
PUBLITURIS

06/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Brexit cria oportunidade para o turismo “Tax Free”
Quando em 23 de junho de 2016, quase 52% dos britânicos votaram na saída do Reino
Unido da União Europeia, muitos foram os cenários traçados e as incógnitas que
surgiram.
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PUBLITURIS

06/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • DOSSIER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Enoturismo - O papel na recuperação do turismo em Portugal
Atividades predominantemente ao ar livre e em territórios de baixa densidade são duas
características inerentes ao Enoturismo que podem ter um forte contributo na
recuperação turística no país.
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PUBLITURIS

06/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

As propostas para o turismo em Albufeira
Localizada no centro do Algarve, a cidade de Albufeira é considerada uma das capitais do
turismo do Algarve e de Portugal.
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CMTV

06/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O mês de Setembro pode ser melhor do que aquilo que foi o ano
passado na afluência de turistas ao Algarve
O mês de Setembro pode ser melhor do que aquilo que foi o ano passado na afluência de
turistas ao Algarve

O mês de Setembro pode ser melhor do que aquilo que foi o ano passado na afluência de turistas ao
Algarve
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JORNAL SOL

06/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Turismo com boas expectativas para os próximos meses
T udo depende, claro está, do rumo que a pandemia levar. Mas se o turismo continuar
como esteve este verão, há motivos para sorrir, garantem responsáveis do setor.

Quase terminado o verão, o turismo tem motivos para sorrir. Um pouco por todo o país as várias
entidades turísticas dão conta de um “bom verão”, em muitas zonas até “acima das expectativas”. Mas
o futuro será igual? A pandemia já ensinou que o dia de amanhã é sempre incerto mas, para os
responsáveis do setor ouvidos pelo i, não há dúvidas de que, se tudo continuar assim, os números
globais deste ano podem ser bons e 2022 será bom também.

“Há uma boa expectativa para setembro, outubro e novembro já que é a época alta do golfe”, começa
por dizer João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. E pelo menos as reservas já mostram um
bom sinal: “Temos muitas reservas em carteira destes mercados que esperamos, obviamente, que se
concretizem”, acrescenta.

“Temos, a expectativa de ter uma procura forte para o turismo de natureza, turismo náutico e golfe que
agora encontram a sua melhor oportunidade em setembro, outubro e novembro”, diz ainda João
Fernandes que, apesar de admitir não estar a falar de uma presença igual à do mês de agosto, defende
que é “igualmente importante”.

Acresce o facto de o Reino Unido contar, em outubro, com as férias escolares e por isso há “bons
indicadores de reserva”. Sem esquecer ainda o grande prémio Algarve em Moto GP, que se realiza em
novembro. “Com a realização do grande prémio Algarve em Moto GP e com o nosso Miguel Oliveira a
correr mas também com [Valentino] Rossi a fazer das últimas aparições a este nível penso que teremos
uma enchente no Autódromo do Internacional Algarve que está limitado a 75% da sua capacidade mas
ainda assim já com uma boa afluência e com os bilhetes a venderem-se rapidamente”.
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Por isso, não há dúvidas: “Há  alguns sinais interessantes para setembro, outubro e novembro mas
todos eles estão dependentes do contexto do momento”.

O mesmo acontece no Alentejo e Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo, diz que, para já, “não
há receio que se perca o rumo de recuperação”, mas só no caso de a situação pandémica continuar
“mais ou menos controlada”. “Já vimos que abrimos para mercados transcontinentais como não era
possível. Nomeadamente para o Brasil, que é um mercado importantíssimo para o Alentejo a par com a
Alemanha que é o segundo mercado”, diz. Acrescentando que “os brasileiros estão mortinhos por
viajar”, o responsável prevê bons meses futuros. Apesar de outubro, novembro e dezembro não terem
a mesma expressão dos meses de verão, Vítor Silva defende que “a recuperação do turismo vai ser
evidente”.

Um pouco mais a norte, no Centro do país, viveu-se um verão “muito acima das expectativas” mas,
como esta não é uma região de muita sazonalidade, prevê-se que a recuperação continue nos próximos
meses. “O Centro de Portugal é um destino de qualidade durante todo o ano e é menos afetado do que
outros pela sazonalidade”, diz Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro. “Por isso, e desde que
a pandemia não nos traga surpresas negativas, acreditamos que a recuperação veio para ficar e que até
ao final do ano os números serão positivos”, defende.

Opinião que é partilhada pelo Turismo Porto e Norte. “A nossa expectativa é que progressivamente o
setor do turismo retome a normalidade no período anterior ao Covid”, defende Luís Pedro Martins,
presidente da entidade. E acrescenta: “Com o trabalho de promoção que temos efetuado nas várias
campanhas realizadas, com a implementação do certificado digital de vacinação e a progressiva abertura
dos mercados internacionais, não temos dúvidas de que a recuperação do setor irá continuar numa
curva ascendente”.
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JORNAL I

06/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5060

REACH: 11000

Turismo com boas expectativas para os próximos meses
T udo depende, claro está, do rumo que a pandemia levar. Mas se o turismo continuar
como esteve este verão, há motivos para sorrir, garantem responsáveis do setor.

 

Tudo depende, claro está, do rumo que a pandemia levar. Mas se o turismo continuar como esteve este
verão, há motivos para sorrir, garantem responsáveis do setor.

Quase terminado o verão, o turismo tem motivos para sorrir. Um pouco por todo o país as várias
entidades turísticas dão conta de um “bom verão”, em muitas zonas até “acima das expectativas”. Mas
o futuro será igual? A pandemia já ensinou que o dia de amanhã é sempre incerto mas, para os
responsáveis do setor ouvidos pelo i, não há dúvidas de que, se tudo continuar assim, os números
globais deste ano podem ser bons e 2022 será bom também.

