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A1  
RTP 3

 	Duração: 00:07:57

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 87348509

 
02-07-2020 14:12

1 1 1

Futuro da TAP - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bac2820b-fcf7-4444-ba48-

7e436fede3ac&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP não vai ser nacionalizada, mas deve voltar a ser uma empresa pública com o Estado português
a deter mais de 70% do capital. Foi o que anunciou, esta manhã, o jornal "Eco", o jornal online.
Análise de Rosália Amorim, diretora do "Dinheiro Vivo".
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A2  
SIC

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87347911

 
02-07-2020 13:41

1 1 1

As praias e as ruas do Algarve continuam quase desertas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a42362a8-7005-4cb9-9a39-

1253adedbfd6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias e as ruas do Algarve continuam quase desertas, apesar da reabertura da fronteira e do
regresso dos voos. Os comerciantes e empresários do turismo algarvio estão em grandes dificuldades.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-02 13:41
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 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87347597

 
02-07-2020 13:33

1 1 1

Turistas espanhóis em Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f122ce8-8fa7-436c-817b-

e6737f407f1e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de três meses depois, as fronteiras reabriram e em Vila Real de Santo António, uma cidade que
vive do turismo espanhol, já há turistas nas ruas.
Direto de Vila Real de Santo António.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-02 13:33
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TVI

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87347570

 
02-07-2020 13:32

1 1 1

Estimativa da ONU para prejuízos no setor do Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42085ad6-f094-4703-b7c1-

ab92085c91e9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
12,4 mil milhões de euros, é quanto pode custar ao turismo português a pandemia de COVID-19. Os
cálculos foram feitos pela agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e
representam 70% das receitas do Turismo de Portugal.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-02 13:33
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CM TV

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 87348114

 
02-07-2020 13:30

1 1 1

Viagens aéreas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d8e1fce-cbfd-4190-8ed8-

3bba57eb7bef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal levantou restrições a viagens para fora da União Europeia mas apenas seis países estão
abrangidos para efeitos de turismo. Estão também autorizadas viagens essenciais de e para países de
Língua Portuguesa onde existam comunidades significativas de emigrantes portugueses.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:26

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87347174

 
02-07-2020 13:07

Comissão Europeia vai abrir um processo de infração contra Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=018bd99e-9ef6-4a2a-abf6-

52ffd92ebd38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Comissão Europeia vai abrir um processo de infração contra Portugal e também contra outros 9
Estados-membros por violação das leis comunitárias para direitos dos passageiros e designadamente a
emissão de vouchers, em vez de reembolsos no quadro da COVID.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-02 14:08
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Antena 1

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87339141

 
02-07-2020 08:32

Turistas britânicos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b0c19d1-461f-4ca0-a771-

d230b9a645ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido deve anunciar hoje a lista de países que vão obrigar ao cumprimento de uma
quarentena depois do período de férias. Esta lista é aguardada com alguma ansiedade, uma vez que
pode ter influência na vinda dos turistas britânicos a Portugal, mas ouvido pela Antena 1 o presidente
do Turismo do Algarve diz que só ontem chegaram à região 10 voos com origem do Reino Unido.
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1 1 1

Fronteiras com Espanha reabertas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=21c49475-b8a7-41cd-828d-

35a610966b07&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Castro Marim, muitos turistas atravessaram a fronteira para entrar em território português. Depois
de 3 meses de fronteiras fechadas, para muitos foi o início das férias do verão.
Comentários de João Fernandes, Turismo do Algarve.
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A9 Fronteira entre o Algarve e a Andaluzia reabriu em clima de festa e esperança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a6d32c75

 
A circulação na fronteira terrestre que liga o Algarve à
Andaluzia foi retomada no dia 1 de julho, sensivelmente três meses após ter
sido adotada a medida excecional e temporária de controlo nos pontos de
passagem entre Portugal e Espanha, integrada no programa de combate à pandemia
da covid-19. E, por se tratar de um momento importante, enquadrado na
reabertura generalizada das fronteiras com o país vizinho, foi organizado pela
AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve e pela RTA - Região de Turismo do Algarve,
um encontro, no Posto de Turismo da Ponte Internacional do Guadiana, com
representantes dos dois territórios.
 
