
JORNAL ECONÓMICO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • MERCADOS &

FINANÇAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARIA TEIXEIRA ALVES

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Garantias do Estado pós-moratórias limitadas a 10 milhões por
empresa
Estado vai garantir 25% do crédito às empresas mais afetadas pela pandemia que
acordem com banca uma reestruturação da dívida após o fim das moratórias, mas haverá
um limite máximo por devedor
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JORNAL ECONÓMICO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

“2021 não será um bom ano turístico”, alerta CTP
Presidente da Confederação do T urismo de Portugal (CT P) antecipa uma quebra de
atividade no sector de 60%. Novas restrições atrasam retoma
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DN

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Média salarial subiu 6,9% desde o último verão pré-pandemia
Pelo meio, houve cortes de lay-off, forte desemprego entre os salários mais baixos e
criação de emprego nos setores nos quais tendencialmente se paga mais
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EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Emprego já está acima de 2019, mas turismo perdeu 73 mil
postos de trabalho | Empresas apoiadas estão a aguentar o
emprego
Emprego já está acima de 2019, mas turismo perdeu 73 mil postos de trabalho |
Empresas apoiadas estão a aguentar o emprego
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EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 58000

24h
Algarve com mais 40% de portugueses
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JORNAL ECONÓMICO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 10000

IVAucher: Restaurantes vão ter terminais sem mensalidade para
alargar adesão
Acordo entre AHRESP e SaltPay abrange universo de 22 mil associados e confere uma
solução de pagamento que inclui a adesão ao IVAucher
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EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA M. LOURENÇO

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Um verão melhor do que em 2020. Mas turismo ainda limita
crescimento
Indicadores estão, em regra, acima de 2020 ou mesmo de 2019
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EXPRESSO

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 560

REACH: 85612

Crescimento da economia portuguesa estabiliza em agosto acima
dos 4%
Depois de abrandar ao longo do mês de julho, a economia portuguesa inverteu esta
tendência com a chegada de agosto, mês em que entrou em vigor o alívio das medidas
restritivas para combater a pandemia de covid-19. Crescimento estabilizou acima dos 4%

O abrandamento sucessivo da economia portuguesa ao longo do mês de julho parece ter chegado ao
fim. Com a chegada de agosto e o correspondente alívio das medidas restritivas impostas pelo Governo
para combater a pandemia de covid-19, a tendência inverteu-se, o crescimento acelerou e agora
estabilizou acima dos 4%. É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), publicado
pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na semana terminada a 8 de agosto, o DEI
- um indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade
económica no país - "estabilizou face à semana anterior". Recorde-se que na semana anterior,
terminada a 1 de agosto - precisamente o dia de entrada em vigor do alívio das medidas restritivas -
este indicador tinha acelerado.

A média móvel semanal do DEI, na semana terminada a 8 de agosto - que abrange o período entre 2 e 8
de agosto -, indica um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 4,4%. Isto
quando a mesma média móvel referente à semana terminada a 1 de agosto sinalizava um incremento
de 4,2% em termos homólogos. Já na semana terminada a 25 de julho, esse valor tinha ficado pelos
3,1%.

O DEI tinha entrado em julho a crescer a dois dígitos, mas foi perdendo fulgor ao longo do mês. Um
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abrandamento onde é preciso ter em conta dois fatores. Primeiro, o efeito de base. No segundo
trimestre o DEI alcançou valores de crescimento muito expressivos (acima dos 20%), mas comparava
com um período homólogo de 2020 marcado por um trambolhão inédito na economia portuguesa.

Aliás, no segundo trimestre deste ano, os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a
economia portuguesa cresceu 15,5% em termos homólogos, um valor recorde no Portugal
democrático.

Já o terceiro trimestre, que se iniciou em julho, compara com um período homólogo de 2020 de
recuperação marcada da economia portuguesa.

O segundo fator a ter em conta foi o agravamento da situação pandémica em Portugal, com o aumento
da incidência de casos de covid-19, associada à expansão da variante delta no país. E que levou o
Governo a impor várias medidas restritivas que, ao longo de julho, foram sendo aplicadas num número
crescente de concelhos do país, penalizando a atividade económica.

Restrições que, a partir de 1 de agosto, foram aliviadas pelo Governo devido ao avanço da vacinação no
país. O que pode ter ajudado a impulsionar a economia portuguesa.

