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Vila do Bispo 

"Sagres Sunset Shots" 
combina música com o encanto natural do Algarve 
Algarve convida a desco-
brir aquele que é, prova-
velmente, o melhor pôr do 
sol da Europa 

Que o pôr do sol em Sagres é único 
já muitos o sabem, pois atrai anual-
mente milhares de pessoas que se 
deslocam ao ponto mais sudoeste 
de Portugal para assistirem a um 
belo espectáculo da natureza que 
se prolonga apenas por alguns mi-
nutos. Este ano, pela primeira vez, 
este acontecimento foi partilhado 
com o mundo nos dias 14, 15 e 16 
de Agosto, através da iniciativa on-
line "Sagres Sunset Shots", organi-
zada pelo Turismo do Algarve, em 
conjunto com o município de Vila 
do Bispo. 
Foram três os eventos que com-
puseram o "Sagres Sunset Shots" e 
aconteceram, em cada um dos dias, 
sensivelmente entre as 20h00 e as 
21h00 (considerando a hora pre-
vista do entardecer), animados por  

miniconcertos de vários artistas e 
Dj nacionais. Na sexta-feira, dia 14, 
o palco pertenceu a Cuca Roseta e 
ao Dj Christian F; no sábado, dia 15, 
João Pedro Pais e o Dj Eddie Fer-
rer subiram ao palco; o cartaz ficou 
completo com as actuações, no do-
mingo, dia 16, de Viviane, à qual se 
juntaram a banda local Naomi & 
lhe Raposeira Dub Collective. 
Todos estes sunset shots foram 
de curta duração e ganharam 
vida no online com a transmissão 
em live streaming no Facebook, 
em VisitAlgarve, Algarve Tou-
rism, VisitAlgarve_ES e Município 
de Vila do Bispo, e no canal de You-
Tube VisitAlgarve. No conjunto, a 
organização utilizou três câmaras, 
incluindo um drone, para captação 
de imagens dinâmicas dos concer-
tos possibilitando que se desfrutas-
se com maior envolvência de um 
espectáculo único a partir do Forte 
do Beliche, em Sagres — local que 
te„ provavelmente, o melhor pôr 
do sol da Europa. 

Para o presidente do Turismo do 
Algarve, João Fernandes, «o "Sa-
gres Sunset Shots" permitiu mos-
trar a beleza de mais um recanto 
da nossa região, agora enriquecido 
com uma componente de entrete-
nimento, através da música. Dadas 
as restrições actuais, este foi um 
evento especialmente idealizado 
para ser vivido online, com trans-
missão em live streaming. 
O "Sagres Sunset Shots" veio po-
tenciar uma das maiores atracções 
turísticas do Algarve. O pôr do sol 
em Sagres é considerado um mo-
mento único, com as cores do Sol a 
mudarem gradualmente enquanto 
mergulha, em poucos minutos, no 
imenso mar azul que é o oceano 
Atlântico, dourando as suas águas, 
para finalmente desaparecer na 
linha do horizonte. Nessa altura, 
acende-se a luz do farol do Cabo 
de São Vicente, um dos mais poten-
tes do mundo, e o brilho do facho 
luminoso ganha intensidade ainda 
ao lusco-fusco. É uma das paisagens 

Ni» • mos+ 

mais emblemáticas da região. 
Também o presidente do município 
de Vila do Bispo, Adelino Soares, 
considera que esta «é uma inicia-
tiva diferenciadora e envolvente. 
O "Sagres Sunset Shots" apresenta 
um enorme potencial para dar a 
conhecer a beleza da nossa paisa-
gem a milhares de visitantes, no-
meadamente o turista português, 
mas também o estrangeiro. Parti-
lhar este cenário natural do nosso 
concelho é uma oportunidade para 

• 

reforçar a promoção turística do 
destino, que tem atracções únicas e 
que proporciona experiências ines-
quecíveis a quem nos visita». 
"Sagres Sunset Shots" tem a assi-
natura "O Algarve fica-te bem ao 
pôr do sol", estabelecendo ligação 
à nova campanha promocional do 
destino, que tem como objectivo 
motivar os turistas nacionais e es-
trangeiros a desfrutarem das suas 
férias na região, que é o principal 
destino turístico do país. 

...•••••••••114/ .«•••• 
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Aquacultura no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7ea97944-5084-46b1-9490-

fc6c3d68a8c9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Segundo um estudo, na Europa ninguém consome tanto peixe como nós. Cada português come em
média 55 quilos de peixe por ano, o que é muito. A nossa produção está longe de ser suficiente para a
procura. Pescamos apenas cerca de 190 mil toneladas por ano.
Declarações de Hugo Ferreira, biólogo.
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A3 OMT: Cerca de 270,6 mil ME em exportações do turismo perdidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9193920d

 
Globalmente, há cerca de 120 milhões de empregos diretos no turismo que estão em risco, devido ao
impacto da crise da pandemia de covid-19 no setor.
 
