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A1 Taxa de ocupação em Outubro foi a mais baixa de sempre no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=44924ba3

 
A taxa de ocupação global média, por quarto, foi de 30,3%, em Outubro, segundo os dados acabados
de revelar pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos (AHETA). Este é o registo mais
baixo de sempre.
 
Esta taxa de ocupação foi 57,4% abaixo do valor verificado em 2019.
 
Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o britânico (-89,0%), alemão (-
58,2%) e irlandês (-91,7%). O mercado nacional apresentou a única subida de registo (+58,6%), face
ao mesmo mês do ano anterior.
 
O volume de vendas diminuiu 60,1%.
 
Desde o início do ano a taxa de ocupação quarto regista uma descida média de 55,1% e o volume de
vendas uma descida de 58,1%.
 
A descida homóloga na taxa de ocupação durante a época turística (Abril a Outubro) é de, -64,6%,
enquanto o volume de negócios baixou -66% no mesmo período.
 
Sul Informação
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A2

Algarve regista 30,3% de taxa de ocupação em outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/algarve-regista-303-de-taxa-de-ocupacao-em-outubro/

 
A AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve acaba de divulgar os seus
dados provisórios referentes ao mês de outubro de 2020, face ao período homólogo. Assim, a região
apresentou as seguintes variações nas unidades de alojamento:
 
- A taxa de ocupação global média/quarto foi de 30,3%, 57,4% abaixo do valor verificado em 2019,
sendo de longe o registo mais baixo desde sempre para o mês de outubro;
 
- Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o britânico (-89%), alemão (-
58,2%) e irlandês (-91,7%);
 
- O mercado nacional, apresentou a única subida de registo (+58,6%) face ao mesmo mês do ano
anterior;
 
- O volume de vendas diminuiu 60,1%;
 
- Desde o início do ano a taxa de ocupação quarto regista uma descida média de 55,1% e o volume de
vendas uma descida de 58,1%;
 
- A descida homóloga na taxa de ocupação durante a época turística (abril a outubro) é de, -64,6%,
enquanto o volume de negócios baixou -66% no mesmo período.
 
Fotografia de @Rui Gregório
 
Fotografia de @Rui Gregório
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Coronavírus no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc191104-70da-46bd-860c-

00aa7a7ed3cf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é das zonas do país com menor taxa de contágio. Os operadores turísticos sublinham que é
uma ajuda muito importante, numa região particularmente dependente da atividade turística, e
avisam que não se pode baixar a guarda.
Declarações de João Fernandes do Turismo do Algarve.
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Hoteleiros propõem ao Governo que unidades possam ser usadas para outros fins
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Henrique Dias Freire

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2279d167

 
A AHP defende que as unidades poderiam albergar "serviços de escritório, espaços de `cowork`,
realização de reuniões, exposições e outros eventos culturais, showrooms, ensino e formação"
 
O mercado nacional foi o único a subir (mais 36%), tendo representado 49,5% do total das dormidas
no AlgarveFoto D.R.
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) propôs ao Governo que as unidades hoteleiras "possam
ser usadas para outros fins", além do alojamento a turistas, de acordo com um comunicado hoje
divulgado.
 
A entidade dirigiu ao Governo "uma proposta estruturada para que as unidades de alojamento na
hotelaria possam ser utilizadas para outros fins, além do alojamento de turistas", lê-se na mesma
nota.
 
A AHP considera "fundamental que parte, ou a totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis,
presentemente desocupadas e que já servem para alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos
com as Universidades ou semi-residência de profissionais de saúde, possam ainda ter outras
utilizações comerciais, de curta ou longa duração".
 
A associação defende que as unidades poderiam albergar "serviços de escritório; espaços de
`cowork`; realização de reuniões; exposições e outros eventos culturais; showrooms; ensino e
formação" e mesmo "centros de dia ou residências assistidas".
 
