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A1  
SIC

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87326219

 
01-07-2020 13:34

1 1 1

Inquérito às empresas portuguesas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2bdebd9e-cd7b-40d0-8195-

d56615af0b25&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As empresas estão a regressar à atividade muito lentamente. Um inquérito revela que, na segunda
quinzena de Junho, houve um aumento, sobretudo no setor do alojamento e da restauração.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-01 13:35
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87325877

 
01-07-2020 13:14

1 1 1

Reabertura das fronteiras com Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70e01296-2b03-428a-be37-

ea7dc160ba3f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde 16 de março que a circulação entre Portugal e Espanha se faz quase a conta-gotas. Os
transportes autorizados fizeram entrar no país 880 mil pessoas, mas dos dois lados da fronteira a
economia está a sufocar.
Declarações de Manuel Lopes, CM Valença; António Machado, CM Almeida.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-01 14:08
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A3  
SIC

 	Duração: 00:03:04

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87325835

 
01-07-2020 13:08

1 1 1

Movimento no Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b5edcce-8489-4af7-bbc6-

d74905d8d30e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No aeroporto de Faro a expectativa é grande, sobretudo por causa dos turistas, a principal fonte de
receitas da região. A partir de hoje há mais companhias a voar para o Algarve, os turistas britânicos
ainda estão obrigados a fazer quarentena, mas muitos sublinham que, pelo sol algarvio, o sacrifício
vale a pena.
Declarações de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-01 13:08
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A4  
RTP 3

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 87325246

 
01-07-2020 12:45

1 1 1

Reabertura das fronteiras com Espanha - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7c368b2-3b4e-471b-8f82-

da752b220335&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As fronteiras terrestres reabriram à meia-noite. Voltou a ser possível circular livremente entre os 2
países. Foram levantadas todas as barreiras nos pontos de travessia.
- Direto de Vila Real de Santo António.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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A5  
SIC Notícias

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia

 
ID: 87324423

 
01-07-2020 12:05

1 1 1

Reabertura das fronteiras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d6849509-bac2-4bd6-8598-

d0c776bc8b23&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os voos comerciais regressaram hoje ao aeroporto de Faro, mas ainda falta saber se Portugal está ou
não na lista negra do Reino Unido. A decisão só é conhecida amanhã. O mercado britânico é um dos
mais importantes para o Algarve, tal como o espanhol que só no ano passado representou mais de 1
milhão de dormidas.
Declarações de João Fernandes, Turismo do Algarve.
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A6  
CM TV

 	Duração: 00:03:04

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 87324357

 
01-07-2020 12:03

1 1 1

Abertas as fronteiras entre Portugal e Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09bc6f9b-a418-4ae1-a5af-

0536b420af7d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos ver como tem estado o movimento de veículos em Castro Marim.
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A7  
SIC Notícias

 	Duração: 00:10:33

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 87321294

 
01-07-2020 10:07

1 1 1

Voos comerciais regressam ao aeroporto do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=61f555bd-e843-49fe-86db-

b7259392930e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de hoje há mais companhias a voar para o aeroporto de Faro. Agora em direto a jornalista
Conceição Ribeiro, diz-nos que este é um fator positivo para o turismo algarvio, tão penalizado por
esta pandemia. Declarações de João Fernandes, Turismo do Algarve.
- Direto do aeroporto de Lisboa, ponto de situação;
- Direto do aeroporto do Porto, ponto de situação.
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A8  
SIC

 	Duração: 00:05:04

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 87318336

 
01-07-2020 08:38

1 1 1

Reabertura da fronteira de Portugal com Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a1ef6eb-a3d0-49c8-99ab-

3496aafa5961&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de hoje há também mais companhias aéreas a voar para o aeroporto de Faro.
Conceição Ribeiro em direto diz-noz que é um fator positivo para o turismo algarvio, tão penalizado
por esta pandemia. Declarações de João Fernandes, Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-01 08:39
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A9  
RTP 1

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87317019

 
01-07-2020 06:47

1 1 1

Presidente da Região de Turismo do Algarve sobre a abertura das fronteiras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7c3b133-da10-4d3f-ab68-

e0cb7da7473b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve afirma que a abertura das fronteiras é muito
importante para a região, uma vez que os espanhóis representam mais de 40% das dormidas no
Algarve durante o Verão.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-01 07:04
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-01 08:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-01 06:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-01 08:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-01 07:04
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A10Passeios culturais noturnos voltam a Portimão e Alvor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2020

Meio: Algarve Vivo Online

URL: https://algarvevivo.pt/passeios-culturais-noturnos-voltam-a-portimao-e-alvor/

 
Os passeios culturais noturnos por Portimão e Alvor, iniciativa habitual do programa de Verão do
município, voltam a ser realizados às quintas-feiras do mês de julho, mas seguindo as novas diretivas
da Direção-Geral da Saúde (DGS), devido à pandemia da covid-19.
 