António Pina
 
Na cerimónia marcaram presença António Pina, presidente da AMAL,
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, José Pacheco, vice-presidente
da CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Pedro
Valadas, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, e o Coronel Pedro
Oliveira, da Guarda Nacional Republicana. Do lado da comitiva espanhola estiveram
Eduardo Serra Jorge, cônsul de Espanha no Algarve, Bella Verano Dominguez,
Delegada do Governo da Junta de Andaluzia em Huelva, e Maria Angel Muriel
Rodriguez, Delegada Territorial de Turismo e Regeneración, Justicia y
Administración Local en Huelva. "Há mais de 30 anos que nos habituamos a
viver nestes dois territórios de uma forma tranquila, de tal forma que, às vezes,
nem nos apercebíamos que existia uma fronteira entre dois países e duas regiões.
O Algarve, a Andaluzia, a Província de Huelva, necessitam das suas fronteiras
abertas para continuarmos a viver e a desenvolver-nos em conjunto", defendeu
António Pina, esperando que Portugal e Espanha prossigam no caminho positivo no
controlo da pandemia.
 
João Fernandes
 
Recorde-se que Espanha está no top 10 de mercados emissores
de turistas para o Algarve, designadamente pela proximidade, tendo sido responsável
por 1,13 milhões de dormidas em 2019 na região (+8,7 por cento do que em 2018),
segundo o INE. "Para o Turismo do Algarve é muito importante esta reabertura, não
só pelo feliz reencontro entre os dois lados da fronteira, mas porque o mercado
espanhol para Portugal tem vindo a crescer nos últimos anos e tem uma expressão
significativa no que toca ao Algarve", confirmou João Fernandes, lembrando que
o mesmo sucede com os turistas portugueses no lado da Andaluzia. "Para além dos
turistas, é também muito importante esta reabertura para os visitantes, para aqueles
que, não pernoitando no território, têm o hábito de ir comer umas tapas à
Andaluzia ou vir comer uma cataplana ao Algarve. Do mesmo modo, muitos espanhóis
rumam à Costa Vicentina para praticar surf. E há também cada vez mais
residentes no Algarve de nacionalidade espanhola, atualmente mais de 1.300,
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assim como haverá bastantes portugueses a residirem na Andaluzia", indicou o
presidente do Turismo do Algarve.
 
Assim sendo, de acordo com João Fernandes, a par da vertente
turística, a reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha significa
igualmente o reencontro das famílias. No que toca ao covid-19, António Pina e
João Fernandes frisaram que o Algarve tem vindo a desenvolver, em estreita colaboração
com as diferentes entidades oficiais e o tecido empresarial, um conjunto de
medidas extraordinárias adequadas a esta nova realidade, que acautelam a
segurança e o bem-estar de todos os que escolhem visitar o Algarve. "A região
encontra-se entre os 21 destinos do velho continente mais seguros para passar
férias durante os próximos meses, de acordo com a European Best Destinations", recordaram
os dirigentes. De realçar ainda que o Algarve desenvolveu um dos primeiros
Manuais de Boas Práticas a nível mundial para várias das atividades turísticas,
que engloba procedimentos a adotar para as rent-a-car, os golfes, os parques de
campismo, as marinas, as praias, o surf, os parques aquáticos, os restaurantes,
para além do alojamento turístico, agências de viagens e empresas de animação
turística. "Esta região tem já mais de três mil empresas aderentes ao selo  Clean
& Safe  e esteve na linha da frente na implementação de planos de
contingência e de protocolos sanitários nas empresas", sublinhou João Fernandes.
 
Natalia Santos, Francisco Amaral e Conceição Cabrita
 
Neste contexto da colaboração e vivência transfronteiriça
merece igualmente destaque a Eurocidade do Guadiana, projeto nascido em 2013 que
une os Municípios de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte, e que
trabalha de forma estratégica o desenvolvimento territorial e o seu património
material e imaterial. Como tal, juntaram-se também à ação o presidente da
Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, a presidente da Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, e a Alcadesa de
Ayamonte, Natalia Santos. No final das intervenções oficiais, foram
distribuídas laranjas algarvias e informação sobre o destino aos turistas que
chegaram de Espanha, como forma de agradecimento pela confiança no regresso à
região.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Daniel Pina
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A11

Bloggers de viagens nacionais visitam o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=509d9f9e

 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao
Algarve em junho numa operação especial de férias que pretendeu contribuir para
a recuperação do turismo algarvio. Com o apoio do Turismo do Algarve, as
influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos
sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal. Caminhar
na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis,
voar pelo céu algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a
arte da empreita ou a confecionar uma cataplana, passear de barco, degustar os
vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia, foram algumas das experiências
que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia Lopes (LikedPlaces)
e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que pode
ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim,
Loulé e São Brás de Alportel foram os municípios escolhidos pelas bloggers, que
decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve mostrando o lado
menos convencional do destino aos seus seguidores. "Esta ação promocional,
desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras passaram
e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo
semestre do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o
impacto da pandemia no setor durante 2020", afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida
pela Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à
recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos visitantes portugueses e
estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem . "Queremos reforçar a ideia
de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de oferta,
mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias
do verão 2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers,
quer através da nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um
casal de influencers de viagens", conclui o líder do turismo algarvio.
 
