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1 1 1

Aumento de casos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=79ab7684-1479-4245-a69d-

81e35ab77261&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o aumento de casos em Castro Marim e Vila Real de Santo António levou os dois
concelhos a juntar forças. Os municípios apelam ao uso de máscara na rua, cancelaram todos os
eventos e os equipamentos desportivos estão encerrados pelo menos até 15 de outubro.
Declarações de Francisco Amaral, presidente da câmara de Castro Marim; Conceição Cabrita,
presidente da câmara de Vila Real de Santo António.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-09-22 13:10
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-09-22 15:05
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-09-22 16:11
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 	Duração: 00:01:13

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88704408

 
22-09-2020 11:03

Desemprego no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f358d5db-de9d-4af0-9849-

93e739d71175&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no turismo ainda vai crescer bastante. A previsão é de Francisco Calheiros, o
presidente da Confederação do Turismo, que notou que o setor registou uma quebra de 65% no mês
de julho.
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 	Duração: 01:28:16
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ID: 88705579

 
22-09-2020 10:14

O aumento do desemprego e a crise nas empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c1bea84-ed1f-41bf-a259-

474abbfb426b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No "Fórum TSF" de hoje vamos tentar perceber qual é o estado das nossas empresas. O crescimento
dos números de desemprego fez soar os alarmes, aumentando as preocupações com o estado da
economia.
Declarações de Rosália Amorim, diretora do "Dinheiro Vivo"; Francisco Calheiro, Confederação do
Turismo de Portugal; Carlos Silva, UGT; João Duque, professor do Instituto Superior de Economia e
Gestão; Andreia Araújo, CGTP; João Vieira Lopes, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal;
Daniel Serra, presidente da Associação de Restaurantes de Portugal.
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Ministro. Aumento de 
camas dá mais condições 

PORTUGAL O ministro do Ensino Supe-
rior disse que o aumento de camas dis-
ponibilizadas por hotéis, pousadas da 
juventude e alojamento local para estu-
dantes universitários são "passos impor-
tantes" que ajudam no objetivo de "dar 
condições para que todos estudem". Ao 
todo, vão ser disponibilizados por estas 
estruturas cerca de 45 mil camas em 
todo o país. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 8,86 x 6,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88698109 22-09-2020

Consumo português travou queda do 
turismo durante os meses de verão 

CARTÕES BANCÁRIOS  Dados revelados, ontem, mostram 
que, apesar da acentuada quebra do consumo interna-
cional, o consumo português ajudou a travar a queda no 
consumo global nacional. Num verão considerado como 
atípico, as operações com cartões bancários internacio-
nais caíram 48% face ao verão de 2019. No total, as ope-
rações de consumo no turismo caíram 9% face ao ano 
passado. As operações realizadas através de cartões por-
tugueses ajudaram a travar uma quebra mais significa-
tiva no bolo total, revelam os dados da SIBS, em parce-
ria com o Turismo de Portugal. 
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A6 Carlos Moedas não acredita que turismo venha a ter programa europeu específico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Publituris Online Autores: Inês de Matos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9e1273e

 
Antigo comissário europeu foi o convidado da 3.ª Web Conference da CTP, no âmbito da 'V Cimeira do
Turismo Português -- Turismo pós-covid'
 
O administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e antigo comissário europeu, Carlos Moedas, não
acredita que o turismo venha a contar com um programa financeiro europeu específico e alerta que,
para serem rapidamente aprovados, os projetos turísticos que Portugal venha a apresentar, no âmbito
do fundo de recuperação europeu, devem respeitar critérios como o digital, ambiental ou de
sustentabilidade.
 
"Penso que haverá, dentro do fundo de recuperação, uma parte que será alocada ao turismo, mas
certos países, sobretudo os frugais, não vão deixar que isso fique separado", considerou Carlos
Moedas, durante a 3.ª Web Conference promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP),
que decorreu esta terça-feira, 22 de setembro, sobre o tema 'Brexit. A Europa em tempos de
pandemia'.
 
Carlos Moedas entende, no entanto, que essa até pode ser uma boa notícia, já que representa "uma
oportunidade para o turismo", uma vez que, explicou, "o turismo representa uma percentagem tão
relevante da economia da Europa que, se apresentar os projetos certos, poderá ter oportunidade até
de ir buscar mais que outros setores".
 