Assim, nos dias 2, 16 e 30 de julho, os participantes são convidados a partir à descoberta das
paisagens urbanas de Portimão, sempre a partir das 21 horas, tendo como eixo um percurso que
conecta edifícios emblemáticos, referências arquitetónicas, ruas, praças, largos e jardins com
significado histórico.
 
Estes passeios pela cultura e história do coração de Portimão têm como local de encontro a Praça
Manuel Teixeira Gomes, junto ao coreto, de onde os participantes visitarão o Jardim 1º de Dezembro,
a Alameda da República, a Casa Manuel Teixeira Gomes e o Largo 1º de Maio.
 
O passeio para descobrir o 'Alvor Islâmico' está agendado para 9 e 23 de julho, a partir das 21 horas,
tendo como ponto de partida o Morabito de São Pedro, junto ao cemitério da vila.
 
Alvor e o seu legado da civilização árabe serão redescobertos num percurso pela arquitetura religiosa,
civil e militar, com passagem pelos morabitos, castelo, Igreja Matriz e zona ribeirinha.
 
Os passeios têm um número limitado de oito participantes e estão sujeitos a inscrição gratuita, mas
obrigatória, através de telefone (282?470?799), entre as 9 e as 13 e das 14 às 17 horas.
 
Em paralelo, a Junta de Freguesia de Alvor também está a promover circuitos históricos e culturais
pela vila, divulgando o património local e aspetos diferenciadores da localidade.
 
Estes passeios, que acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19 horas, são visitas guiadas gratuitas
com explicações bilingues, em português e em inglês (consoante os dias). As inscrições, limitadas,
podem ser realizadas por email (alvor.freguesiadealvor@gmail.com).
 
Algarve Vivo
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A11

Vilalara Thalassa Resort já reabriu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2020

Meio: Algarve Vivo Online

URL: https://algarvevivo.pt/vilalara-thalassa-resort-ja-reabriu/

 
O Vilalara Thalassa Resort, em Porches, que integra um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia
do mundo, reabriu esta quarta-feira, 1 de julho.
 
Reconhecido com o selo 'Clean & Safe', emitido pelo Turismo de Portugal, o espaço está, segundo os
responsáveis, preparado para receber com a máxima segurança os clientes.
 
Para celebrar a reabertura, o Vilalara Thalassa Resort lançou uma oferta especial para os dois
primeiros fins de semana de julho.
 
Algarve Vivo
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A12

Praia, turismo rural e longe das massas: apostas do turismo espanhol para abertura
de fronteiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2020

Meio: TSF Online Autores: Joana Rei

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48a40491

 
Os profissionais do setor dizem que o ano "está perdido" mas esperam começar a recuperar a
atividade turística entre os dois países nos próximos meses.
 
Depois de mais de 100 dias de fronteiras fechadas, o setor turístico espanhol dá as boas vindas aos
portugueses. Com mais de 60.000 milhões de perdas durante a primavera, o setor espera que o verão
ajude a recuperar a atividade e conta com os portugueses para isso.
 
"O mercado português tem um peso muito importante, não só a nível económico mas também nas
relações e vínculos especiais, culturais e sentimentais, que nos unem a Portugal. O fecho das
fronteiras provocou um dano muito importante. Parte do negócio ou do movimentos turístico entre
Espanha e Portugal vai recuperar-se, mas temo que seja uma parte muito pequena este ano", explica
Santiago Aguilar, presidente da Associação Espanhola de Profissionais do Turismo (AEPT).
 
Pouco a pouco, ao ritmo do desconfinamento, nota-se algum movimento nas reservas de viagens, mas
o aumento é ainda muito tímido, fruto da insegurança que os turistas ainda sentem. "Para viajar os
turistas precisam de se sentir em segurança. E por agora ainda há muitas dúvidas. Os hotéis, tanto de
um lado e do outro da fronteira, estão a fazer o seu melhor para dar segurança aos turistas, mas há
muita incerteza", conta.
 