Daniel Pina
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A12

Bloggers de viagens nacionais visitam o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4fff41d

 
02
 
Jul
 
Bloggers de viagens nacionais visitam o Algarve
 
Sociedade
 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio. Com o apoio do
Turismo do Algarve, as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos
sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life -
https://wandering-life.com/), Maria Antónia Lopes (LikedPlaces - https://likedplaces.com/) e Lígia
Gomes (A Crush On - http://acrushon.com/) viveram por terras algarvias, numa aventura que pode
ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020 , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem .
 
Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus , conclui o líder do turismo algarvio.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Três bloggers de viagens portuguesas visitaram "o lado menos conhecido" da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=70ee8dbb

 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio.
 
Com o apoio do Turismo do Algarve, as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem
conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido da região, refere a Região de Turismo em
comunicado.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia
Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que
pode ser acompanhada nas suas redes sociais, regista a mesma entidade.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers.
 
Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020 , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem .
 
Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus , conclui o líder do turismo algarvio.
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A14

Algarve e Andaluzia assinalam retoma da circulação de fronteiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=587ca8d0

 
A circulação na fronteira terrestre que liga o Algarve à Andaluzia foi retomada esta quarta-feira, cerca
de três meses depois de ter sido adotada a medida excecional e temporária de controlo nos pontos de
passagem entre Portugal e Espanha, integrada no programa de combate à pandemia da doença Covid-
19.
 
Na cerimónia que se enquadra na reabertura generalizada das fronteiras com o país vizinho,
marcaram presença António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, José Pacheco, vice-presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Pedro Valadas, diretor regional de Agricultura e
Pescas do Algarve, e o Coronel Pedro Oliveira, da Guarda Nacional Republicana. Pelo executivo
português esteve José Apolinário, secretário de Estado das Pescas e também coordenador para o
combate à Covid-19 no Algarve. Já do lado da comitiva espanhola, estiveram Eduardo Serra Jorge,
cônsul de Espanha no Algarve, Bella Verano Dominguez, Delegada do Governo da Junta de Andaluzia
em Huelva, e Maria Angel Muriel Rodriguez, Delegada Territorial de Turismo e Regeneración, Justicia y
Administración Local en Huelva.
 
Em comunicado, a Região do Turismo do Algarve (RTA) refere que "foi um momento que reflete as
boas relações económicas, sociais e culturais existentes entre os dois territórios", salientando que a
"retoma da circulação neste ponto de passagem da fronteira entre a Andaluzia e o Algarve é
extremamente relevante para diversos setores de atividade, nomeadamente o Turismo".
 
Para os presidentes da AMAL e do Turismo do Algarve, "a abertura das fronteiras com Espanha é uma
notícia feliz. A retoma da circulação entre a Andaluzia e o Algarve significa que há uma perceção de
segurança e a evidência de que estamos preparados para receber os turistas estrangeiros,
nomeadamente os espanhóis, e continuar a desenvolver projetos comuns noutros setores da
economia".
 
Os dirigentes defendem que "a nossa região, em estreita colaboração com as diferentes entidades
oficiais e o tecido empresarial, tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas extraordinárias
adequadas a esta nova realidade, que acautelam a segurança e o bem-estar de todos os que escolhem
visitar o Algarve. Inclusivamente, a região encontra-se entre os 21 destinos do velho continente mais
seguros para passar férias durante os próximos meses, de acordo com a European Best Destinations".
 