O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo disse esta terça-feira que foram perdidos cerca
de 270,6 mil milhões de euros em exportações do turismo entre janeiro e maio e estão em risco cerca
de 120 milhões de empregos diretos.
 
"Nos primeiros cinco meses deste ano, as chegadas de turistas internacionais diminuíram em mais de
metade e cerca de 320 mil milhões de dólares [270,6 mil milhões de euros] em exportações do
turismo foram perdidos", disse Zurab Pololikashvili, numa mensagem de vídeo.
 
O responsável adiantou também que, globalmente, há cerca de 120 milhões de empregos diretos no
turismo que estão em risco, devido ao impacto da pandemia de covid-19 no setor.
 
"Esta crise é um grande choque para as economias desenvolvidas, mas para os países em
desenvolvimento é uma emergência, especialmente para vários pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e países africanos", alertou.
 
A mensagem do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) foi divulgada no mesmo
dia em que a organização apresentou um relatório sobre o impacto da pandemia no turismo.
 
De acordo com o documento, as receitas de exportação do turismo podem cair 769,68 mil milhões de
euros, para 1,01 biliões de euros, em 2020, o que poderá reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) global
em 1,5% a 2,8%.
 
O relatório destaca que o turismo sustenta um em cada dez empregos e fornece meios de subsistência
para muitos milhões mais nas economias em desenvolvimento e desenvolvidas.
 
No entanto, em vários Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), o
turismo é responsável por até 80% das exportações, ao mesmo tempo que representa uma parcela
importante das economias nacionais, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos.
 
Além dos cerca de 100 milhões de empregos diretos no turismo que estão em risco, há também
setores associados que empregam 144 milhões de trabalhadores em todo o mundo.
 
Segundo a OMT, as pequenas empresas são particularmente vulneráveis e representam 80% do
turismo global.
 
Já em termos demográficos, as mulheres, que representam 54% da força de trabalho do turismo, os
jovens e os trabalhadores da economia informal estão entre as categorias de maior risco.
 
Por fim, a organização elenca cinco medidas a seguir para transformar o turismo, tornando-o mais
"resiliente, inclusivo, neutro em carbono e eficiente em recursos": mitigar os impactos
socioeconómicos sobre os meios de subsistência, particularmente o emprego das mulheres e a
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segurança económica; promover o turismo doméstico e regional, sempre que possível, e a facilitação
de um ambiente de negócios propício para micro, pequenas e médias empresas; avançar na inovação
e na transformação digital do turismo; fomentar a sustentabilidade e o crescimento verde; promover a
coordenação e parcerias para reiniciar e transformar o setor, facilitar e eliminar as restrições às
viagens de maneira responsável e coordenada.
 
"É preciso um maior nível de colaboração entre os países", disse a chefe de Informações de Mercado e
Competitividade da OMT, Sandra Carvão, num 'briefing' aos jornalistas, a propósito da divulgação do
relatório.
 
A responsável considerou ainda que há uma base forte para o desenvolvimento do turismo doméstico
em vários países e que alguns até já estão a apostar nesse mercado.
 
"Aqueles que são muito dependentes do turismo internacional precisam do apoio da comunidade
internacional", defendeu.
 
As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o
Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a
economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados
Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A5

Airbnb proíbe festas em alojamentos em todo o mundo e limita ocupação máxima a
16 pessoas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6c37a82

 
A Airbnb - plataforma online de arrendamento temporário - decidiu proibir a realização de festas nos
alojamentos que gere em todo o mundo e estipulou uma ocupação máxima de 16 hóspedes por casa.
A medida, que pretende mitigar e evitar o contágio pelo novo coronavírus, permanecerá em vigor por
tempo indeterminado até novo aviso.
 
"As festas são proibidas em alojamentos em todo o mundo para todas as futuras reservas, e não
podem ser alojadas mais de 16 pessoas ao mesmo tempo em qualquer alojamento", informou a
Airbnb, em comunicado. Estas medidas, diz, têm como objetivo promover a saúde pública e as
viagens responsáveis, apoiando medidas de saúde de distanciamento social, em contexto de pandemia
da Covid-19.
 