Citado no mesmo comunicado, o presidente da AHP, Raul Martins, diz que "a situação é complexa",
destacando a luta pela "manutenção das empresas e dos postos de trabalho" e referindo que "a
alteração temporária de uso das unidades de alojamento pode ser uma boa alternativa para muitos
empreendimentos turísticos, porque hóspedes, que garantam a sustentabilidade do negócio" não se
sabe quando voltarão.
 
A AHP desde há muito que vem defendendo usos mais diversificados dos estabelecimentos hoteleiros,
"que possam servir de alojamento temporário a turistas, mas simultaneamente de habitação, espaços
de escritório, hostels", entre outros, indicou o responsável, garantindo que "as funções não são
estanques e há uma procura muito dinâmica e `nómada` de soluções não rígidas".
 
Além disso, realçou Raul Martins "a rentabilidade das empresas hoteleiras depende de aproveitarem
melhor os espaços, caros, muitas vezes com pouca utilização".
 
O presidente da AHP revelou também que tanto o Turismo de Portugal, como a secretária de Estado
do Turismo "mostraram a maior abertura para estas soluções".
 
A associação aguarda agora "o enquadramento legal para estas utilizações", sendo que esta proposta
surge num momento em que as projeções da AHP, com base no último inquérito que realizou,
apontam para que até ao final do ano haja "um encerramento superior a 70% na hotelaria, com uma
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perda importante de receitas e dormidas".
Ler Mais
 
Há 5 minutos
 
Henrique Dias Freire
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Hotéis querem poder funcionar como espaços de cowork, de exposição ou centros de
dia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1e85526

 
Antecipando uma quebra de receitas, a hotelaria propõe ao Governo ser utilizada para outros fins,
entre os quais espaços de cowork, showroom, exposições ou residências assistidas.
 
Com a entrada em vigor de mais restrições para o país, que afetam diretamente a faturação das
empresas, o setor hoteleiro propõe a criação de medidas extraordinárias, que permitam fazer face a
esta quebra da atividade. Assim, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) pede ao Governo para
que os alojamentos possam ser utilizados para outros fins, tais como escritórios ou centros de dia.
 
Antecipando que a "hotelaria vai registar nos próximos meses quebras importantes na ocupação e nas
receitas", a associação nota que enviou ao Governo uma "proposta estruturada para que as unidades
de alojamento na hotelaria possam ser utilizadas para outros fins, além do alojamento de turistas", lê-
se no comunicado enviado esta quarta-feira.
 
Assim, e referindo que esta é uma medida já adotada noutros países, a AHP considera fundamental
que "parte, ou a totalidade" dos hotéis que estão desocupados ou que estão a acolher estudantes no
âmbito de acordos com o Governo possam ser destinados a outras utilizações comerciais, "de curta ou
longa duração", como escritórios, espaços de cowork, realização de reuniões, exposições e outros
eventos culturais, showrooms, ensino e formação e, "eventualmente", centros de dia ou residências
assistidas.
 
"A situação é complexa e estamos todos a lutar pela manutenção das empresas e dos postos de
trabalho, pelo que a alteração temporária de uso das unidades de alojamento pode ser uma boa
alternativa para muitos empreendimentos turísticos, porque hóspedes, que garantam a
sustentabilidade do negócio, não sabemos quando voltaremos a ter", diz o presidente da AHP, citado
em comunicado.
 
Raul Martins afirma que a associação defende o uso misto dos hotéis "há muito" tempo e que quer o
Turismo de Portugal, quer a secretária de Estado do Turismo "mostraram a maior abertura para estas
soluções".
 
O último inquérito feito pela AHP permitiu antecipar que, até ao final do ano, haverá um encerramento
superior a 70% na hotelaria, com "uma perda importante de receitas e dormidas", sobretudo quando
"devido à segunda vaga da pandemia, as restrições estão a aumentar em toda a Europa".
 