De acordo com o antigo comissário europeu, para que os projetos turísticos sejam aprovados a nível
europeu, devem incluir critérios como o digital, ambiental ou de sustentabilidade, já que 37% do
fundo - cuja dotação é de 750 mil milhões de euros - fica reservado para apoiar projetos que sejam
sustentáveis ou verdes, e onde a componente do digital deve estar igualmente presente.
 
"Enviar projetos para Bruxelas que não tenham a componente ambiental e a componente digital, não
é muito inteligente. Vamos ter de trabalhar muito nessas áreas", disse ainda Carlos Moedas, frisando
que Portugal deve "preparar projetos que vão exatamente nessa direção para que sejam rapidamente
aprovados".
 
Inês de Matos
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TUI Portugal lança solução inovadora para o regresso às viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Publituris Online Autores: Carina Monteiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4cb402b4

 
Operador turístico responde às necessidades e dúvidas dos portugueses com mapa de destinos já
disponíveis para reservas imediatas
 
A TUI Portugal lançou uma solução inovadora no universo das viagens. Na página "Mapa de Destinos
TUI", profissionais e público em geral são convidados a conhecer os destinos do operador já abertos e
disponíveis para reserva imediata. Podem ainda consultar as condições solicitadas aos viajantes para
visitar cada um desses destinos e onde/como podem cumprir cada uma das etapas para obedecer a
essas exigências.
 
Esta nova solução da TUI Portugal disponibiliza também informação relativa às normas das
companhias aéreas a operar para os destinos do operador, "deixando ainda a garantia de um seguro
de viagem feito à medida deste período tão singular, em que novas coberturas asseguram as
necessidades dos clientes, que assim podem usufruir dos programas TUI com toda a segurança, não
apenas antes da viagem, mas também no decorrer da mesma", refere a empresa.
 
Com esta página, a TUI Portugal pretende "disponibilizar o máximo de informação a todos aqueles que
desejam regressar às viagens, para que o façam com a segurança exigida, sem deixarem de usufruir
das ofertas que continuam a seduzir os portugueses".
 
Carina Monteiro
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Portimão celebra o património cultural e rural no Dia Mundial do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b8c3563

 
No próximo domingo, 27 de setembro, Portimão assinala o Dia Mundial do Turismo, sob o mote
Património e Desenvolvimento Rural , que celebrará a capacidade excecional da atividade turística na
criação de oportunidades fora das grandes cidades e na preservação da herança patrimonial das áreas
rurais.
O programa, preparado em conjunto entre a Associação Turismo de Portimão e a Câmara Municipal,
inclui um Jeep Safari que propõe aos participantes viajarem ao interior do concelho e experimentarem
diversas atividades, entre as quais passeios de burro em espaço rural, numa colaboração entre as
empresas Burro Ville e Portitours. Estão previstas saídas às 9h30 e às 14h30, funcionando o Posto de
Turismo de Portimão como ponto de encontro. As inscrições para as duas saídas são obrigatórias e
limitadas a dez pessoas por safari, devendo ser feitas pelo telefone 282?402?487 ou para o email
posto.turismo@visitportimao.com.
 
A partir deste dia estará disponível, no Posto de Turismo, a nova edição do guia  Passeios Culturais ,
que reúne a oferta do património edificado e natural do concelho, propondo sete percursos, através da
divulgação dos pontos de encontro com a história existentes em Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.
Esta data simbólica também foi escolhida para iniciar a disponibilização de informação turística em
formato digital nos dispositivos móveis dos visitantes que afluírem ao Posto de Turismo de Portimão,
que abre as portas entre as 9h30 e as 13h e das 14h às 17h30. Com recurso a esta aplicação web,
criada especificamente para o efeito, será ainda possível visionar?pequenos vídeos temáticos no
interior do Posto de Turismo, com apontamentos sobre a oferta turística?do concelho.
 
No Jardim 1.º de Dezembro, em frente ao Posto de Turismo de Portimão, pode ser vista, a partir das
10h, uma exposição fotográfica de António Marreiros, intitulada  O Património Rural , com imagens
que refletem a ruralidade do concelho, que tem muito mais para oferecer do que apenas sol e praia. A
mostra ficará patente até 4 de outubro. Na parte da tarde, às 15h, o coreto da Praça Manuel Teixeira
Gomes será ponto de encontro para o passeio cultural  Paisagens Urbanas , durante o qual a cidade e
a sua dimensão patrimonial será apresentada a partir da zona ribeirinha, com passagem por praças,
largos e jardins. A inscrição é obrigatória e limitada a oito pessoas, devendo ser feita pelo telefone
282?402?487 ou pelo email posto.turismo@visitportimao.com.
 