O BdP calcula ainda a taxa bienal do DEI que, na prática, nos indica o crescimento acumulado neste
indicador entre 2019 e 2021. Esta taxa, em termos de média móvel semanal, regista uma queda de
3,2% na semana terminada a 8 de agosto, sinalizando que a economia portuguesa operou abaixo do
período homólogo de 2019.

É um valor próximo dos -3,1% registados na semana terminada a 1 de agosto, mas menos negativo do
que os -5% da semana terminada a 25 de julho.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego
rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural,
a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em
Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da
evolução da atividade económica no país.

Os dados atualizados são divulgados semanalmente pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com
informação até ao domingo precedente. A informação disponibilizada refere-se aos valores diários e à
média móvel semanal deste indicador.
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JORNAL DO ALGARVE

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação pela metade em julho
A taxa de ocupação global média/quarto dos hotéis do Algarve durante o mês de julho foi
de 49,5%, uma percentagem 40,6% abaixo do valor registado em 2019 (-33,9 pontos
percentuais), anunciou a AHETA
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CORREIO DA MANHÃ

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Lotação esgotada em mais de 60 praias
Temperaturas superiores a 30 graus levaram milhares às zonas balneares
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TVI

12/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

O desconfinamento e o Verão convidam a sair da rotina, isso é
visível também nos aeroportos
O desconfinamento e o Verão convidam a sair da rotina, isso é visível também nos
aeroportos

O desconfinamento e o Verão convidam a sair da rotina, isso é visível também nos aeroportos
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PUBLITURIS

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

"Atividade termal está ainda muito longe" dos níveis pré-
pandemia, confirma Termas de Portugal
Associação revela perdas de 76% nos clientes e 72,2% no volume de faturação das
estâncias termais no primeiro semestre e acusa o Governo de prejudicar o setor com
medidas discriminatórias e erráticas.

No primeiro semestre de 2021, as estâncias termais nacionais registaram uma descida de 76% no
número de clientes face a igual período de 2019, a que se somou uma quebra de 72,2% no volume de
faturação, anunciou a associação Termas de Portugal, que representa grande parte das estâncias termais
localizadas em território nacional.

De acordo com um comunicado da associação, os resultados, “apesar de refletirem uma ligeira
recuperação em relação a 2020, demonstram que a atividade termal está ainda muito longe dos
números registados no primeiro semestre de 2019”, o que leva o presidente das Termas de Portugal a
considerar estes “números preocupantes refletem a atuação discriminatória e errática do Governo
relativamente ao enquadramento das Termas nas medidas aplicáveis no âmbito da atual pandemia”.

“Discriminatória porque as Termas foram a única tipologia de unidades prestadoras de cuidados de saúde
com obrigatoriedade de encerramento, o que aconteceu durante 193 dias: entre 18 de março e 15 de
junho de 2020 e entre 15 de janeiro e 1 de maio de 2021”, aponta a associação, que defende que a
atuação foi também errática pelo facto de, em junho e “apesar do levantamento da proibição de
encerramento, decretada na RCM nº 45-C/2021, no âmbito das medidas aplicáveis aos concelhos de
risco elevado e de risco muito elevado, as Termas terem sido de novo obrigadas a encerrar, exceto se
integradas em empreendimentos turísticos”.

“A desconsideração das Termas como unidades prestadoras de cuidados de saúde provocou perdas no
número de clientes, no volume de negócios, mas também trouxe efeitos catastróficos no emprego e
noutras atividades económicas dependentes da atividade, como são os casos da hotelaria, restauração e
comércio local”, lamenta Victor Leal.
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O presidente da associação defende que, além das estâncias, também a saúde dos portugueses foi
afetada pelo encerramento destes espaços, uma vez que, acrescenta, vários estudos já demonstraram
que “a terapêutica termal desempenha um papel fundamental na redução de risco de doenças crónicas
que têm maior correlação com os casos mais severos de Covid-19”.

“O encerramento das Termas colocou em causa a saúde de mais de 75.000 portugueses, sendo urgente
que o Governo e as Autoridades de Saúde entendam o impacto destes números e o efeito que está a
provocar na saúde e qualidade de vida dos portugueses. É o momento de os decisores das políticas de
Saúde demonstrarem de forma inequívoca que as Termas são parte integrante do Sistema Nacional de
Saúde, através de medidas que não discriminem este setor “, conclui o responsável.
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EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Fundos de investimento adaptam-se aos “novos” vistos gold
Promotores imobiliários acreditam que o novo regime de vistos gold, que entra em vigor
em janeiro, não trará perdas, mas já preparam novas estratégias de negócio
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ECONOMIA ONLINE

13/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Governo esclarece que há seis portugueses em quarentena em
hotéis em Itália
Há seis portugueses em quarentena em hotéis em Itália, revelou esta quinta-feira o
Governo português, acrescentando que todas as situações “estão a ser acompanhadas”.