Rita Neto
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A7

Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 12,80 x 4,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89457457 04-11-2020

O SOBE 
ANTÓNIO 
ZUA COELHO 
CMDT. BOMB. ALBUFEIRA 

A corporação de 
bombeiros está 
acreditada como 
centro de forma-

ção internacional 

na área da busca 
e salvamento ca-
nino. 

O DESCE 
PEDRO 
SIZA VIEIRA 
MINISTRO DA ECONOMIA 

SS 

Encerramento de 
mais de 70% dos 

empreendimen-
tos turísticos do 

Algarve vai levar 

à extinção de 
muitos postos de 
trabalho. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 11,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89444768 31-10-2020

Protected areas with potential for 
sustainable economic activity N Bruno G. Santos

%is investment is part of 
the regional tourism enti-
ty’s commitment to nature 
tourism and is related to the 
Valuetur project, with the 
main objective being to make 
protected areas of natural, 
historical and cultural value, 
generators of sustainable 
economic activity.

%e structures for the 
reception and visitation 
of the interpretive centre, 
provided under a protocol 
signed by Turismo do Algarve 
and by the Institute for the 
Conservation of Nature and 

Forests, through the Region-
al Directorate for Nature 
Conservation and Forests of 
the Algarve (DRCNF), aim 
to guide visitors during their 
walk through the natural 
park area and reinforce the 
attractiveness of CEAM, to 
improve the quality of the ser-
vice provided and to increase 
the number of people who 
annually look for this.

In addition to the equip-
ment, there is also a new 
brochure to o(er to those 
who pass through CEAM, 
also produced by Turismo do 

Algarve in partnership with 
DRCNF.

“%e project contributes 
to the requali)cation of the 
reception structures of the 
interpretive centre, reinforcing 
its attractiveness and increas-
ing its 30,000 annual visitors. 
No less important will be 
the fact that the presence of 
adequate signs in the territory 
promotes orderly visits and, 
consequently, the conservation 
and protection of habitats 
and protected species that 
constitute the motivation of 
nature tourism”, said Joaquim 

Castelão Rodrigues, regional 
director of DRCNF, an entity 
based in CEAM with respon-
sibility for the management 
of the three protected areas of 
the Algarve.

But the actions under 
Valuetur do not stop there. To 
promote the region’s natural 
heritage to residents and 
national and foreign visitors, 
Turismo do Algarve is also 
preparing the edition of new 
brochures dedicated to the 
Natural Park of Southwest 
Alentejo and Costa Vicentina, 
the Natural Park of Ria For-
mosa and the Nature Reserve 
Sapal de Castro Marim and 
Vila Real de Santo António.

%e brochures will be 
available in four languages 
(Portuguese, English, Spanish 
and French) and are an invita-

tion to discover and preserve 
the diverse environments, 
describing the ecosystems, 
habitats and species of fauna 
and >ora in each park. 

“Valuetur is yet anoth-
er example of successful 
cross-border collaboration. 
%rough the project, we 
were able to reinforce our 

commitment to nature 
tourism, a product that is in-
creasingly valued by national 
and foreign visitors and 
that for some years already 
corresponded to a market of 
22 million trips annually in 
Europe”, said the president 
of Turismo do Algarve, João 
Fernandes.

New signage and infrastructure is aimed to encourage further 
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A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 12,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89444716 31-10-2020

Jazz in the Adegas
N

Cristina da 
Costa Brookes

The fourth edition of Jazz nas Adegas, which translates to Jazz 

at the wineries, has begun with each session taking place at the 

T
his is an event 
organised by the 
Silves council and 
is incorporated 

into the cultural programme 
of 365 Algarve with the 

artistic production brought 
to you by the Gym Club in 
Faro. %ese sessions will end 
on the 14 November and 
o(er a unique opportunity 
to really appreciate Silves 

heritage and what it has to 
o(er.
%e )rst Jazz session took 
place in the Castle of Silves 
with the group Al-Fanfare. 
Al-Fanfare as a group is 