No mesmo comunicado, a RTA recorda que Espanha está no top 10 de mercados emissores de turistas
para o Algarve, designadamente pela proximidade, tendo sido responsável por 1,13 milhões de
dormidas em 2019 na região (+8,7% do que em2018), segundo o INE.
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VidaMar Resort Hotel reabre com descontos e oferece estadia às crianças
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98d0f255

 
A campanha de reabertura oferece descontos até 30% e a promoção "Child free", tem a oferta de
estadia para duas crianças
 
O VidaMar Resort Hotel Algarve já reabriu e, no âmbito da vocação de local de férias para as famílias,
aposta em promoções e ofertas. A campanha de reabertura já incluiu descontos até 30%, mas agora,
com o objetivo de conquistar o turismo familiar, o hotel, em Albufeira, anuncia a promoção "Child
free", com oferta de estadia para duas crianças. Esta promoção, especial e limitada, é válida para
reservas até 5 de julho e para utilizar durante o mesmo mês, oferecendo a estadia a crianças até 11
anos que partilhem o quarto com os pais.
 
Com certificado de qualidade "Clean & Safe", no VidaMar Resort Hotel Algarve estão assim garantidos
momentos de puro relaxamento e convívio com todas as medidas de higiene e segurança. Para além
das várias piscinas e do acesso direto à praia, o VidaClub é o espaço de eleição para os mais novos.
Disponível para crianças entre quatro e 11 anos, e com horários alargados, neste kids club a diversão
está garantida, com exercício físico e desafios intelectuais ao longo do dia.
 
Desde os jogos tradicionais, concursos de mergulhos na piscina, ateliês de trabalhos manuais tais
como a pintura ou o desenho, prática de mímica e sessões de histórias e contos, diversidade nas
brincadeiras não vai faltar no VidaMar Resort Hotel Algarve. Enquanto os mais novos ficam ocupados
nas suas divertidas atividades, os pais podem desfrutar tranquilamente de um espaço Premium,
privado e recatado, única e exclusivamente dedicado a adultos.
 
O MarClub do VidaMar Resort Hotel Algarve (Rua da Boca da Alagoa, Salgados, Albufeira. Tel.
289038000) tem uma magnífica piscina de água salgada aquecida, camas balinesas, zona de
massagens ao som da Natureza, e bar com coloridos cocktails. Todos os argumentos para uma
experiência memorável. E para quem privilegia a ligação perfeita entre conforto e luxo, o resort, com
260 quartos (a partir de EUR200) recomenda a estadia nos amplos e bem iluminados quartos ou
suites premium que têm entrada gratuita no MarClub, com uma Bali Bed garantida.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Via Algarviana: um Algarve para além das praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: F.L.Y. News Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e281e1a4

 
Coloque a mochila às costas, ganhe coragem e ponha-se a caminho na Via Algarviana! Esta é uma
ótima alternativa para conhecer o outro lado do Algarve, para além das praias. São 300 km que ligam
Alcoutim a Sagres, para explorar um Algarve rural e tradicional
 
Via Algarviana: um Algarve para além das praias
 
Fotografia: Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes
 
Quem pensa que o Algarve é apenas praia está muito enganado! Conheça a Via Algarviana, uma
grande rota pedestre que atravessa o interior do Algarve, desde Alcoutim até Sagres.
 
A Via Algarviana estende-se por 300 quilómetros, maioritariamente instalados na Serra Algarvia,
percorrendo 11 concelhos e cerca de 21 freguesias, sendo que em dois concelhos estão previstas, por
agora, ligações ao itinerário principal.
 
Esta rota é considerada a "espinha-dorsal" de uma rede de percursos pedestres no Algarve, que a
complementam e criam diferentes alternativas de caminhos. Desta forma, o percurso será
segmentado em troços até 30km, disponibilizando informação e uma ficha interpretativa.
 
Em cada freguesia que passa, a Via Algarviana tem o cuidado de se aproximar aos locais de maior
interesse cultural e natural, aos serviços de restauração e alojamento, bem como dar a conhecer o
Turismo Rural e as aldeias com características muito próprias do interior algarvio. Esta rota pedestre
está dividida em 14 setores, sendo que os setores mais conhecidos são: o setor 1- Alcoutim -
Balurcos, Setor 5- Cachopo - Barranco Velho, Setor 10 - Silves - Monchique, Setor 11 - Monchique -
Marmelete e o Setor 14 - Vila do Bispo - Sagres.
 
Mas não é tudo! A Via Algarviana disponibiliza também quatro Rotas Temáticas, a Rota do
contrabandista, em Alcoutim, a Rota da água, em Loulé, a Rota das árvores monumentais e a da
Geologia, em Monchique. Por outro lado, no âmbito do projeto "Via Algarviana II - Ecoturismo no
Interior do Algarve", criaram-se ainda 12 percursos pedestres, que complementam a Grande Rota, de
forma a dispor uma maior oferta de percursos ao turista.
 