O Governo português esclareceu esta quinta-feira que “há apenas seis cidadãos nacionais” em
quarentena em Itália, dizendo que todas as situações “estão a ser acompanhadas” e recusando
“qualquer insuficiência de recursos humanos” para esse apoio.

“Todas as situações estão a ser acompanhadas, não havendo qualquer insuficiência de recursos
humanos para o desempenho destas tarefas. Recorda-se que desde o passado dia 17 de junho está em
funcionamento o Centro de Atendimento Consular para Itália, que passou desde essa data a assumir
todas as respostas a telefonemas e ‘emails’ dirigidos ao posto”, disse à Lusa fonte do gabinete da
secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

De acordo com o comunicado, a embaixada de Portugal em Roma “tem assegurado um contacto direto
com os cidadãos nacionais e o acompanhamento regular de todas estas situações”, assim como
“efetuado contactos com as autoridades italianas, unidades de saúde e hoteleiras para assegurar que são
garantidas as necessárias condições de alimentação, salubridade e saúde dos cidadãos nacionais
afetados”.

A reação surge após a divulgação do caso de uma portuguesa que se encontra em quarentena num
hotel em Florença. Contactada pela Lusa, esta tinha referido que lhe tinha sido dito que havia “outros 20
portugueses em Itália”.

A nota governamental reiterou que, sem prejuízo da prestação do apoio consular, “os cidadãos que
optaram por assumir o risco da deslocação em viagens não essenciais fizeram-no contrariando as
recomendações das autoridades consulares portuguesas”.
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De acordo com o mais recente balanço das autoridades italianas, o total de infeções desde o início da
pandemia do novo coronavírus em Itália, em fevereiro de 2020, ascende a 4.420.429, enquanto o de
mortes se situa em 128.334. Atualmente, Itália conta com mais de 121 mil casos ativos de covid-19.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.323.957 mortes em todo o mundo, entre mais de 204,7 milhões de
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido,
Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.
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EVASÕES

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • PARA FICAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

DA PRAIA AO SPA, COM MIMOS DE HOTEL
A Receber uma massagem com produtos que protegem a pele do sol é um dos novos
pequenos luxos proporcionados pelo spa do T ivoli Marina Vilamoura, o cinco estrelas
implantado na marina.
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TVI

12/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

As temperaturas têm convidado muita gente a banhos, mas há
quem prefira alternativas à praia
As temperaturas têm convidado muita gente a banhos, mas há quem prefira alternativas
à praia

As temperaturas têm convidado muita gente a banhos, mas há quem prefira alternativas à praia
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EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 81

PROGRAMA • REVISTA E

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Que bem se está 'noutro' Algarve
São Brás de Alportel é o caso e a alma do Borrocol solene e telúrico onde há Sabores do
Campo
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POSTAL

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Projeto Bezaranha desdobra-se em iniciativas para animar verão
no Algarve
Oficinas e exposições de arte, concertos, caminhadas culturais, cinema e património são
as propostas do projeto de programação cultural em rede Bezaranha para a segunda
quinzena de agosto no Algarve

“Continuamos a convidar as pessoas a conhecerem o Algarve, o seu património e a sua história nestas
iniciativas ao ar livre por toda a região”, sublinhou à Lusa o coordenador cultural do projeto, Pedro
Bartilloti.

O coordenador da iniciativa destacou que a programação é “diversificada e gratuita” acontecendo em
“monumentos, sítios históricos e em locais não convencionais”, sendo muitas dinamizadas por artistas
locais.

“O grafite” é o tema da oficina de arte dinamizada por Dário Silva (conhecido como Sen) a 16 de agosto
na Biblioteca Municipal de Olhão, local que, no dia 23, recebe a oficina “Técnicas de Cor – Utilização do
Lápis de Cor” por Andreia Arrais.

A 19 de agosto, o Forte do Beliche, em Sagres, apresenta a exposição de artes plásticas “Criações do
Vento”, que integra obras de oito artistas residentes em Vila do Bispo e é inspirada na relação emocional
que “une os seus criadores a este território e às suas gentes”.