inspired by Balkan music, 
and purposefully prepared 
a set for Jazz nas Adegas. 
%e group took the audience 
to New Orleans and New 
York, where there was a lot 
of groove with upbeat fun 
pieces. %e event additionally 
presented the book “Tapas 
and Wines of Silves”, which 
contains recipes that pair 
perfectly with Jazz.
%e second concert was that 
of Juan Ignacio Botonero 
Quinteto. He has been 
working as a Jazz soloist 
since he was 21 and he has 
been a passionate musician 
since an even younger age. 
He now not only works as 
a soloist but also as a studio 
musician and music teacher. 
%e audience were greeted 
with a very versatile musician 
as he incorporated Brazilian, 
African, Cuban and Arabic 

music into his concert.
You can still purchase tickets 
to watch the Edgar Caramelo 
Quartet which will take place 
at the end of the month on 
the 30 October at 9pm and 
31 October at 5pm. %ese 
unmissable evenings are set 
in the Marquês dos Vales 
winery, in Lagoa. %e Edgar 
Caramelo Quartet will give 
you an evening )lled with the 
most interesting composers 
of classical and jazz music. 
%e )nal two Jazz sessions 
will take place at Paxá wines 
in Silves,where the upbeat 
sounding group Chibanga 
Groove, will entertain you 
with a combination of 
Latin rhythms and African 
American music. %ese 
sessions will take place on 
the 13 November at 9pm 
and 14 November at 5pm. 
%ese tickets cost €12 and 

not only include the jazz 
session but also wine tasting 
and tapas sourced from 
local produce. You will also 
receive a voucher to visit 
the Castle of Silves and 
the local archaeological 
museum will be o(ering 
you a bottle of wine. All 
tickets can be purchased for 
over 18’s online, at https://
cmsilves.bol.pt/ or at the 
following shops: FNAC, 
Worten, El Corte Inglés, 
CTT Correios, Pousadas da 
Juventude and Quiosques 
Serveasy. Notably, all the 
sessions have become 
even more intimate as the 
number of admissions has 
been reduced to comply 
with current health and 
safety regulations.
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Tourism board launches "protect nature" campaign
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: https://www.portugalresident.com/tourism-board-launches-protect-nature-campaign/

 
The importance of respecting nature and doing our best to preserve it is the driving theme of a new
awareness campaign launched by the Algarve tourism board (RTA).
 
Entitled 'Algarve, Bonito por Natureza', it aims to "change attitudes" and encourage "more conscious
and responsible behaviours" among residents and tourists alike when they are enjoying the region's
beaches, walking its trails or simply exploring its wildlife.
 
"In the midst of this pandemic, we have to prepare for a more promising future," says Algarve tourism
boss João Fernandes.
 
"This campaign aims to explain that it is up to each and every one of us to take care of our natural
heritage, which is very rich and unique," he adds.
 
As the tourism board stresses, nature tourism is a niche that has been growing considerably in the
Algarve, with more and more nature lovers seeking the region every year.
 
The campaign will be promoted online via Facebook, Instagram and YouTube until the end of the
month.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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A11

Gonçalo Narciso dos Santos nomeado delegado Relais & Châteaux de Portugal e
Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1e90ff7

 
Fundada em 1954, a Relais & Châteaux é uma associação com mais de 580 hotéis e restaurantes em
62 países
 
Gonçalo Narciso dos Santos é o atual diretor-geral do Bela Vista Hotel & SPA Foto Vasco Célio / D.R.
A Relais & Châteaux acaba de nomear Gonçalo Narciso dos Santos para o cargo de delegado de
Portugal e Espanha.
 
Desde 2017 como vice-delegado, o atual diretor-geral do Bela Vista Hotel & SPA - icónico hotel
palacete no topo da Praia - vai continuar a exercer as suas funções na Relais & Châteaux, em matéria
de estratégia e prospeção no mercado ibérico, bem como de suporte aos membros de toda a
delegação em Portugal e Espanha.
 