Para já, o volume de reservas "para o verão e até para outubro" é muito baixo, quando comparado
com outros anos. "As reservas fazem-se muito devagar e com pouca antecipação porque não sabemos
o que vai ser de nós em agosto e muito menos em outubro", analisa o presidente da AEPT.
 
Além do número de turistas lusos em Espanha, que em 2019 chegou aos 2,5 milhões, Portugal é um
dos lugares com maior presença na carteira de destinos das agências de viagens espanholas. Com a
abertura das fronteiras, as praias do Algarve continuam a ser as mais procuradas, mas, no novo
contexto, o turismo rural ganha adeptos entre os espanhóis.
 
"Os turistas espanhóis estão a pedir essencialmente as praias do Algarve, cidades médias e pequenas,
e turismo rural. Todo este turismo que foge das grandes massificações que são favoráveis à expansão
do vírus", conta Rafael Gallego, da Confederação Espanhola de Agências de Viagens (CEAV).
 
Na era pós-pandemia, os turistas procuram destinos com pouca gente, com cancelamento gratuito e
esperam mais tempo até se decidirem. "Nestes últimos 15 a 20 dias, já se nota um aumento da
procura. Mas os turistas esperam mesmo até à última hora para confirmar as viagens por medo a que
haja novos surtos que obriguem ao fecho de algumas zonas. E disso não se livra nem Portugal nem
Espanha, pode-nos acontecer a todos", explica.
 
As viagens de carro e de um só dia ganham também adeptos e, neste sentido, cruzar a fronteira ao
país do lado é um dos planos mais atrativos este verão. "As deslocações serão perto de casa,
principalmente em veículo próprio, em férias de casal ou família. Isto vai favorecer muito, um
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movimento que já tem muita importância, que é cruzar de um lado ao outro da raia, tanto de
portugueses para Espanha como de espanhóis para Portugal", diz Aguilar.
 
Os dois dirigentes sublinham que as perdas desta primavera são irrecuperáveis. Agora, trata-se de
minimizar os danos e de tentar recuperar o movimento já a pensar em 2021. "Este ano já está
perdido. Agora estamos a lutar para que não aconteça o mesmo com o ano que vem. Precisamos que
se reative toda a maquinaria: os transportes, os hotéis, os restaurantes... Quanto antes conseguirmos
normalizar a situação, mais rápido vamos retomar o turismo. A ideia é tentar recuperar a campanha
de primavera de 2021", conta Gallego.
 
Quinze dias depois do fim do estado de alerta, Espanha parece ter a pandemia controlada e os
serviços funcionam de maneira plena. Para os que cruzem a fronteira por terra não haverá controlo
sanitário, por via aérea e marítima as regras serão mais apertadas: os viajantes são submetidos a um
controlo de temperatura e devem preencher um formulário com os dados de contacto, a localização
em Espanha e declarar se já foram infetados pelo coronavírus.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
 
[Additional Text]:
Palma de Maiorca, Espanha
 
Joana Rei, correspondente da TSF em Espanha
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A14

"Será uma catastrófe para o setor do golfe sem os turistas britânicos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2020

Meio: Visão Online Autores: Marisa Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1314bce5

 
Mais de 80% dos jogadores de golfe dos cerca de 100 campos que existem em Portugal são
estrangeiros e maioritariamente britânicos
 
A indústria do golfe em Portugal, fortemente alicerçada nos turistas britânicos, está em suspenso com
a decisão de Portugal ficar ou não de fora dos corredores aéreos do Reino Unido.
 
Por cá, o golfe vive essencialmente dos golfistas estrangeiros que representam cerca de 85% das
receitas do setor, absorvendo os britânicos um peso de 70% desse percentual.
 
A pandemia obrigou ao encerramento de praticamente todos os cerca de 100 campos que existem no
Continente e Ilhas em plena época alta deste desporto, que ocorre entre março e maio. O
desconfinamento e a reabertura das fronteiras trazia alguma esperança de minimizar as perdas e toda
a atenção está agora centrada nesta decisão.
 