Também a vila da Mexilhoeira Grande integra a programação do Dia Mundial do Turismo, podendo ser
vista, a partir das 10h30, no adro da Igreja Matriz, a exposição  A Nossa Cultura Sai à Rua , com
imagens sobre a riqueza do património rural da freguesia e a sua importância enquanto herança
cultural. A mostra poderá ser apreciada até 11 de outubro. Lembrar ainda que o Museu de Portimão
(10h às 18h) e o Centro de Acolhimento e Interpretação de Alcalar (das 10h30 às 13h e das 14h às
16h) têm entrada livre neste Dia Mundial do Turismo.
 
Daniel Pina
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Dia Mundial do Turismo 2020 sob o signo do desenvolvimento rural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020
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Início B1 Dia Mundial do Turismo 2020 sob o signo do desenvolvimento rural
 
Dia Mundial do Turismo 2020 sob o signo do desenvolvimento rural
 
Setembro 22, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Na edição de 2020, o Dia Mundial do Turismo (27 de Setembro) vai ser celebrado em todo o mundo
sob o lema 'Turismo e desenvolvimento rural'.
 
Este ano, as celebrações surgem num momento crítico em que os países, em todo o mundo, contam
com o turismo como força motriz da recuperação económica, especialmente nas zonas rurais onde
este sector é uma importante fonte de emprego e um pilar da economia.
 
O tema desta edição visa destacar o papel do turismo na promoção da afirmação das comunidades
rurais, na criação de emprego e oportunidades, sobretudo para mulheres e jovens, na fixação de
população, na preservação de habitats e espécies em perigo e na celebração do património e das
tradições, com a OMT a incentivar os seus Estados membros, assim como empresas e organizações do
sector turístico a assinalar a data com acções que destaquem estes aspectos.
 
Para o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, em todo o mundo, o turismo está a promover a
afirmação da população rural, proporcionando empregos e oportunidades, especialmente para
mulheres e jovens. O turismo também permite que as populações rurais mantenham o seu próprio
património cultural e tradições, e é vital para a preservação do habitat e das espécies em risco. Este
Dia Mundial do Turismo é uma oportunidade para tomar nota do papel do turismo fora das grandes
cidades e da sua capacidade de contribuir para um futuro melhor para todos.
 
O Dia Mundial do Turismo é celebrado, desde 1980, a 27 de Setembro. Este ano, a Organização
Mundial do Turismo (OMT) vai destacar o papel do turismo na oferta de oportunidades fora das
grandes cidades e na preservação do património cultural e natural no planeta.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
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ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Federação da Rússia inaugura amanhã novo consulado honorário no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Bruno Filipe Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84f54d8f

 
Nova dependência diplomática da Federação da Rússia funcionará em Vilamoura, embora por
enquanto, apenas por marcação devido à pandemia. Cônsul Honorário Bruno Valverde Cota vai
trabalhar as questões da integração na sociedade e no reconhecimento de competências académicas.
Era um desejo antigo da comunidade russa residente no Algarve. O novo consulado inaugura amanhã,
quarta-feira, 23 de setembro, de forma virtual, para não haver ajuntamento de pessoas.
 
Em conversa com o barlavento, Bruno Valverde Cota, cônsul honorário da Rússia no Algarve, explicou
o trabalho que se propõe a realizar na região.
 
O Algarve tem mais de 3000 compatriotas registados. A maioria tem um nível cultural acima da
média, qualificações elevadas, capacidade de trabalho e resiliência. É uma comunidade que procura
ser participativa e interventiva, embora haja alguns desafios do ponto de vista da integração devido
ao idioma. Essa é uma das missões que estão na base da criação deste consulado. Há quem não
domine o português, embora os russos, regra geral, tenham facilidade em aprender. O que acontece é
que essa barreira dificulta, por exemplo, a apresentação de um currículo ou de um pedido de
equivalências numa universidade . Por outro lado, devido às vicissitudes de começar uma vida num
país estrangeiro, sobretudo para quem tem filhos, a prioridade é começar a trabalhar.
 
No entanto, há exceções. Cota aponta dois casos:  o de um licenciado em medicina geral e outro em
psicologia. Ambos estão a exercer no Algarve. É possível reconhecer essas competências. Queremos
desenvolver melhor esse trabalho junto da comunidade académica, com o apoio das autoridades
locais, porque na minha opinião, a região fica a ganhar em ter profissionais de áreas que há carência
em Portugal , sublinha.
 