Gonçalo Narciso dos Santos assinala que "é com uma enorme honra que aceito novamente esta
importante e desafiante missão. O ano de 2020 está a revelar-se especialmente desafiante para o
turismo e por isso, mais do que nunca, temos de apoiar os nossos parceiros e alargar a presença da
associação em Portugal e Espanha. É importante que a Relais & Châteaux seja encarada como uma
segurança e mais valia para todos aqueles que fazem parte da nossa associação, não só hotéis de
luxo, como restaurantes da mais alta gastronomia, onde o principal foco é a excelência de serviços".
 
"Portugal e Espanha são dois países muitíssimo ricos em matéria de património e herança cultural.
Cada recanto tem um marco histórico, uma atmosfera única e que merecem ser divulgados das mais
diversas formas possíveis, incentivando a um turismo seguro e, sobretudo, inigualável", sublinha
Gonçalo Narciso.
 
Gonçalo Narciso dos Santos é licenciado em Gestão Hoteleira pela Escola de Hotelaria e Turismo do
Algarve e possui uma pós-graduação em Gestão Hoteleira pela Universidade do Algarve. Iniciou a sua
carreira no grupo Hotéis Real, em 2005, como Sales Executive do Grande Real Santa Eulália Resort &
Hotel SPA. Em 2010 deixou a área comercial dos Hotéis Real Algarve para assumir as funções de
Butler & Guest Relations do Tivoli Victoria Golf Resort - atual Anantara, onde esteve até maio de 2011.
Em junho de 2011 integra a equipa do Bela Vista Hotel & SPA como Sales Manager, Duty Manager e
Assistant General Manager, chegando a General Manager do Hotel, em 2013.
 
Fundada em 1954, a Relais & Châteaux é uma associação com mais de 580 hotéis e restaurantes em
62 países que se pauta pela oferta de um mundo de destinos extraordinários, pela profunda
autenticidade na relação com os seus clientes, bem como pela preservação do património local e meio
ambiente de cada uma das unidades associadas.
 
Sobre o Bela Vista Hotel & SPA
 
O Bela Vista Hotel & SPA - Relais & Châteaux é um projeto contemporâneo com as matrizes do
passado, reinterpretado de forma harmoniosa por Graça Viterbo. Toda a renovação do hotel teve como
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principal preocupação o conforto dos seus clientes, num design muito atual que combina de forma
perfeita luz, espaço, textura, cultura e memórias.
 
Erguido num palacete do início do século XX, na Praia da Rocha, o Bela Vista Hotel & SPA - Relais &
Châteaux foi um dos primeiros hotéis da região do Algarve, tendo sido palco de célebres estadias
internacionais e testemunha de momentos icónicos da história de Portugal e do Mundo.
 
Responsável pela cozinha está o Chef João Oliveira, detentor de uma Estrela Michelin desde 2017.
Considerada uma experiência gastronómica de luxo, que começa na cozinha com toda a equipa VISTA,
passando pela nova garrafeira, com exemplares únicos, e ainda pelo novo espaço dedicado à Mesa do
Chef.
 
Há 50 minutos
 
Redação
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A13

Sete meses depois, grupos de turistas guiados regressam aos Mercados de Olhão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Nuno Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2b5beba

 
Grupos ficam limitados a 10 pessoas
 
Mais de sete meses depois, os grupos organizados de turistas, guiados por guias-intérpretes, vão
poder regressar aos Mercados de Olhão. As visitas tinham sido suspensas em Março, devido à
pandemia, mas vão voltar a realizar-se, depois de a Agigarve - Associação de Guias-Intérpretes do
Algarve e os Mercados de Olhão terem assinado, na passada quarta-feira, um protocolo de
cooperação.
 
Um protocolo que, realçou Eduardo Cruz, presidente do Conselho de Administração dos Mercados de
Olhão, em declarações ao Sul Informação, é importante  não só para a atividade dos próprios guias-
intérpretes, mas também para a vida do mercado .
 
