já o Cá D'Ouro é de comida italiana e está aberto para jantar
duas vezes por uma semana. Esta é uma situação que poderá ser alterada este ano, caso seja preciso
mais espaço para respeitar a distância social.
 
Os jardins exuberantes com mais de 37.000 mil metros quadros proporcionam uma experiência única
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e tranquila que vai dar muito jeito este ano. Apesar de não ser o hotel de cinco estrelas mais caro no
mundo, não deixa de ser o mais caro destas recomendações.
 
O preço médio de uma noite neste hotel para duas pessoas como por volta dos 230EUR em época alta.
 
Este artigo sobre alojamentos no Algarve é uma adaptação de um episódio do podcast À Descoberta.
Podes ouvir este e outros episódios no Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud.
 
Diogo Alvo
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Segunda-feira mágica: 9 países europeus reabrem fronteiras ao turismo
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Mas os visitantes vão voltar? Quem trabalha no sector está preocupado com este motor da economia,
mas quem arriscar ser turista por estes dias terá a oportunidade de visitar o que quiser longe das
multidões habituais
 
Os países da União Europeia devem levantar todas as restrições nas viagens até 15 de junho. Mas
Portugal e Espanha já disseram que só o farão a 30 de junho. A Comissão Europeia nega qualquer
falta de coordenação, mas pressionou os governos dos dois países a reconsiderar e a reabrir o "mais
rápido possível".
 
A próxima segunda-feira marca uma nova etapa no caminho de recuperação da Europa em tempos de
pandemia. Nove países, incluindo Alemanha, França, Grécia, Bélgica, Suíça e Holanda abrem as suas
fronteiras a outros membros da União Europeia.
 
Mas esta abertura vai trazer os visitantes de volta? É a questão levantada pelo jornal britânico
"Financial Times" (FT) num momento em que alguns países europeus já levantaram as barreiras
criadas entre parceiros comunitários, mas ainda há casos especiais, como o das fronteiras entre
Portugal e Espanha que só abrem as fronteiras a 1 de julho, ou o de Malta, que continua com as
portas fechadas ao exterior. Ao mesmo tempo, numa altura em que muitos países comunitários
continuam a não permitir a entrada a quem chega do Reino Unido, a União Europeia já fez passar a
mensagem de que esperava ver toda a zona Shengen abrir as suas fronteiras ao mundo a partir de 1
de julho.
 
Cinco repórteres do jornal britânico, fazem o ponto da situação em cinco capitais europeias: Paris,
Madrid, Roma, Atenas e Budapeste, cidades que começaram a entrar no "novo normal", mas onde a
ausência de turistas continua a marcar a diferença face aos dias pré-covid.
 
Em Paris, "os engarrafamentos voltaram, as lojas abriram e os terraços dos cafés estão novamente
lotados" mas ainda é demasiado fácil encontrar uma cadeira metálica verde livre nos jardins das
Tulherias, num sinal claro de que o turismo, "grande motor da economia", continua ausente, diz a
jornalista Leila Abboud.
 
Num país que recebe mais de 89 milhões de visitantes por ano e atrai à 50 milhões, o governo apelou
ao patriotismo dos cidadãos, incentivando-os a tirar férias lá dentro, mas até agora o apelo não teve
um impacto de peso. A ocupação dos hotéis parasienses, em julho e agosto, ainda está nos 25%
contra os 70% habituais, dizem os responsáveis do turismo. E todos sentem a falta do padrão de
consumo elevado dos americanos, russos e chineses.
 
Neste momento, nenhum dos 11 hotéis-palácio de Paris, incluindo o Ritz, o Bristol e o Four Seasons,
reabriu e apenas alguns deles estão a aceitar reservas a partir de agosto. Mas o Palácio de Versalhes
voltou a abrir as suas portas no último fim de semana, o Louvre, a Torre Eiffel e a Disneyland Paris
deverão seguir o exemplo nas próximas semanas e, os primeiros a arriscarem visitas, podem
aproveitar para entrarem nos locais mais concorridos da capital francesa sem engarrafamentos.
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Agnes e o privilégio da Acrópole
 
Em Atenas, Kerin Hope também retrata uma cidade sem as multidões de turistas do passado e cita um
guia da Acrópole que lamenta a falta de trabalho numa altura do ano em que a capital da Grécia
deveria estar a receber mais de cinco mil visitantes diários só dos navios de cruzeiro. Cita também
Agnes, uma estudante Erasmus belga que espera o voo de regresso a casa depois da passagem pela
universidade de Atenas e diz sentir-se "privilegiada" por ter a Acrópole só para ela.
 