Ainda em relação à barreira linguística,  é nossa intenção incrementar o número de aulas e explicações
de português, embora isso já esteja a ser feito na zona de Albufeira, Quarteira e Faro .
 
Segundo Bruno Valverde Cota, Portugal continua a ser  um destino interessante  para a diáspora
russa.
 
Este ano não podemos fazer essa análise, mas à luz do que aconteceu no ano passado, o nosso país
tem roubado imigrantes à vizinha Espanha. Os russos gostam dos portugueses, que consideram
afáveis e porque sabem receber. O clima é um dos aspetos diferenciadores, tal como a cultura local.
Só nos dizem coisas boas sobre o nosso país e sabemos que há um desejo de uma maior participação
cívica e empresarial.
 
O novo cônsul sabe também que há um problema de imagem, uma herança da guerra fria, em que a
Rússia era sempre retratada como o grande agressor do ocidente.
 
Sim, é verdade. Crescemos com os filmes de Hollywood em que os soviéticos eram sempre os maus. A
verdade é que a Rússia de hoje não tem nada a ver com a Rússia de há 20 anos , diz.
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E explica porquê:  nas duas últimas décadas, conseguiu afirmar-se como uma das maiores potências
mundiais. É a sexta maior economia do mundo. A Rússia aumentou as suas reservas internacionais 46
vezes mais, aumentando 25 vezes mais os seus ativos do sistema financeiro e capitalizando a sua
bolsa de valores (Stock Exchange) em 15 vezes mais .
 
Na prática, é um país onde o poder de compra triplicou, a taxa de inflação passou de valores acima
dos 30 para cerca de 4 por cento e a taxa de desemprego passou de 13 para 4,6 por cento. É um
desempenho interessante e num contexto em que, de acordo com o estudo Doing business 2020 do
Banco Mundial, ocupa a posição 28º (em 2009 estava na posição 120º) .
 
Ainda em relação à economia, Bruno Valverde Cota, lembra que  no passado, a Rússia tinha uma
dívida pública na ordem dos 90 por cento do PIB. Em 2019, esse valor estava em 16 por cento. O PIB
per capita é 29642 dólares sendo que me recordo que há duas décadas era inferior a 10 mil dólares.
Para termos uma ideia, é o mais alto dos países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África Sul) .
 
A taxa de desemprego está nos 4,6 por cento. Significa que tem havido um esforço enorme para
melhorar a vida dos russos. Do ponto de vista ideológico, o partido que está hoje no poder, Rússia
Nação Unida, se quiser fazer o paralelo com os Estados Unidos da América, é um pouco similar ao
partido Republicano , compara.
 
Agora,  a nossa ambição no Algarve é numa perspetiva de criação de valor. É verdade que esta
comunidade está bem integrada, de modo geral, mas queremos que trabalhe mais em equipa e
participe mais em projetos  de empreendedorismo, em atividades económicas e culturais.
 
Temos capacidade para melhorar do ponto de vista qualitativo e essa é a missão , conclui.
 
Nesta fase, devido às restrições do estado de contingência da pandemia da COVID-19, o Consulado da
Rússia no Algarve vai funcionar por marcação de acordo com as orientações da Direção-Geral de
Saúde (DGS), mas o objetivo é ter atendimento semanal em Vilamoura. Para já, arranca com uma
equipa de duas pessoas.
 
Bruno Valverde Cota chegou a esta posição a convite do governo russo, pelo seu percurso profissional.
Gere um grupo de empresas especializado nos mercados da União Económica Euroasiática (UEE), cujo
maior país é a Rússia, preside a direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa (CCILR) e é
casado com uma cidadã russa.
 
A cerimónia virtual de tomada de posse do Cônsul Honorário no Algarve pode ser vista aqui.
Consulado Honorário da Rússia no Algarve
Vilamoura Jardim - Centro de Negócios e Serviços,
 
Rua Melvin Jones,
 
Volta do Gaio, 8125-502 Vilamoura
 
Telefone: +351 289 38 15 50
 
Móvel: +351 964 32 28 11
 
email: [email protected]
 
http://www.consulalgarve.ru
 
Skype: bmcota
 
[Additional Text]:
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Bruno-Valverde-Cota
Nova dependência diplomática da Federação da Rússia funcionará em Vilamoura, embora por
enquanto, apenas por marcação devido à pandemia. Cônsul Honorário Bruno Valverde Cota vai
trabalhar as questões da integração na sociedade e no reconhecimento de competências académicas.
Print Icon
 
Bruno Filipe Pires
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Lagoa revelou-se a 55 Secrets
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: https://regiao-sul.pt/2020/09/22/sociedade/lagoa-revelou-se-a-55-secrets/512229

 
No inicio de Setembro, os 55Secrets visitaram Lagoa, a convite da autarquia,  em mais uma das ações
previstas para promoção do concelho, nas redes sociais, como um destino turístico seguro , segundo
conta o executivo. Este casal de influencers de viagens, é um dos projetos em destaque da atualidade
na criação de conteúdo digital, reunindo mais de 160 mil seguidores que procuram os destinos que os
55Secrets visitam.
 