Eduardo Cruz
 
Segundo o responsável,  havia, para os nossos operadores e comerciantes, esta necessidade de voltar
a ter visitas de uma forma organizada, integrada, enquadrada e respeitando todas as regras em vigor
relativamente às questões da higienização e do distanciamento, segundo a orientação da DGS. Isso foi
conseguido .
 
É importante que ocorra  a presença dos grupos de turistas no mercado de Olhão, realça Eduardo
Cruz.  Os nossos operadores tiram vantagem dos visitantes. São consumidores no mercado
hortofrutícola e também dos produtos regionais e tradicionais da área da alimentação. A área do
pescado também suscita muita curiosidade. São consumidores que os próprios guias ajudam a trazer
e há uma vantagem recíproca .
 
Isto é 50/50, somos os dois ganhadores , garante o responsável.
 
No entanto, este acordo não prevê apenas o regresso das visitas guiadas. O documento prevê
também, segundo Eduardo Cruz,  criar um clima de recuperação futura, quer das atividades do
mercado e quer da atividade dos guias. Está ainda prevista, por exemplo, a realização de workshops
para os guias. Esses workshops podem ser de iniciativa nossa, ou comum, e vão servir para divulgar
melhor o que é Olhão e os seus mercados , enquadra.
 
A aproximação entre os Mercados de Olhão e a Agigarve nasceu, curiosamente, de um problema.
Eduardo Cruz revelou ao nosso jornal que  houve aqui uma visita de um guia turístico que terá sido
impedido de entrar no mercado, por qualquer razão. Isso gerou uma discussão, nas redes sociais,
onde também eu acabei por intervir. Conhecendo a Armanda Leal [guia-intérprete] há muitos anos,
tomámos a iniciativa de começar a falar. Estava identificado o problema e começámos a trabalhar para
encontrar uma solução .
 
António Pina
 

Página 13



A cerimónia de assinatura do acordo foi "apadrinhada" por António Pina, presidente da Câmara de
Olhão, que, naquele que até era o dia do seu aniversário, destacou a capacidade dos Mercados e da
Agigarve de  transformar um problema numa solução .
 
O autarca acredita que este acordo permite  melhorar a forma de receber os turistas e quem traz os
turistas, de forma a respeitar todas as regras de segurança. Isto cria uma mensagem de confiança,
para quem trabalha e para quem vem às compras .
 
Cristina Marreiros, presidente da Agigarve, por seu lado, em conversa com o nosso jornal, destacou a
importância do protocolo para uma associação  relativamente nova, que foi fundada em Fevereiro.
Este protocolo com os Mercados de Olhão faz parte deste caminho que estamos a trilhar. O acordo
mostra uma abertura por parte de uma instituição, no caso, a Câmara Municipal de Olhão,
representada pelos mercados, que nos vem dar novas ferramentas para podermos desempenhar
melhor a nossa atividade .
 
A importância das visitas ao mercado para os turistas é realçada pela responsável.  Como foi dito pelo
João Leal [decano jornalista que marcou presença na cerimónia], o mercado não é pura e
simplesmente um espaço de comércio, é um espaço feito de pessoas. Há toda uma envolvência e é
isso que os turistas querem também saber, como é que funciona. A partir do mercado, consegue-se
perceber como é a vida comum do português, que noutros sítios não se apanha tão bem .
 
Cristina Marreiros
 
Já para a atividade dos guias, que  está muito parada , devido à pandemia, o acordo é  importante.
Vamos ter um Inverno mais parado, mas vamos aproveitar o tempo para irmos preparando a retoma,
que esperemos que seja a partir de Março, que lentamente venha a acontecer e termos todos mais
ferramentas para podermos trabalhar mais e melhor .
 
Para Cristina Marreiros, este protocolo estabelece ainda uma  diferença entre os guias certificados e
quem "aterra" aí sem saber exatamente como está a proceder .
 