A Airbnb refere ainda que "16 não é um número mágico e que podem ocorrer problemas com grupos
de qualquer tamanho." Por isso, a plataforma deixa claro que com a medida não aprova
grupos/reuniões/convívios mais pequenos, e apela a que todos os membros da comunidade cumpram
as restrições locais. A limitação para um máximo 16 pessoas, diz, é mais uma medida, entre muitas
outras destinadas mitigar quaisquer esforços de uso indevido de um Airbnb para uma festa.
 
"Quando a pandemia foi declarada e o distanciamento social se tornou um elemento importante na
promoção da saúde pública e viagens responsáveis, atualizámos as nossas políticas. Removemos o
filtro de pesquisa "event-friendly" da nossa plataforma, bem como das regras da casas para "festas e
eventos permitidos". Mais importante ainda, introduzimos uma nova política, exigindo que todos os
utilizadores cumpram as regras locais de saúde pública de combate à Covid-19", lembra a Airbnb.
 
A empresa deixou ainda um alerta, avisando que haverá "consequências drásticas" para os anfitriões
ou hóspedes que tentarem contornar estas novas regras, que podem variar de proibições dentro da
comunidade até ações judiciais.
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A6

Algarve parceiro de companhias aéreas para captar turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9476db51

 
Início B3 Algarve parceiro de companhias aéreas para captar turistas
 
Algarve parceiro de companhias aéreas para captar turistas
 
Agosto 25, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo do Algarve está a intensificar a criação de parcerias com algumas das principais
companhias aéreas europeias que voam para a região, com o objectivo de reforçar o esforço de
promoção do destino e de conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano.
 
British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance e Edelweiss são algumas das companhias que
estão já a colaborar com o Turismo do Algarve na criação de campanhas de marketing conjuntas para
potenciar reservas de estadas na região ainda durante 2020.
 
Assentes numa estratégia de divulgação multiplataforma, que integra e combina canais digitais e
impressos criteriosamente selecionados em alguns dos principais mercados (nomeadamente Reino
Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália e Suíça), estas ações visam promover o Algarve como um
destino seguro e colocam em destaque a diversidade de experiências que a região tem para oferecer.
 
Todos estes argumentos estão a ser bem acolhidos pelas companhias aéreas, que têm vindo a mostrar
grande recetividade para colaborar na realização deste tipo de ações conjuntas.
 
Para além das companhias aéreas, e até ao final deste ano, o Turismo do Algarve tem vindo a reforçar
campanhas de marketing semelhantes com agências de viagens online e operadores turísticos junto
de mercados estrategicamente selecionados.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 21,49 x 28,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88225588 25-08-2020

Vírus circula de forma diferente no Verão

N
ão há um pico da pandemia, 

mas vários, e em escalas 

muito diferentes, consoante 

a freguesia ou o concelho 

de Portugal onde se está e a 

altura do ano. Um pico na 

região de Lisboa ocorreu depois de 

um pico na região do Porto, e estes 

provavelmente voltarão quando o 

efeito Verão der lugar ao efeito Inver-

no, diz o geógrafo João Ferrão. No 

regresso ao trabalho, os territórios 

atingidos antes das férias voltarão a 

ver os números a subir, antevê. 

A esses picos mais visíveis juntam-

se “uns salpicos”, nas palavras da 

demógrafa Maria Filomena Mendes, 

por serem territórios pequenos, mas 

onde os impactos são grandes. São 

casos pontuais, mas merecem uma 

atenção redobrada, alerta a profes-

sora da Universidade de Évora, que 

defende uma análise dos números 

de casos por 10 mil habitantes, a 

acrescentar à análise frequente dos 

casos diários, quinzenais ou núme-

ros acumulados. Tal regra põe 

Reguengos de Monsaraz no topo da 

lista com 157 casos por 10 mil habi-

tantes, há já algum tempo. 

Também há os concelhos, como 

Sintra, que sobrepõem os dois efei-

tos, Verão e Inverno. Isso explica o 

aumento de casos nas últimas sema-

nas quase tão signi cativo quanto o 

aumento no concelho de Lisboa. Nas 

duas últimas semanas, Sintra somou 

mais 234 casos con rmados, enquan-

to Lisboa teve 253 novas infecções 

no mesmo período. Na quinzena 

anterior, Sintra registava um acrés-

cimo de 208 e Lisboa de 260, e isso 

signi ca que a taxa de crescimento 

de novos casos aproxima-se da taxa 

no concelho de Lisboa (com quase 

548 mil habitantes). 