Ao longo de 4 dias, os 55Secrets vivenciaram experiências turísticas no concelho de Lagoa que
evidenciam a capilaridade da oferta turística no concelho, que se apresentou desde as suas unidades
hoteleiras, passando pela diversificada gastronomia na restauração e nas diferentes atividades de
lazer que se encontram acessíveis a todos os que residam ou visitem no concelho de Lagoa , sublinha
o município lagoense.
 
A autarquia destaca o  reforço da ligação com os agentes turísticos que representam a atividade
turística no concelho, criando novas áreas de cooperação e compromisso comum no sentido de
potenciar os recursos de todas as partes direcionando-os para uma promoção partilhada do
 
destino, evidenciando a sua riqueza, a sua adaptação às novas exigências da atividade turística e a
qualidade de todos os agentes turísticos do concelho .
 
Como objetivo mais especifico desta ação destaca-se a visibilidade que se garantiu ao enoturismo e ao
golfe, dois importantes produtos turísticos de qualidade do concelho de Lagoa, que iniciam agora o seu
período de maior procura e são componentes basilares da atratividade turística do destino.
 
Com as suas publicações e stories a promoção de Lagoa do Algarve atingiu 220 mil pessoas
alcançadas no Instagram,  um registo que quantifica o sucesso da parceira e a abrangência da
promoção turística de Lagoa , remata a câmara.
 
DL - diariOnline
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Milreu, Paderne, Alcalar, Sagres e Guadalupe recebem Jornadas Europeias do
Património
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d81b492

 
Todas as atividades culturais DiVaM são de entrada gratuita (à exceção de "O Grande Embrulho"),
sendo obrigatória a inscrição prévia
 
A Direção Regional de Cultura do Algarve promove, no âmbito das Jornadas Europeias do Património
(JEP), que se assinalam de 25 a 27 de setembro, um programa diversificado de atividades culturais a
acontecer nas Ruínas Romanas de Milreu, Castelo de Paderne, Monumentos Megalíticos de Alcalar,
Fortaleza de Sagres e Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe.
 
As atividades propostas integram o programa cultural DiVaM - Dinamização e Valorização dos
Monumentos - que este ano, na sua 7ª edição, é dedicado ao tema "Direitos Humanos, Igualdade e
Não Discriminação", e exploram ainda as relações entre dois grandes universos - O Património e a
Educação - : Qual o papel do Património na Educação? Qual o papel da Educação no Património?
 
O programa apresentado integra várias propostas de oficinas artísticas e pedagógicas direcionadas
para diferentes tipos de público, projetos performativos e de sensibilização ecológica e uma palestra
integrada no "Amatores in Situ - O Mundo Antigo visto por aqueles que o amam", ciclo organizado em
colaboração com a Faculdade de Ciência Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.
 
Porque trabalhar a Educação a partir do Património é também reconhecer o valor que este tem como
agente de transformação do Mundo.
 
No dia 25 de setembro, com início às 10h30, nas Ruínas Romanas de Milreu, terá lugar o projeto
"Milreu - Encontro de povos, ideias e culturas", promovido pela QRER - Cooperativa para o
desenvolvimento dos territórios de baixa densidade - , com a oficina de Pintura a Fresco: "Trabalho no
campo em Milreu - Séculos I e Século XX", destinada aos utentes da ASMAL.
 
No mesmo dia, o Castelo de Paderne acolhe a "Oficina das Igualdades em Paderne", também com
início às 10h30. O ponto de partida desta iniciativa, que inclui uma visita guiada e oficina de
exploração histórica, será o património histórico associado ao castelo de Paderne.
 