Na Plaza Mayor, em Madrid, o jornalista Ian Mount diz que contemplou, pela primeira vez, "sem
pressa e em completo silêncio, os frescos mitológicos floridos de Carlos Franco, na Casa da Panaderia.
"E de pé, sozinho, numa galeria no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, quase podia sentir o calor do
amanhecer sair da pintura do nascer do sol de George Inness, "Morning"", relata.
 
No entanto, o governo da Espanha espera que essas experiências calmas durem pouco, até porque o
turismo representa mais de 12% do PIB e do emprego espanhol e o país já tem, por exemplo, um
projeto piloto que permitirá que 10.900 turistas alemães visitem as Ilhas Baleares a partir de
segunda-feira, com medição de temperatura à chegada e contacto telefónico para acompanhar a
identificação daqueles que desenvolvem sintomas do Covid-19.
 
"A cidade é nossa outra vez"
 
Roma é outra capital europeia onde se torna impossível ignorar a ausência de turistas e, apesar de os
artistas de rua que se alinham junto à Via dei Fori Imperiali já começaram gradualmente a reaparecer,
o negócio continua a estar difícil.
 
Embora a Itália tenha sido um dos países europeus mais atingidos pela covid-19, o governo decidiu
estar entre os primeiros a abrir as fronteiras na UE, na tentativa de evitar "uma situação de catástrofe
para hotéis, restaurantes e outras empresas que dependem dos visitantes", diz o FT.
 
As filas que serpenteavam habitualmente o Coliseu são, agora, quase inexistentes, conta o jornalista
Miles Johnson que encontrou um casal do norte de Itália de visita à capital exatamente para aproveitar
a oportunidade de passear calmamente nos lugares que habitualmente são invadidos pelos turistas,
Vaticano, Fonte de Trevi e Villa Borghese incluídos.
 
No caso de Budapeste, onde os moradores do sétimo distrito costumam reclamar do excesso de
turistas, até há quem diga, agora, "a cidade é nossa outra vez". Mas Csaba Faix, diretora
administrativa do Festival de Budapeste é clara: "O impacto da pandemia foi devastador". E a reporter
Valerie Hopkins diz no FT que os escritórios de turismo da capital da Hungria, habituados a vender
100.000 "cartões de Budapeste" por ano, dando descontos e entrada para atrações como os banhos,
em quase três meses venderam apenas um.
 
Para quem trabalha aqui no sector do turismo, o trunfo principal por estes dias é, mais uma vez, o
mesmo: os visitantes que arriscarem uma viagem têm a oportunidade de descobrir tranquilamente
coisas que são quase impossíveis de ver quando há excesso de turismo.
 
Expresso
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Algarve com ocupação estimada de 30% este verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/06/2020

Meio: TV Record Europa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=706db352

 
Algarve com ocupação estimada de 30% este verão, Associação Portuguesa das Agências de Viagem e
Turismo revela "uma quebra de 70%" no volume de negócios na região
 
A covid-19 alterou os planos de férias de muitos portugueses e estrangeiros. E, por isso, o turismo é
um dos sectores mais afetados pela pandemia.
 
O Algarve é um dos destinos mais procurados no verão, mas este ano deverá "registar uma ocupação
de 30%" nesta estação do ano.
 
"Nunca se tinha vivido" na região, disse hoje o presidente da Associação Portuguesa das Agências de
Viagem e Turismo, durante uma conferência digital.
 
Pedro Costa Ferreira destacou ainda que o número revela "uma quebra de 70%" no volume de
negócios no Algarve, mas ainda assim as perspectivas são melhores do que em abril.
 
O Algarve é "uma região que depende do turismo e das pontes aéreas internacionais", mas o
presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo referiu que a região " tem
que sobreviver à crise" e conseguir reinventar-se.
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Gaivotas proibidas nas praias este verão. Profissionais falam em tratamento desigual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/06/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9d17523

 
Empresários dos apoios recreativos do Algarve dizem-se esquecidos pelo Governo, uma vez que as
atividades com material estão proibidas nas praias portuguesas este verão devido à pandemia de
Covid-19.
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DISCURSODIRETO 

Elidérico Viegas, presidente da Associação 
dos Hotéis do Algarve, sobre as miniférias 

"PROCURA SUPERIOR 
ÀS EXPECTATIVAS INICIAIS" 

CM- Corno é que 
está a procura turís-

 

tica do Algarve no 
atual período de mi-

 

niférias? 
- Elidérico Viegas --

 