Os grupos vão regressar aos Mercados de Olhão, mas com regras. A presidente da Agigarve realçou
que será  obrigatório higienizar as mãos, usar máscara, manter as regras de distanciamento social e
estamos limitados a 10 pessoas por grupo. Em casos de grupos maiores, teremos que dividir o grupo,
para fazermos as visitas, mantendo o distanciamento. Depois, vamos adaptar-nos conforme as regras
forem mudando .
 
Além disso, os guias têm de  informar os mercados antecipadamente  de que vai haver uma visita.
Devemos antecipar a hora de chegada, quantos clientes vamos trazer, etc. Neste momento, isso não
vai ser possível ao sábado, porque ao sábado já há muita pressão sobre os mercados, há muita gente,
e as visitas são complicadas. Assim, funcionará durante a semana, que eu penso que será importante
para a cidade .
 
Uma cidade que, realça Cristina Marreiros, está na moda lá fora.  Olhão tem uma arquitetura muito
própria, que tem cativado imenso as pessoas. No final do mês passado, tivemos cá um programa da
televisão francesa sobre a arquitetura da cidade de Olhão. E esse programa era focado, exatamente,
na arquitetura dos bairros antigos, sobretudo, do Bairro da Barreta. Este programa, mais uma vez,
veio realçar estas particularidades que as cidades e vilas do Algarve têm e que nós estamos cá para
mostrar , concluiu.
 
Fotos: Flávio Costa|Sul Informação
 
Cristina Marreiros
 
António Pina
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António Pina
 
Eduardo Cruz
 
Cristina Marreiros
 
João Leal marcou presença na assinatura do acordo
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Nuno Costa

Página 15



A16

 
TSF

 	Duração: 00:02:59

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89465990

 
04-11-2020 12:05

Dever cívico de recolhimento domiciliário

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e789313-f7e4-474f-a6fd-

c457adc3bd12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
S. Brás de Alportel, no Algarve, é um dos 121 concelhos pintado a vermelho a partir de hoje, incluído
no mapa dos 121 concelhos do país onde existe o dever de permanência em casa.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-11-04 13:02
 TSF - Notícias , 2020-11-04 14:03
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CM TV

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89454157

 
03-11-2020 21:22

1 1 1

S. Brás de Alportel em confinamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4089ca27-2a9d-47dc-ade3-

f21d76c6be1c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O concelho de S. Brás de Alportel é o único no Algarve considerado de alto risco de contágio de
COVID-19 neste momento. Os primeiros casos surgiram no lar da Santa Casa da Misericórdia, 27
casos confirmados.
Declarações de Vítor Guerreiro, pres. da Câmara de S. Brás de Alportel.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89453080

 
03-11-2020 19:20

1 1 1

Hotelaria e restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ce6e2b5-cfc9-45a5-9366-

5f4a98b189da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação da Hotelaria Restauração e Similares de Portugal alerta que o setor não vai ser capaz de
suportar mais restrições e, por isso, apresentou um programa de emergência com 10 medidas para
evitar a destruição de empresas e do emprego.
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Vila Galé mantém 10 unidades abertas neste outono
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be31dcbe

 
A segunda maior cadeia hoteleira nacional decidiu manter dez hotéis abertos durante o outono,
localizados em vários pontos do País.
 
Oeiras, 25/10/2016 - Entrevista ao Presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. ( Jorge
Amaral / Global Imagens )
Comentar
O grupo Vila Galé mantém dez unidades de alojamento abertas neste outono. Em comunicado, a
cadeia hoteleira liderada por Jorge Rebelo de Almeida sinaliza que este conjunto de unidades que fica
aberta "assegurando assim a presença da marca em todas as regiões do País".
 