O projeto concebido por Isa Catarina Mateus é promovido pelo Cineclube de Faro (Comissão de
Formação). Para mais informações e reservas contacte: formacaoccf@gmail.com
 
No dia 26 de setembro, entre as 10h00 e as 18h00, nos Monumentos Megalíticos de Alcalar decorre o
projeto "Oficinas da Pré- História", no domínio da "Arqueologia Experimental" e da "Arte e
Arqueologia": Oficina de talhe, oficina de placas de xisto, oficina de barro e oficina de pintura rupestre.
A organização é do Grupo de Amigos do Museu de Portimão e do Museu Municipal de Portimão. Para
ma i s  i n f o rmaçõe s  e  r e s e r va s  c on t a c t e :  o f i c i n aeduca t i v a@cm-po r t imao . p t  e
am igo sdomuseudepo r t ima@gma i l . c om
 
A Fortaleza de Sagres, no dia 26 de setembro, às 16h00, é palco do espetáculo "O Grande Embrulho"
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(integrado no Festival Ventania e na programação do 365 Algarve). Este é um espetáculo interativo
com uma forte mensagem ecológica 'embrulhada' em momentos de humor, surpresa e poesia, que
reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objetos em torno de um cónico saco
de papel. Projeto com Criação e Interpretação de Thorsten Grütjen e Música de Gil Abrantes.
 
O projeto é do Teatro Experimental de Lagos, apoiado pelo programa 365 Algarve, e os bilhetes
podem ser comprados aqui.
 
As Ruínas Romanas de Milreu recebem no sábado, dia 26 de setembro, pelas 17h00, mais uma
palestra do ciclo Amatores in Situ - O mundo antigo visto por aqueles que o amam - VI edição, com o
tema "Música e ocasiões musicais na cultura romana", por Fuensanta Garrido Domené (Universidad de
Córdoba).
 
Nesta revisita pelo panorama musical romano ficarão explicitadas as influências musicais e culturais
recebidas de outras culturas mediterrâneas e procurará fazer-se um catálogo dos instrumentos
musicais de maior uso por parte da população de Roma. Estão agendadas mais palestras nos dias 16 e
23 de outubro, 13 de novembro e 4 de dezembro.
 
A organização é da Cívis - Associação para o Aprofundamento da Cidadania com o apoio da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.
 
Para mais informações e reservas contacte: milreu@cultalg.gov.pt ou 962 045 652.
 
As atividades das JEP deste ano encerram no domingo, dia 27 de setembro, às 18h00, na Ermida de
Nossa Senhora de Guadalupe, com a representação teatral "Laurinda não foi à Guerra".
 
Assumindo o valor pedagógico do teatro, esta é uma peça que nos leva a revisitar a espiral da
História, sempre em evolução, de forma a tentar ultrapassar antigas fraturas, e ao mesmo tempo, nos
prepara para lidar com futuras crises. A autoria e encenação é de António Gambóias e a interpretação
está a cargo de Ana Cristina Oliveira, Ana Isabel Baptista, Catarina Silva e Inês Martins. A organização
é da Associação Cultural Música XXI.
 
Para mais informações e reservas contacte: fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt ou telefone 282 620140.
 
Todas as atividades culturais DiVaM são de entrada gratuita (à exceção de "O Grande Embrulho"),
sendo obrigatória a inscrição prévia.
 
Sul Informação
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Rui Rio reúne-se com UAlg e empresários algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6cf1c728

 
Rui Rio, presidente do PSD, tem uma reunião marcada, esta quinta-feira, 24 de Setembro, com a
reitoria da Universidade do Algarve (UAlg), bem como com empresários algarvios.
 
A reunião com a UAlg será às 11h30, no Campus de Gambelas. Já o encontro com empresários da
região está marcado para as 16h00, no Hotel Alísios, em Albufeira.
 
Esta visita, explica o PSD, é  dedicada ao Ensino Superior, economia e turismo .
 
Rui Rio estará no Algarve antes do Conselho Nacional do PSD que acontecerá na sexta-feira, 25 de
Setembro, a partir das 21h00, no Real Marina Hotel, em Olhão.
 
Sul Informação
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Hoje há sessão de esclarecimento no Auditório da RTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e83fd3a4

 
22
 
Set
 
Hoje há sessão de esclarecimento no Auditório da RTA
 
Sociedade, Faro
 
A Turismo Fundos, em colaboração com o Turismo do Algarve e as Câmaras Municipais de Castro
Marim, de Loulé e de Tavira, vai promover a realização de uma sessão de esclarecimento neste dia 22
de setembro, em Faro, sobre as condições dos concursos para a exploração do Antigo Posto Fiscal do
Cinturão, do Antigo Posto Fiscal da Corte Velha, do Antigo Posto Fiscal de Vilamoura e do Antigo Posto
Fiscal de Cabanas.
 