Se já está a pensar em pôr-se a caminho, não se preocupe, porque não se vai perder! A Via
Algarviana está sinalizada ao longo de todo o percurso, com indicações dos quilómetros percorridos,
próximas localidades e todas informações sobre pontos de interesse, locais de apoio ao caminhante,
bem como restaurantes ou alojamentos.
 
Agora só falta uma coisa! Ganhar coragem para ir à aventura, equipar-se e explorar o outro lado do
Algarve, que muitas pessoas não imaginam que existe!
 
Pode pedir o seu Guia Informativo aqui!
 
Happy SeasonCarolina Ribeiro2 de julho de 2020
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Fotografia:  Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes
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Vilalara Thalassa Resort já reabriu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: InComum Magazine Online

URL: https://incomummagazine.com/pt/component/k2/vilalara-thalassa-resort-ja-reabriu

 
O Vilalara Thalassa Resort, um dos mais exclusivos resorts cinco estrelas do Algarve, que integra um
dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do mundo, reabriu a 1 de julho.
 
Totalmente preparado para receber com a máxima segurança e o habitual conforto os clientes que
aqui escolhem usufruir das suas férias ou de uma escapada num destino paradisíaco.
 
Reconhecido com o selo Clean & Safe, emitido pelo Turismo de Portugal, no Vilalara Thalassa Resort o
bem-estar dos clientes e visitantes é um imperativo e a segurança uma prioridade.
 
Em harmonia com os relevos circundantes e as falésias para o mar, este resort situado em Porches,
oferece 11 hectares de jardins à beira-mar primorosamente cuidados, quatro piscinas de água salgada
e uma de água doce e acesso direto à praia (semi-privativa). Também aqui se pode desfrutar de um
wellness center que abriga um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do mundo e um
Longevity Medical Spa e de inesquecíveis experiências gastronómicas no restaurante B&G, servidas
com vista para o mar e confecionadas sob a mestria criativa do chefe Pedro Sequeira.
 
Com 104 suites júnior, 7 suites e 12 apartamentos, em todas as unidades de alojamento se desfruta
de espaços amplos e acolhedores, abundante luz natural e vistas de inigualável beleza para os jardins,
as piscinas ou o mar no conforto do um terraço ou da varanda privada.
 
Para celebrar a reabertura o Vilalara Thalassa Resort lançou exclusivamente para os dois primeiros
fins-de-semana de julho uma oferta especial a partir de 275EUR a noite, com check-in antecipado e
check-out tardio para usufruir ao máximo da experiência neste paraíso à beira-mar.
 
Esta campanha está disponível para estadias de duas noites e contempla ainda Tratamento Vip no
quarto e pequeno-almoço.
 
Incomum magazine
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Algarve confiante 
no recuo do 
Governo britânico 

Região de Turismo e hoteleiros destacam que 
miniférias de junho foram um "teste positivo" 

Paulo Lourenço 
jplourenco@jn.pt 

AVIAÇÃO  Os responsáveis 
pelo turismo do Algarve 
acreditam que os contactos 
entre os governos portu-
guês e britânico levarão a 
que o Executivo liderado 
por Bons Johnson recue na 
intenção de incluir Portugal 
na lista de destinos que 
obriga os turistas do Reino 
Unido a uma quarentena no 
regresso a casa. 

A convicção é manifesta-
da ao JN por João Fernandes, 
presidente da Região de Tu-
rismo do Algarve (RTA), que 
sustenta a sua confiança 
"em indicadores que apon-
tam para uma grande evolu-
ção por parte do Governo 
britânico" na aceitação dos 
argumentos invocados pe-
los responsáveis nacionais. 
"Já temos quatro compa-
nhias britãnicas a transpor-
tar turistas para o Algarve e, 
até final de agosto, teremos 
mais uma", observa. 

Também Elidérico Viegas, 
presidente da Associação 
dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algar-
ve (AHETA), confia que Por-
tugal não vai ficar fora dos 
corredores aéreos do Reino 
Unido. "Sei que os riscos es-
tão a ser reavaliados e que, 
até agora, o critério assenta-
va apenas no número de in-
fetados por milhão de habi-
tantes, o que não é justo, 
porque o Algarve nunca foi 
muito afetado, além de ser 
uma comparação com paí-
ses onde o número de testes 
foi muito menor", destaca. 