Penso que existirá 
urna procura superior às ex-
pectativas inicias, relativa -
mente ao mercado interno. 
Era difíCil fazer quaisquer 
previsões, mas a resposta 
acabou por ser positiva. 
Convém referir, no entanto, 
que os hotéis não estão todos 
abertos e faltam ainda os 
mercados externos. 
CM- Tem uma ideia da taxa 
de ocupação das unidades 
turísticas nesta altura? 
- Não, a taxa de ocupação 
varia muito de unidade tu-

  

rística para unidade 
turística. Só no final 
do mês será possível 
termos uma ideia. 
- Os resultados ob-
tidos neste período 
poderão ser um 

bom sinal para o verão? 
- Acredito que representam 
um sinal positivo para os 
meses de julho e agosto, dei-
xando antever que os portu-
gueses irão corresponder 
como em anos anteriores. No 
presente ano, o mercado in 
terno ainda será mais estra-
tégico para o turismo do Al-
garve. Os hotéis têm sido um 
exemplo na forma como têm 
lidado com a atual pande-
mia, adotando manuais de 
boas práticas. s J.C.E. 

,J 

Página 44



A45

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 19,52 x 25,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87013039 13-06-2020 | Fugas

a  No Algarve o mês de Junho é 

sempre encantador mas este mês 

de Junho é diferente de todos os 

outros. Não é que haja pouca gente. 

Há é menos gente do que costuma 

haver. 

Antes de abrir a época balnear, 

na primeira semana de Junho, foi 

maravilhoso estar no Algarve só 

com as pessoas que estão sempre 

cá: os algarvios. Havia tempo para 

falar, lugar para vê-los a viver 

normalmente. Escrevo isto com a 

terrível consciência de ser um 

lisboeta e um turista. Quem 

escreve sobre o Algarve gosta de 

ngir que turistas são os outros. É 

mentira. 

Vivi até aos dezoito anos (e 

depois mais dezoito) numa terra – 

o Estoril – onde os dois, três meses 

de Verão eram completamente 

diferentes do resto do ano. Sei o 

que é encarar as pessoas que só lá 

iam passar o Verão, para ir à praia. 

A palavra fundamental é “só”. 

Sei também a sorte que sentia de 

lá viver todo o ano. A minha mãe, 

Diana, era inglesa e, cada vez que 

passávamos por um grupo de 

turistas (que era muitas vezes por 

dia), fazia questão de dizer que 

aquelas pessoas tinham feito 

poupanças durante o ano inteiro 

para poder passar duas semanas 

no lugar onde nós, pequenos 

ingratos e incultos, tínhamos o 

privilégio de viver. 

Aprendi assim a olhar para os 

turistas com um misto de pena e de 

ódio. O ódio vinha da dependência. 

Sentia que os turistas tratavam 

Portugal como uma colónia. A 

vaidade e a revolta andavam de 

mãos dadas. 

Lamento dizer que este mês 

também encontrei lisboetas que se 

portam como patrões coloniais 

(eu diria marcianos mas isso seria 

disfarçar a relação), desa ando a 

obrigatoriedade do uso de 

máscaras no interior de 

restaurantes. Quando foram 

chamados à pedra arvoraram-se 

em benfeitores despeitados, 

recusando-se a pôr a máscara e 

anunciando que “vão levar o 

dinheiro” deles a quem os tratar 

com mais respeito. Leia-se 

deferência. Mas são excepções, 

vestígios de outros tempos e 

atitudes, lembranças vergonhosas. 

Tenho conversado com 

algarvios. Conhecia-os a trabalhar, 

atarefados do Verão, sem tempo 

para nada, sacri cando o Verão 

para ganhar dinheiro para 

poderem viver. Houve uma 

mulher que me apresentou o mês 

de Agosto com grande clareza. Há 

poucos estabelecimentos porque 

só funcionam metade do ano. Vêm 

muitos turistas. Havendo muita 

gente para poucos sítios, as 

pessoas enervam-se porque 

esperar concentra a atenção e 

notam-se quaisquer tentativas de 

passar à frente ou de apressar 

injustamente as coisas. 

Esta circunstância leva à 

concorrência entre turistas, com 

cada um a tentar tirar partido das 

vantagens pessoais que tem ou que 

gostaria de ter. A concorrência, por 

sua vez, leva à ruptura dos códigos 

de boa educação, tão importantes 

na cultura portuguesa, porque 

fazemos depender delas a nossa 

dignidade. 

Ou seja: o Agosto é infernal por 

uma questão numérica. Há gente a 

mais para um número restrito de 

bens. Daí que Junho de 2020 – 

porventura todo o Verão que aí 

vem – seja uma oportunidade 

única de conhecer um Algarve 

mais algarvio, menos diluído pelo 

número assombroso de visitas. 