"Para Portugal e em particular para o Algarve, os cidadãos do Reino Unido são fundamentais pois
representam o maior contingente de turistas durante o ano. Para o produto Golfe, este mercado
especificamente, chega a atingir cerca de 70 a 80% do total dos jogadores estrangeiros que jogam na
região algarvia. Se não tivermos turistas britânicos nos próximos tempos será uma catástrofe para o
setor do golfe", alerta o Presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), Luis Correia da
Silva.
 
O surto de Covid-19 veio cortar um ciclo excecional para o mercado golfista. No ano passado, o
impacto direto gerado pela prática do Golfe na economia Portuguesa atingiu os 135,3 milhões de
euros mas os indiretos e os induzidos, onde se incluem a restauração, hotelaria, entre outros, é quase
dez vezes superior. "Estamos a falar de cerca de 1.060 milhões de euros, envolvendo cerca de 17 mil
postos de trabalho no total (dos quais 3.000 diretos). E o ano de 2020 não podia ter começado da
melhor forma com o setor a crescer a dois dígitos em janeiro e fevereiro, na ordem dos 15%, em
comparação com o ano passado. E muitos campos já tinham bastantes reservas para a segunda época
alta do ano, entre setembro e outubro, pelo que tudo indiciava que este seria um ano excecional se
não fosse a pandemia", lamenta-se o presidente do CNIG, acrescentando que as estimativas de
perdas são na ordem dos 80 a 85% em relação a 2019.
 
Um valor tão elevado que leva o responsável a temer o pior caso o Estado
não assegure uma solução que sirva de balão de oxigénio durante os tempos difíceis
que se avizinham.
 
"Mais de 80% das empresas do setor estiveram em lay-off simplificado mas, ao contrário dos hotéis
que encerram e ficam com custos de manutenção mínimos, no golfe não é assim, estamos a falar de
entidades vivas - os custos de manutenção são elevados pois a relva tem de ser cortada, os campos
adubados e regados todos os dias. Cerca de 80% dos custos de manutenção são mantidos havendo ou
não jogadores", sublinha o responsável.
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Luís Correia da Silva, presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG)
 
O presidente da CNIG dá o exemplo da empresa que administra, o Dom Pedro  Golf, com cinco
campos todos no Algarve, entre os quais o premiado 'Victoria Golf Course', em Vilamoura: "Dos cinco
campos apenas um está aberto, outro vai abrir e três estão encerrados. Normalmente nos meses de
maio tínhamos em média 200 jogadores em cada campo por dia. Neste momento não temos mais do
que seis jogadores por dia e em apenas um campo. O impacto está a ser brutal... Só no nosso caso,
estamos a falar em perdas de dois milhões por mês...".
 
No ano passado, e em 79 dos 93 percursos de golfe que existem em Portugal,
foram jogadas 2.017.532 milhões de voltas, segundo contas da CNIG. Se
contabilizarmos uma média de três voltas por jogador, estamos a falar de 670
mil jogadores a visitar os campos de golfe em todo o país.
 
A esmagadora maioria dos campos existentes no país são comerciais, o que na gíria do golfe é
chamado um campo 'pay-and-play', alimentados pelos turistas maioritariamente britânicos, alemães e
escandinavos. Os campos que vivem de quotizações de sócios são apenas cerca de uma dezena em
todo o país, entre os quais se contam por exemplo o do Jamor, o Oporto ou o da Curia e é aqui que se
concentram os jogadores nacionais e os estrangeiros residentes no país.
 
"Certo é que a maioria dos campos de golfe corre riscos graves de tesouraria e consequentemente de
sobrevivência pois estamos a falar de um período alargado sem receitas e com muitos custos de
manutenção. As empresas apelam a que se garanta a continuidade do lay-off simplificado ou algum
outro sistema de ajuda. Caso contrário vão acabar por falir", rematou ainda o presidente do CNIG.
 
Marisa Antunes
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A16

 
RTP 1

 	Duração: 00:07:05

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87320137

 
30-06-2020 18:23

1 1 1

Praias de Castro Marim - Filomena Sintra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=22838ce6-abec-4d68-b339-

f5eea42feeae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista à vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra.
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A17

 
RTP 3

 	Duração: 00:05:38

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 87319516

 
30-06-2020 00:05

1 1 1

Reabertura das fronteiras com Espanha - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d0b61ba-016e-4c10-bba4-

2e8a7bda581f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Reabertura de fronteiras com Espanha.
- Direto de Vila Real de Santo António.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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