“Sintra concilia muitos factores”, 

lembra João Ferrão. Não existe uma 

informação desagregada pelas 11 

freguesias, diz, mas é possível con-

cluir que este concelho com quase 

378 mil habitantes, “deve ser vítima 

do efeito conjugado de diversas coi-

sas”. E enumera: os bairros sobre-

lotados sem espaços públicos ao  

ar livre, a localização de muitas 

grandes superfícies para onde as 

pessoas vão nos tempos de lazer,  

a característica de ser também  

uma plataforma logística de forne-

cedores de diferentes mercados 

(como Aveiras ou Azambuja), o fac-

to de ser destino para turistas nacio-

nais e estrangeiros, e por último a 

condição de concelho muito dife-

renciado socialmente, onde tam-

bém residem ou passam férias pes-

soas das classes média e alta que 

podem, nas suas actividades, ter 

viajado recentemente. 

Padrão de Verão 
Mas Sintra é a excepção, e agora que 

passam quase seis meses desde o 

primeiro caso detectado em Portugal 

a 2 de Março, é possível de nir dife-

rentes per s. Na maior parte do ter-

ritório, o padrão do Inverno difere 

em muito daquele encontrado nos 

meses de Verão, salienta o investiga-

dor do Instituto de Ciências Sociais 

(ICS) da Universidade de Lisboa. “Há 

Ana Dias Cordeiro

Os cinco concelhos com a maior variação na última semana
Novos casos por semana

Fonte: DGS PÚBLICO

Vila F. de XiraVila do CondeOdivelasSintraLisboa

*O valor de 14 de Julho é a diferença entre os dados divulgados nos dias 4 e 14 de Julho (10 dias)

439

168
129 122

369

219

76
102

166

87
40

92

32 31
61 69

122

53 43
64

17 24103272014*
Julho Agosto

17 24103272014*
Julho Agosto

17 24103272014*
Julho Agosto

17 24103272014*
Julho Agosto

17 24103272014*
Julho Agosto

como Torres Vedras, Caldas da Rai-

nha ou Alenquer.  

Maria Filomena Mendes realça, 

por sua vez, a importância de surtos 

dispersos, em lugares mais inespe-

rados, porque mais pequenos, e que 

podem surgir em qualquer geogra a 

e em qualquer momento do Verão 

ou do Inverno. Em regra, nessas vilas 

mais pequenas o impacto social é 

grande, porque a população enve-

lhecida depende de uma vivência 

comunitária e a economia é muito 

frágil e também dependente de con-

celhos limítrofes. Não são só os casos 

recentes de Mora ou Montemor-o-

Novo; também Castro Daire e Con-

deixa-a-Nova que, como Reguengos 

de Monsaraz, tiveram dezenas de 

infectados em lares de idosos. O 

impacto nas pessoas é grande, por-

que muitas dependem do apoio de 

vizinhos e familiares da terra. De 

repente, vêem-se sozinhas pela con-

tingência da quarentena. Além disso, 

acrescenta, “estes surtos acabam por 

assumir uma grande dimensão para 

aquele território”. “Basta uma con-

taminação para haver uma rapidez 

de contágio grande”, salienta. Foi o 

caso da vila alentejana de Mora, que 

registava ontem 57 casos, quando há 

dez dias eram apenas cinco.

Investigadores identificam 
em Portugal um padrão de 
circulação do vírus no 
Verão e um outro no 
Inverno. Sintra é excepção 

acordeiro@publico.pt

o padrão geográ co do país a traba-

lhar e o padrão geográ co do país em 

férias.” Em férias, as pessoas usam 

menos os transportes públicos, con-

vivem mais com familiares ou ami-

gos, em zonas de praia ou campo 

onde cam apenas temporariamen-

te. Os emigrantes não regressaram 

em grande escala. Mesmo assim, ter-

ritórios poupados até Junho viram 

casos surgir ou aumentar com o 

Verão: concelhos próximos de Viseu, 

como Tondela e Oliveira de Frades, 

ou ainda Vimioso em Trás-os-Mon-

tes, mas também, embora um pouco 

menos visível, o litoral a norte do 

Porto e as cidades do interior como 

Guarda, Castelo Branco, Elvas, Beja. 

Isso explica-se, diz João Ferrão, pela 

ida de férias de pessoas que, em vez 

de irem para o Algarve, Espanha ou 

outro local de praia, escolheram ir à 

terra ou a locais onde habitualmente 

não passariam férias. 