Embora os turistas portugueses 

sejam, regra geral, cordatos, 

sensíveis, generosos, gregários e 

bem-dispostos, o sossego do 

Algarve neste Junho não tem nada 

a ver com nacionalidades. Tem a 

ver com números. Os turistas 

ingleses, espanhóis e doutras 

nacionalidades são tão agradáveis 

como os portugueses. Até podem 

ter um pouco mais de graça, pelas 

atitudes que trazem e pelas coisas 

que aprendemos com eles. 

Não estou a pedir um numerus 
clausus para o Algarve e para as 

outras regiões bonitas de Portugal, 

da Europa e do Mundo mas, por 

causa do raio do coronavírus, 

tem-se falado mais de limitações 

de acesso e de máximos de 

lotações. 

Não tem nada de polémico, 

misantrópico ou xenofóbico dizer 

que os sítios mais bonitos do 

mundo deixam de ser bonitos se 

estiverem a abarrotar de gente. 

Um bolo pode ser 

maravilhosamente delicioso. Pode 

idealmente dar para 12 pessoas 

mas ser dividido por 24 ou 36 ou 

48. Mas se for dividido por 384 

pessoas a migalha que car para 

cada uma é apenas uma migalha 

qualquer, já não representa o 

bolo. 

O Algarve em Junho é lindo 

porque é o Algarve e porque é 

Junho. Mas é mais Algarve e é mais 

Junho por estar cá relativamente 

pouca gente. O resto é conversa.

LUÍS FORRA/LUSA

O Algarve em Junho: é tudo muito 
bonito, mas os números é que mandam

Miguel Esteves Cardoso
Agosto é 
infernal por 
uma questão 
numérica. Há 
gente a mais 
para um 
número restrito 
de bens. Daí 
que Junho de 
2020 – 
porventura 
todo o Verão 
que aí vem – 
seja uma 
oportunidade 
única de 
conhecer um 
Algarve mais 
algarvio, menos 
diluído pelo 
número 
assombroso de 
visitas 

O gato das botas
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Reabertura dos Parques Aquáticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50ac187d-0925-4cdb-8966-

1dbc39769e85&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os parques aquáticos uma das grandes atrações durante o tempo quente do Verão podem reabrir a
partir de segunda-feira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-12 21:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-13 09:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-13 10:20
 TVI - Jornal da Uma , 2020-06-13 13:30
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-13 13:31
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-12 02:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-13 11:20
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-13 12:23
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Cardeal Suites & Apartments inaugurou em tempo de pandemia, mas cheio de
confiança no futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89ce7059

 
Abriu portas, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, o
Cardeal Suites & Apartments, em Faro, um edifício totalmente reconstruído
que permitiu dar uma nova vida a um espaço que pertence à família de Nuno Graça
desde 1941. Situado a 500 metros do porto de recreio e perto da Igreja do
Carmo, um dos locais mais visitados da capital algarvia, o edifício conserva a
sua identidade regional e desenvolve-se a partir de um pátio central, onde se pode
repousar ao som da água e das cores do jardim, recordando o jardim da casa que
ali perto possuía o então Bispo do Algarve, o Cardeal D. José Pereira de
Lacerdaque, no início do século XVIII, e que viria a dar nome à Rua Jardim do
Cardeal e a inspirar a designação desta nova unidade de alojamento local.
 
Há cerca de três anos, Cláudia Ruivinho e Nuno Graça decidem então
recuperar os antigos armazéns que não estavam a ser utilizados, dar-lhes uma
nova vida, e a escolha foi avançar para um alojamento local o mais fiel
possível à arquitetura tradicional da casa térrea que existia na esquina da Rua
Dr. Coelho de Melo. E assim nasceu uma unidade com nove apartamentos - com os
nomes das várias plantas que se podem encontrar no jardim -, de características
modernas e elegantes, a pensar em famílias, empresários, turistas, com padrões
de exigência mais elevados. "Foi um grande desafio construir praticamente tudo
de raiz, mas isso permitiu-nos ter um conjunto de valências que, se tivéssemos
reaproveitado algo já existente, se calhar não seria possível possuirmos.
Quisemos desenvolver um negócio economicamente viável e que assentasse nos
princípios do turismo responsável", explica Cláudia Ruivinho. "Apostámos muito
na qualidade e utilizamos principalmente materiais feitos no Algarve, também
uma forma de ajudar a fomentar a economia local e a economia circular",
acrescenta.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina &  Cardeal
 
Leia a entrevista completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__252
 
Daniel Pina
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