“Há uma boa expectativa para setembro, outubro e novembro já que é a época alta do golfe”, começa
por dizer João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. E pelo menos as reservas já mostram um
bom sinal: “Temos muitas reservas em carteira destes mercados que esperamos, obviamente, que se
concretizem”, acrescenta.

“Temos, a expectativa de ter uma procura forte para o turismo de natureza, turismo náutico e golfe que
agora encontram a sua melhor oportunidade em setembro, outubro e novembro”, diz ainda João
Fernandes que, apesar de admitir não estar a falar de uma presença igual à do mês de agosto, defende
que é “igualmente importante”.

Acresce o facto de o Reino Unido contar, em outubro, com as férias escolares e por isso há “bons
indicadores de reserva”. Sem esquecer ainda o grande prémio Algarve em Moto GP, que se realiza em
novembro. “Com a realização do grande prémio Algarve em Moto GP e com o nosso Miguel Oliveira a
correr mas também com [Valentino] Rossi a fazer das últimas aparições a este nível penso que teremos
uma enchente no Autódromo do Internacional Algarve que está limitado a 75% da sua capacidade mas
ainda assim já com uma boa afluência e com os bilhetes a venderem-se rapidamente”. 
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Por isso, não há dúvidas: “Há  alguns sinais interessantes para setembro, outubro e novembro mas
todos eles estão dependentes do contexto do momento”.

O mesmo acontece no Alentejo e Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo, diz que, para já, “não
há receio que se perca o rumo de recuperação”, mas só no caso de a situação pandémica continuar
“mais ou menos controlada”. “Já vimos que abrimos para mercados transcontinentais como não era
possível. Nomeadamente para o Brasil, que é um mercado importantíssimo para o Alentejo a par com a
Alemanha que é o segundo mercado”, diz. Acrescentando que “os brasileiros estão mortinhos por
viajar”, o responsável prevê bons meses futuros. Apesar de outubro, novembro e dezembro não terem
a mesma expressão dos meses de verão, Vítor Silva defende que “a recuperação do turismo vai ser
evidente”.

Um pouco mais a norte, no Centro do país, viveu-se um verão “muito acima das expectativas” mas,
como esta não é uma região de muita sazonalidade, prevê-se que a recuperação continue nos próximos
meses. “O Centro de Portugal é um destino de qualidade durante todo o ano e é menos afetado do que
outros pela sazonalidade”, diz Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro. “Por isso, e desde que
a pandemia não nos traga surpresas negativas, acreditamos que a recuperação veio para ficar e que até
ao final do ano os números serão positivos”, defende.

Opinião que é partilhada pelo Turismo Porto e Norte. “A nossa expectativa é que progressivamente o
setor do turismo retome a normalidade no período anterior ao Covid”, defende Luís Pedro Martins,
presidente da entidade. E acrescenta: “Com o trabalho de promoção que temos efetuado nas várias
campanhas realizadas, com a implementação do certificado digital de vacinação e a progressiva abertura
dos mercados internacionais, não temos dúvidas de que a recuperação do setor irá continuar numa
curva ascendente”.   

(Link)
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https://ionline.sapo.pt/artigo/745492/turismo-com-boas-expetativas-para-os-proximos-meses?seccao=Dinheiro_i


SIC

05/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 768525

REACH: -1

E agora o Martim Cabral dá-nos a conhecer melhor a cidade de
Vila Real de Santo António em mais um Boa cama, Boa mesa
E agora o Martim Cabral dá-nos a conhecer melhor a cidade de Vila Real de Santo António
em mais um Boa cama, Boa mesa

E agora o Martim Cabral dá-nos a conhecer melhor a cidade de Vila Real de Santo António em mais um
Boa cama, Boa mesa
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TVI24

04/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Em Faro, a primeira noite F teve Pedro Abrunhosa com orquestra
clássica do Sul
Em Faro, a primeira noite F teve Pedro Abrunhosa com orquestra clássica do Sul

Em Faro, a primeira noite F teve Pedro Abrunhosa com orquestra clássica do Sul
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SIC NOTÍCIAS

04/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 274120

REACH: -1

Boa Cama Boa Mesa
Boa Cama Boa Mesa

Boa Cama Boa Mesa
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MUNDO PORTUGUÊS

04/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Transavia vai manter rota Faro-Lyon no inverno 2021-22 - Mundo
Português
A companhia aérea T ransavia France anunciou que vai manter a rota Faro-Lyon no
inverno 2021-22, disponibilizando ligação a vários destinos na Europa, a partir de quatro
aeroportos portugueses.

A companhia aérea Transavia France anunciou que  ai manter a rota Faro-Lyon no inverno 2021-22,
disponibilizando ligação a vários destinos na Europa, a partir de quatro aeroportos portugueses.

“À medida que continuamos a abrir as vendas para o inverno de 2021-22, estamos muito satisfeitos por
poder oferecer aos nossos clientes novos destinos e prolongar outros a partir do verão, como o serviço
entre Faro e Lyon”, refere em comunicado a companhia ‘low-cost’ do grupo Air France-KLM.

Os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal serão aqueles que, em Portugal, terão ligações aéreas da
Transvia.

Com quase 120 rotas em operação este inverno, Portugal será, segundo a empresa, um mercado-chave
para a operação global.
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PÚBLICO

04/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Um Algarve menos visitado
“Vi muitas coisas nas minhas viagens e o meu saber ultrapassa as minhas palavras” (in
Livro Bíbico de Ben Sir, ou Eclesiástico, 34,11)
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