Esta sessão visa proporcionar aos empresários o acesso a toda a informação para formalizarem as
candidaturas aos concursos, que tiveram início a 21 de julho e terminam a 19 de outubro.
 
A sessão está marcada para este dia 22 de setembro de 2020 e vai ter lugar no Auditório da Região de
Turismo do Algarve, na Av. 5 de Outubro, n.º 18, em Faro.
 
Programa da Sessão:
 
15h00 - Credenciação
 
15h30 - Abertura da sessão
 
15h45 - Apresentação do Fundo Revive Natureza e das condições dos concursos
 
16h30 - Perguntas e respostas
 
I n s c r i ç õ e s  e m  h t t p s : / / w w w . e v e n t b r i t e . p t / e / b i l h e t e s - r e v i v e - n a t u r a -
1 1 8 3 0 9 2 0 1 0 0 5 ? u t m _ t e r m = R e v i v e + N a t u r a + -
+Sessao+de+Esclarecimento++22+de+setembro&utm_campaign=RTA&utm_source=e-
goi&utm_medium=email
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Hoje há sessão de esclarecimento no Auditório da RTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cb76f2b

 
A Turismo Fundos, em colaboração com o Turismo do Algarve e as Câmaras Municipais de Castro
Marim, de Loulé e de Tavira, vai promover a realização de uma sessão de esclarecimento neste dia 22
de setembro, em Faro, sobre as condições dos concursos para a exploração do Antigo Posto Fiscal do
Cinturão, do Antigo Posto Fiscal da Corte Velha, do Antigo Posto Fiscal de Vilamoura e do Antigo Posto
Fiscal de Cabanas.
 
Esta sessão visa proporcionar aos empresários o acesso a toda a informação para formalizarem as
candidaturas aos concursos, que tiveram início a 21 de julho e terminam a 19 de outubro.
 
A sessão está marcada para este dia 22 de setembro de 2020 e vai ter lugar no Auditório da Região de
Turismo do Algarve, na Av. 5 de Outubro, n.º 18, em Faro.
 
Programa da Sessão:
 
15h00 - Credenciação
 
15h30 - Abertura da sessão
 
15h45 - Apresentação do Fundo Revive Natureza e das condições dos concursos
 
16h30 - Perguntas e respostas
 
I n s c r i ç õ e s  e m  h t t p s : / / w w w . e v e n t b r i t e . p t / e / b i l h e t e s - r e v i v e - n a t u r a -
1 1 8 3 0 9 2 0 1 0 0 5 ? u t m _ t e r m = R e v i v e + N a t u r a + -
+Sessao+de+Esclarecimento++22+de+setembro&utm_campaign=RTA&utm_source=e-
goi&utm_medium=email
 
Ademar Dias
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FARO PROMOVE-SE ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/d/faro-promove-se-atravs-das-redes-sociais/47114

 
Conhecer a história e o património da cidade, degustar a gastronomia tradicional,
 
praticar desportos náuticos, passear na Ria Formosa, naquela que é considerada uma das 7 Maravilhas
Naturais de Portugal, e percorrer algumas das suas mais belas ilhas e praias, foram algumas das
experiências proporcionadas em nova ação promocional apoiada pelo Município junto de bloggers
portugueses, com o objetivo de divulgar o destino Faro no mercado nacional.
 
A Câmara Municipal de Faro apoiou a vinda de bloggers nacionais, nos dias 12 e 13 de setembro, com
uma visita a alguns dos principais pontos de interesse turístico do concelho, contando com a presença
dos bloggers Amar Viajar e Petiscar, e Viagensa4, especializados em viagens & gastronomia, viagens
de famílias, e lazer, respectivamente, que representam mais de 100.000 seguidores nas redes sociais.
 
Durante 2 dias, os bloggers experienciaram um conjunto de atividades, desde a visita à torre com o
sino da Catedral para apreciarem a esplendida vista sobre a ria e a cidade, a desportos náuticos na
praia de Faro, e um passeio na Ria Formosa para conhecer uma das principais praias das ilhas barreta
integradas no concelho de Faro.
 
Tratou-se de mais uma ação promocional com o objetivo de dar a conhecer melhor os atrativos do
concelho aproveitando estas ferramentas tecnológicas como métodos promocionais cada vez mais
eficazes para passar a mensagem junto do público consumidor de que Faro é um destino onde é
possível fazer férias o ano todo, aceder por via aérea, terreste e marítima, que possui uma oferta
diversificada, desde a hotelaria à restauração, passando pelas empresas de animação turística,
incluindo outros setores de atividade turística, e o comércio local.
 