O responsável recorda 
que, durante as miniférias 
de junho, se registou "uma 
boa ocupação" e que "não 
houve casos de contágio di-
retamente relacionados 
com as estadias". A convic-
ção é partilhada pelo presi-
dente da RTA, que sublinha 
que esse período funcionou 
como um teste que confir-
mou que "o Algarve foi pio-
neiro nas boas práticas de 
prevenção da covid-19". 

João Fernandes acredita, 
por outro lado, que, apesar 
da pandemia, "Portugal vai 
continuar a estar na moda e 
o Algarve é o seu destino tu-
rístico principal", o que fará 
com que os turistas ingleses 
continuem a escolher este 
destino como preferencial. 

RESERVAS CANCELADAS 
A esperança de que Portu-
gal não venha a ficar de fora 
das rotas aéreas do Reino 
Unido é também partilha-
da por responsáveis dos re-
sorts da região. 

André Rosa, subdiretor do 
Grupo Emerson, que detém 
três unidades no Algarve, 
confessou ao JN que houve 
muitas reservas de britãni-
cos canceladas, mas que, en-
tre os que são proprietários 
e costumam passar o verão 
todo em Portugal, há a con-
vicção generalizada de que, 
quando regressarem a casa, 
"a quarentena já não será 
precisa". • 