“Há os territórios que tiveram um 

pico há algum tempo e vêem o núme-

ro de casos diários descer; outros 

que se mantêm estáveis; e aqueles 

que subiram claramente nos meses 

de Julho e Agosto”, diz. A este último 

associa o efeito Verão e nota-se nos 

municípios do Litoral Alentejano e 

todo o Algarve, mas também conce-

lhos da Área Metropolitana de Lis-

boa, alguns municípios do Oeste, 

234 
Nas duas últimas semanas, 
Sintra somou mais 234 casos 
confirmados, enquanto Lisboa 
teve 253 novas infecções

55Norte

2Centro

66Lisboa e VT

12Alentejo

13Algarve

Nota: Existe um surto activo quando 
nos últimos 28 dias houve pelo 
menos um caso novo de covid-19

Número de surtos 
activos no país

TOTAL
148
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A9

Exportações do turismo perderam 270,6 mil milhões de euros entre janeiro e maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2020

Meio: RTP Online Autores: Mário Aleixo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb25857f

 
O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo revelou que foram perdidos cerca de 270,6 mil
milhões de euros em exportações do turismo entre janeiro e maio e estão em risco cerca de 120
milhões de empregos diretos.
 
"Nos primeiros cinco meses deste ano, as chegadas de turistas internacionais diminuíram em mais de
metade e cerca de 320 mil milhões de dólares (270,6 mil milhões de euros) em exportações do
turismo foram perdidos", disse Zurab Pololikashvili, numa mensagem de vídeo.
 
O responsável adiantou também que, globalmente, há cerca de 120 milhões de empregos diretos no
turismo que estão em risco, devido ao impacto da pandemia de covid-19 no setor.
 
"Esta crise é um grande choque para as economias desenvolvidas, mas para os países em
desenvolvimento é uma emergência, especialmente para vários pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e países africanos", alertou.
 
A mensagem do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) foi divulgada no mesmo
dia em que a organização apresentou um relatório sobre o impacto da pandemia no turismo.
 
De acordo com o documento, as receitas de exportação do turismo podem cair 769,68 mil milhões de
euros, para 1,01 biliões de euros, em 2020, o que poderá reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) global
em 1,5% a 2,8%.
 
O relatório destaca que o turismo sustenta um em cada dez empregos e fornece meios de subsistência
para muitos milhões mais nas economias em desenvolvimento e desenvolvidas.
 
No entanto, em vários Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), o
turismo é responsável por até 80% das exportações, ao mesmo tempo que representa uma parcela
importante das economias nacionais, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos.
 
Além dos cerca de 100 milhões de empregos diretos no turismo que estão em risco, há também
setores associados que empregam 144 milhões de trabalhadores em todo o mundo.
 
Segundo a OMT, as pequenas empresas são particularmente vulneráveis e representam 80% do
turismo global.
 
Já em termos demográficos, as mulheres, que representam 54% da força de trabalho do turismo, os
jovens e os trabalhadores da economia informal estão entre as categorias de maior risco.
 
Cinco medidas para mudar o setor
 
Por fim, a organização elenca cinco medidas a seguir para transformar o turismo, tornando-o mais
"resiliente, inclusivo, neutro em carbono e eficiente em recursos": mitigar os impactos
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socioeconómicos sobre os meios de subsistência, particularmente o emprego das mulheres e a
segurança económica; promover o turismo doméstico e regional, sempre que possível, e a facilitação
de um ambiente de negócios propício para micro, pequenas e médias empresas; avançar na inovação
e na transformação digital do turismo; fomentar a sustentabilidade e o crescimento verde; promover a
coordenação e parcerias para reiniciar e transformar o setor, facilitar e eliminar as restrições às
viagens de maneira responsável e coordenada.
 
"É preciso um maior nível de colaboração entre os países", disse a chefe de Informações de Mercado e
Competitividade da OMT, Sandra Carvão, num "briefing" aos jornalistas, a propósito da divulgação do
relatório.
 
Mário Aleixo - RTP
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A11

 
CM TV

 	Duração: 00:02:39

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 88224122

 
24-08-2020 21:31

1 1 1

Aumento de turistas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=926f37d4-5901-48ee-bf4a-

cc720f30c31a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O aumento de turistas britânicos já se faz sentir no Algarve, após a decisão anunciada pelo Governo
de Boris Johnson de ter retirado Portugal da lista negra da COVID-19.
Comentários de António Romano, empresa turística; João Fernandes, presidente Região de Turismo do
Algarve.
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RTP 1

 	Duração: 00:03:26

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88222994

 
24-08-2020 20:38

1 1 1

"Volta de Verão" - Castro Marim

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d09a208b-49f6-475b-88b3-

d1645e9fe3df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Volta de Verão, vamos hoje a Castro Marim no Algarve. Visitámos um Spa especial: atrai turistas
por causa dos banhos de sal flutuantes misturados com uma rica história medieval.
Comentários de Pedro Pires, técnico Património CM Castro Marim; Luís Correia, gerente Spa "Água
Mãe"; Jorge Raiado, proprietário "Salmarim".
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