Recorde-se que Faro foi certificado pela Fórum Oceano, enquanto Estação Náutica, tendo o Município
recentemente aderido à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, reforçando, assim, a
sua ligação a 2 produtos turísticos (mar/atividades náuticas e Estrada Nacional 2) que vêm registando
uma procura crescente nos últimos anos.
 
Por: CM Faro
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SIC

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88695146

 
21-09-2020 20:33

1 1 1

Sporting prepara Liga Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e17c474-b649-4940-ae57-

37476f1c7c23&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Academia do Sporting vai passar a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo. Quanto à equipa,
continua por estes dias no Algarve a preparar o jogo de quinta-feira para a Liga Europa.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-21 20:34
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-22 06:46
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-22 08:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-22 06:46
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-22 08:52
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-22 07:38
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-21 01:00
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-22 10:37
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-09-22 12:32
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SIC

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88695132

 
21-09-2020 20:19

1 1 1

Alojamentos para estudantes universitários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=131640ff-1137-4e6e-98ec-

3f7a0467593c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Voltemos a Portugal, onde hotéis, pousadas de juventude e alojamentos locais, vão disponibilizar
4.500 camas para estudantes. É uma iniciativa para atenuar o impacto da pandemia.
Comentários de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Marcos Alves
Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-21 20:20
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-09-21 21:21
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-21 00:15
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RTP 3

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 88694050

 
21-09-2020 18:20

1 1 1

Alojamento local em queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ccb26a1-fece-426d-8440-

7adc7778c6e2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a queda do turismo, por causa da pandemia, há menos 3.000 unidades de alojamento local em
Lisboa e também no Porto.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-22 07:51
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-22 08:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-22 07:52
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-22 08:50
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-09-21 18:35
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-09-22 15:37
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RTP 3

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 88694039

 
21-09-2020 18:18

1 1 1

Desempregados inscritos nos centros de emprego

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e781a00-eb49-4c98-9d50-

90e874a5f2f4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há mais de 409.000 desempregados inscritos nos centros de emprego. O número aumentou mais de
34% em Agosto em relação ao ano passado. Os jovens com menos de 25 anos e quem trabalha no
setor do turismo, são os mais afetados.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-09-21 19:33
 RTP 1 - Telejornal , 2020-09-21 20:29
 RTP 3 - 360 , 2020-09-21 22:44
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-09-21 00:29
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Ventania sopra em Lagos, Lagoa, Portimão e Sagres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=656339a1

 
Festival insere-se no programa 365Algarve
 
O Ventania - Festival de Artes Performativas do Barlavento decorre de 26 de Setembro a 22 de
Novembro, em Lagos, Lagoa, Portimão e Sagres.
 
Esta é ação  sobre temas de cidadania global, num grito subtil de alerta ao desprendimento humano
sobre o frágil território do Algarve .
 
Concebido originalmente para o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial da Floresta, celebrados a 22 e 21
Março, respetivamente, este ano, o Ventania reinventa-se e reformula-se, por motivos da pandemia
da Covid-19.
 
O festival vai ocupar espaços de apresentação convencionais como o Auditório da Fortaleza de Sagres,
o TEMPO -Teatro Municipal de Portimão e o Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, assim como espaços
não-convencionais, como os Mercados Municipais de Sagres e Lagoa, o Espaço Jovem de Lagos, o
Jardim da Constituição, em Lagos, o Auditório do Forte de Nossa Senhora da Encarnação, em
Carvoeiro, e também espaços turísticos como o Monte da Casteleja (Lagos) e o Faina Restaurante
(Portimão).
 
"Ventania" propõe  espalhar pelo Barlavento Algarvio, espetáculos e ações de sensibilização,
contemplando as áreas de circo contemporâneo, dança contemporânea, teatro, música e cruzamentos
disciplinares: música/gastronomia, arte pública/instalação/performance, instalação/paisagem sonora,
procurando abranger públicos de várias idades e culturalidades, e promovendo cocriações com a
comunidade local .
 
Este evento é promovido pelo Teatro Experimental de Lagos e está inserido no programa 365Algarve,
estrutura financiada pelo Turismo de Portugal, com o acolhimento dos Municípios de Vila do Bispo,
Lagos, Portimão, Lagoa e Direção Regional de Cultura do Algarve.
 
Para consultar a programação completa, clique aqui.
 
Sul Informação
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