REABERTURA 

Espanhóis 
fizeram filas 
à meia-noite 

Os espanhóis não quise-
ram esperar muito para 
voltar a entrar em Portu-
gal pelo Algarve e, na noi-
te de anteontem, forma-
ram filas junto à Ponte 
do Guadiana. À meia-noi-
te do país vizinho (23 ho-
ras em Lisboa) eram já 
várias dezenas de veícu-
los à espera para entrar 
no território nacional. 
"Deu para perceber a 
vontade deles de virem 
para o Algarve", adianta 
João Fernandes, presi-
dente da RTA, acrescen-
tando que o mercado do 
país vizinho tem ganho 
importância na região. 
"No ano passado, houve 
um crescimento de 8,7% 
das dormidas", sublinha. 
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Sete países mantêm 
barreiras para Portugal 
ONU diz que turismo em Portugal será um dos 15 mais afetados em todo 
o Mundo. Autoridades espanholas rejeitaram almoço proposto por Lisboa 

~~~ 

4113 

Elvas e Badajoz acolheram cerimónia simbólica de reabertura da fronteira de Portugal com Espanha 

luz 

Nuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

FRONTEIRA Sete países da 
União Europeia (UE) e do 
espaço Schengen não le-
vantaram as proibições a 
viajantes oriundos de Por-
tugal, devido ao número de 
infetados por covid-19. 
Num momento em que a 
UE avançou para a abertura 
das fronteiras externas e a 
ONU estima que o turismo 
português seja um dos 15 
mais afetados a nível mun-
dial, outros sete estados ali-
geiraram as limitações para 
quem viajava a partir de ae-
roportos nacionais. 

A Lituânia, a Dinamarca, 
Chipre, Finlândia, Norue-
ga, Islândia e Reino Unido 
continuam com barreiras a 
Portugal, de acordo com os 
sites "reopen.europa", cria-
do por Bruxelas, e o "trips-
guard", da multinacional de 
viagens Avian. A razão do 
travão é o número de novos 
casos à semana por 100 mil 
habitantes em Portugal. Até  

amanhã, aguarda-se a deci-
são do Reino Unido sobre os 
países com que normalizará 
os voos, havendo dúvidas 
sobre Portugal. 

PERDAS DE 12 MIL MILHÕES 

Sete países levantaram no 
fim de semana regras que ti-
nham e impuseram outras, 
como a obrigação de qua-
rentena [Eslováquia, Repú-
blica Checa, Áustria], o uso 
de aplicações de rastreio e 
testagem [Grécia e Irlanda] 
ou não recomendam as via-
gens de e para Portugal [Le-
tónia e Estónia]. Quanto à 
Hungria, Bulgária e Romé-
nia, afastaram a desconfian-
ça em relação a Lisboa. 

Pelo impasse em que per-
sistem as ligações áreas por 
lazer, a ONU colocou ontem 
Portugal em quarto lugar 
entre 15 países cujo PIB 
mais será afetado por perdas 
no turismo e também em 
quarto onde o emprego no 
setor mais sofrerá. 

A Agência das Nações Uni-
das para o Comércio e De-

  

senvolvimento estimou em 
mais de 12 mil milhões de 
euros as perdas para Lisboa. 

Com Espanha, a fronteira 
voltou à normalidade, ain-
da que a GNR e o SEF se 
mantenham nos pontos de 
passagem para fornecer in-
formações sobre a covid-19. 
"A última coisa que pode-
mos pensar é termos de 
voltar de novo ao fecho da 
fronteira e da atividade 
económica", assumiu An-
tónio Costa, ao lado de 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
que com o rei e o chefe do 
Governo espanhol assina-
laram a reabertura, em El-
vas e Badajoz. A cerimónia 
incluía um almoço propos-
to por Lisboa, mas, mas se-
gundo a imprensa espa-
nhola, Madrid rejeitou-o 
por questões de agenda. 

A diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, avançou, on-
tem, que hoje "haverá uma 
reunião para operacionali-
zar" como vai ser feito o 
controlo das chegadas aos 
aeroportos nacionais. e 

DETALHES 

Diplomacia paralela 
O Governo da Madeira 
sensibilizou o Reino Uni-
do e a Dinamarca para o 
facto de a situação pandé-
mica na região ser dife-
rente da República - não 
tem mortes por covid-19. 
As embaixadas dos dois 
países foram sensíveis à 
argumentação, segundo o 
secretário Regional do 
Turismo, Eduardo Jesus. 

Testes exigidos 
Os voos do Brasil e Esta-
dos Unidos, dois dos prin-
cipais países de onde pro-
vém grande parte dos tu-
ristas para Portugal, pas-
saram a estar limitados 
desde ontem e quem che-
ga tem de trazer um teste 
à covid-19. Só estão auto-
rizadas viagens de regres-
so a cidadãos nacionais, 
de estudantes, por razões 
de saúde e humanitárias. 
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RTA recebeu e apoiou três bloggers de viagens no feminino - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5978dc1c

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio, anunciou o
Turismo do Algarve, acrescentando que as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem
conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia foram
algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia Lopes
(LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que pode ser
acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
"Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020", afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem .
 
"Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus", conclui o líder do Turismo algarvio.
 
Tagsblogue promoção turística RTA turismo
 
João Prudêncio
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Turismo no Algarve tenta resistir sem estrangeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6dea57c5

 
Quinta do Mel, em Açoteias, é uma das unidades hoteleiras que se prepara para enfrentar os meses de
verão sem o número de turistas de outros anos. Medidas de segurança já estão a ser aplicadas.
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Bloggers de viagens nacionais visitam 6 concelhos algarvios para ajudar a recuperar
turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=abbdb750

 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas influenciadoras que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do
Algarve mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores
 
As bloggers editarem conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido das regiões visitadas
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio.
 
As influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos sobre o lado menos
conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia
Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que
pode ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
"Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020", afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim "O Algarve fica-te bem".
 
"Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus", conclui o líder do turismo algarvio.
 
Há 22 minutos
 
Redacao
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Algarve e Andaluzia repõem ponto de passagem na fronteira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a898c321

 
A circulação na fronteira terrestre que liga o Algarve à Andaluzia foi retomada esta quarta-feira, dia 1
de julho, cerca de três meses depois de ter sido adotada a medida excecional e temporária de controlo
nos pontos de passagem entre Portugal e Espanha, integrada no programa de combate à pandemia da
doença Covid-19.
 
As autoridades de cada uma das regiões assinalaram o momento no Posto de Turismo da Ponte
Internacional do Guadiana. Durante a ação também foram distribuídas laranjas algarvias e informação
sobre o destino aos turistas que chegaram de Espanha, como forma de agradecimento pela confiança