O segundo maior grupo hoteleiro nacional mantém assim de portas abertas as seguintes unidades: o
Vila Galé Collection Douro (Lamego), Vila Galé Collection Braga, o Vila Galé Porto Ribeira (Porto), o
Vila Galé Serra da Estrela, o Vila Galé Coimbra, o Vila Galé Opera (Lisboa), o Vila Galé Évora, o Vila
Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), o Vila Galé Ampalius (Vilamoura) e o Vila Galé Santa Cruz
(Madeira).
 
O grupo, que nasceu há mais de 30 anos, tem no total 37 unidades hoteleiras. Destas 27 são em
Portugal, o que significa que neste outono, o Vila Galé vai ter 17 hotéis de portas fechadas. Não é caso
único. Com a pandemia, muitas unidades estão encerradas devido à falta de procura. Para se ter uma
ideia, a estimativa rápida do INE, divulgada na semana passada, indicava que em setembro 24,3%
dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento
de hóspedes.
 
Ainda recentemente, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) notou à agência Lusa que, "durante o inverno, antes da pandemia, cerca de 50% dos hotéis e
empreendimentos já encerravam", advertindo que este número pode subir e deixar apenas menos de
30% dos hotéis e empreendimentos em atividade durante o inverno que se avizinha.
 
Uma tendência que não deve melhorar nas próximas semanas. Um pouco por toda a Europa, os
governos têm implementado confinamentos, ainda que em vários casos parciais, e desencorajam as
viagens. Portugal, depois de no último fim-de-semana ter implementado a proibição de mudar de
concelho, apertou as restrições. E o governo pediu já ao Presidente da República a implementação do
Estado de Emergência que, embora seja diferente do que o País viveu em março e abril, restringirá
algumas movimentações.
 
Hotelaria com diferentes atividades?
 
Para tentar minimizar os efeitos da quebra da atividade, os hoteleiros pedem ao Executivo de António
Costa que lhes permita ampliar a sua atividade, passando as unidades a "ter outras utilizações
comerciais", além do alojamento de turistas e estudantes.
 
A AHP defende, em comunicado emitido esta quarta-feira, que é "fundamental que parte, ou a
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totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis, presentemente desocupadas e que já servem para
alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos com as Universidades ou semi-residência de
profissionais de saúde, possam ainda ter outras utilizações comerciais, de curta ou longa duração:
serviços de escritório; espaços de cowork; realização de reuniões; exposições e outros eventos
culturais; showrooms; ensino e formação; eventualmente centros de dia ou residências assistidas".
 
[Additional Text]:
Oeiras, 25/10/2016 - Entrevista ao Presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida. ( Jorge
Amaral
Ana Laranjeiro
Rosália Amorim
José Cabral
Rui Carvalho
 
Ana Laranjeiro
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Impacto da covid-19 no turismo faz aumentar o desemprego no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=18b504c8

 
O desemprego continua a afetar milhares de pessoas em Portugal. Os setores da hotelaria e
restauração são dos mais afetados, sobretudo, no Algarve.
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Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Para Eles Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42cb9741

 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente,
participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global. Para além do
valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais vezes ganhou este
galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do Algarve considera
que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão atribulado como
o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de todo o mundo é um
sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade das nossas praias e da
nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar
férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública",
afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Leia ainda: que o Algarve foi uma das
primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo todas as condições de segurança.
"Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade,
desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve uma grande mobilização e um esforço
conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou essencial para consolidar esta imagem de
Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e
provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a
autenticidade das experiências que aqui podem ser vividas pelos nossos turistas." A beleza e a
diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de condições para a
prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das características
mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes argumentos
como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as acessibilidades
necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas práticas ambientais
no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de um conjunto de
infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida. É com base na conjugação de todos
estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao longo dos últimos anos, como "Melhor
Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que tem permitido ao Turismo do Algarve
capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos
prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto de todos aqueles que nos visitam para
conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois promover uma oferta rica e diversificada -
que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da
região.", revela João Fernandes. Siga o ParaEles no Instagram
 
Siga o ParaEles no Instagram
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.
 
[Additional Text]:
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
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