no regresso à região.
 
Na cerimónia marcaram presença António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL), João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, José Pacheco, vice-presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Pedro Valadas, diretor regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, e o Coronel Pedro Oliveira, da Guarda Nacional Republicana. Pelo
executivo português esteve José Apolinário, secretário de Estado das Pescas e também coordenador
para o combate à Covid-19 no Algarve. Já do lado da comitiva espanhola, estiveram Eduardo Serra
Jorge, cônsul de Espanha no Algarve, Bella Verano Dominguez, Delegada do Governo da Junta de
Andaluzia em Huelva, e Maria Angel Muriel Rodriguez, Delegada Territorial de Turismo e Regeneración,
Justicia y Administración Local en Huelva.
 
Neste contexto da colaboração transfronteiriça, merece destaque a Eurocidade do Guadiana, um
projeto recente, comum aos municípios de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte, que
trabalha de forma estratégica o desenvolvimento territorial e o seu património material e imaterial.
Como tal, juntaram-se ainda à ação desta manhã, o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim,
Francisco Amaral, a presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita,
e a presidente do Município de Ayamonte, Natalia Santos.
 
Recorde-se que Espanha está no top 10 de mercados emissores de turistas para o Algarve,
designadamente pela proximidade, tendo sido responsável por 1,13 milhões de dormidas em 2019 na
região (+8,7% do que em2018), segundo o INE.
 
Para os presidentes da AMAL e do Turismo do Algarve,  a abertura das fronteiras com Espanha é uma
notícia feliz. A retoma da circulação entre a Andaluzia e o Algarve significa que há uma perceção de
segurança e a evidência de que estamos preparados para receber os turistas estrangeiros,
nomeadamente os espanhóis, e continuar a desenvolver projetos comuns noutros setores da
economia.
 
A nossa região, em estreita colaboração com as diferentes entidades oficiais e o tecido empresarial,
tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas extraordinárias adequadas a esta nova realidade,
que acautelam a segurança e o bem-estar de todos os que escolhem visitar o Algarve. Inclusivamente,
a região encontra-se entre os 21 destinos do velho continente mais seguros para passar férias durante
os próximos meses, de acordo com a European Best Destinations , defendem ainda os dirigentes.
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A este propósito, e sobretudo na perspetiva do turismo na região, o Algarve desenvolveu um dos
primeiros Manuais de Boas Práticas ao nível mundial para várias das atividades turísticas e que
engloba procedimentos a adotar para as rent-a-car, os golfes, os parques de campismo, as marinas,
as praias, o surf, os parques aquáticos, os restaurantes, para além do alojamento turístico, agências
de viagens e empresas de animação turística.
 
O Algarve tem já mais de 3000 empresas aderentes ao selo Clean&Safe.
 
Publituris
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Britânicos começam a chegar ao Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f87d2d8

 
O presidente do Turismo do Algarve revela que, só na quarta.feira, chegaram dez voos do Reino Unido
com destino à região. Os ingleses parecem não estar a valorizar as notícias que têm saído sobre a lista
de destinos seguros, para sorte do turismo português.
 
Depois de um adiamento, o Reino Unido deve anunciar hoje a lista dos países que vão obrigar a
quarentena após as férias. Uma decisão que terá grande influência na vinda de turistas britânicos para
Portugal.
 
Os britânicos representam um terço do total de visitantes da região.
 
Antena 1
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Bloggers de viagens nacionais visitam o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c805c5b6

 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio. Com o apoio do
Turismo do Algarve, as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos
sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life -
https://wandering-life.com/), Maria Antónia Lopes (LikedPlaces - https://likedplaces.com/) e Lígia
Gomes (A Crush On - http://acrushon.com/) viveram por terras algarvias, numa aventura que pode
ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020 , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem .
 
Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus , conclui o líder do turismo algarvio.
 
Ademar Dias
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Bloggers visitaram o Algarve para ajudar à recuperação do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca0f8159

 
Caminhar com um pastor, subir a castelos, aprender a arte da empreita e até confecionar uma
cataplana. Três bloggers portuguesas de viagens visitaram o Algarve, no passado mês de Junho, numa
ação que quis  contribuir para a recuperação do turismo  na região.
 
Com o apoio do Turismo do Algarve, as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem
conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia
Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que
pode ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers.
 
Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influencers passaram
e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre do ano, no
qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor durante 2020
, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o nome "O Algarve fica-te bem".
 
Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias de Verão
deste ano. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em Junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus , conclui o líder do turismo algarvio.
 
Sul Informação
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Ruas com alguns turistas depois da reabertura das fronteiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=646ad8bd

 
Mais de 3 meses depois, as fronteiras reabriram. Em Vila Real de Santo António, uma cidade que vive
do turismo espanhol, já há turistas nas ruas mas os comerciantes esperam que o fim de semana seja
mais concorrido.

Página 29



A30

BLOGGERS DE VIAGENS NACIONAIS VISITAM O ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8519db0c

 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio.
 
Com o apoio do Turismo do Algarve, as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem
conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia
Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que
pode ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020 , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim  O Algarve fica-te bem .
 
Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus , conclui o líder do turismo algarvio.
 
Ação promocional com o apoio do Turismo do Algarve.
 
Por: RTA
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Fronteiras com Espanha reabertas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7afa365d-31f3-412e-8e59-

b54ece202e4a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve a reabertura da fronteira com Espanha traz perspetivas otimistas ao comércio e à
hotelaria.
Comentários de João Fernandes, presidente Região Turismo Algarve.
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