No dia 21, o projeto multidisciplinar “Eis o Algarve” - uma fusão de música, dança e multimédia - navega
até à ilha da Culatra (Faro) para uma homenagem ao passado da região, num espetáculo onde o
acordeão é o ponto central.

Esta viagem audiovisual pelas artes tradicionais do povo algarvio passa também pelo Forte do Beliche no
dia 28 de agosto.

Em Vila Real de Santo António, o Centro Cultural António Aleixo é o palco de duas iniciativas do Guadiana
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Jazz: “All About Jazzy”, no dia 22, e “Leon Meersalz”, no dia 29.

A vila fronteiriça acolhe ainda o passeio pedestre de interpretação da paisagem “Final do dia na Safra Sal
- caminhada cultural pelas salinas” com o produtor de sal Jorge Filipe Raiado e salineiros no dia 28 de
agosto.

As noites de verão convidam a “Cinema na Rua” e o Cemitério Antigo de Cacela Velha (Vila Real de Santo
António) abre as suas portas no dia 27 agosto, para exibir o documentário “Honeyland – A Terra do
Mel”, de Tamara Kotevska.

Paderne (Albufeira) recebe mais um “Geo Palcos” no dia 28 de agosto, com as vozes de Paulo
Fernandes e Cristina Chaves.

Os eventos do Bezaranha são gratuitos, mas sujeitos a limitação de lugares ou marcação prévia. Toda a
programação pode ser consultada na página de Internet do projeto em www.bezaranha.pt

O projeto “Bezaranha — Há ventos que vem por bem!” junta os 16 municípios e a Direção Regional de
Cultura do Algarve, com mais de 200 iniciativas culturais até ao final do ano.
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AMBITUR

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 105

REACH: -1

Pine Cliffs Resort e Sheraton distinguidos na edição de 2021 dos
Haute Grandeur Awards | Ambitur
O Pine C liffs Resort, localizado em Albufeira, e o Sheraton Cascais Resort, em Cascais,
foram, pela primeira vez, distinguidos na edição de 2021 dos Haute Grandeur Awards,
considerados um dos prémios internacionais de referência para o setor do turismo. Ao
todo, o Pine C liffs Resort arrecadou 12 prémios e o Sheraton Cascais Resort foi vencedor
em nove categorias, pode ler-se numa nota divulgada pela unidade hoteleira.

O Pine Cliffs Resort, localizado em Albufeira, e o Sheraton Cascais Resort, em Cascais, foram, pela
primeira vez, distinguidos na edição de 2021 dos Haute Grandeur Awards, considerados um dos prémios
internacionais de referência para o setor do turismo. Ao todo, o Pine Cliffs Resort arrecadou 12 prémios
e o Sheraton Cascais Resort foi vencedor em nove categorias, pode ler-se numa nota divulgada pela
unidade hoteleira.

O Pine Cliffs Resort foi eleito “Best Golf Resort” do mundo e “Best Destination Wedding Retreat”, “Best
Family Villa” e “Best Honeymoon Hideaway Resort” da Europa. Situado no topo da Praia da Falésia e com
uma vista deslumbrante para o mar, o Pine Cliffs Resort é um refúgio a sul de Portugal, integrado em 72
hectares de pinheiros e jardins verdejantes, que conta com uma oferta alargada de experiências únicas,
seja para desfrutar em família, com amigos ou a dois, refere o mesmo comunicado.

Também o Maré at Pine Cliffs, o restaurante de praia do Pine Cliffs Resort localizado no areal da Praia da
Falésia, foi distinguido com oito prémios: “Best Scenic Setting” e “Best Seafood Restaurant” a nível
mundial, “Best Entertainment Restaurant”, “Best Portuguese Cuisine” e “Best Waterside Restaurant” da
Europa e “Best Luxury Beachside Restaurant”, “Best Resort Restaurant” e “Best Restaurant View” de
Portugal.

O Sheraton Cascais Resort, localizado na exclusiva Quinta da Marinha, em Cascais, foi galardoado com
quatro distinções: “Best Serviced Apartments” do mundo, “Best Corporate Resort”, “Best Luxury Hotel
Apartments” e “Best Resort Hotel” da Europa. O enquadramento perfeito do resort, em plena sintonia
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com a natureza, a experiência de luxo que proporciona nas diferentes unidades de alojamento e oferta
de diferentes espaços para eventos foram, sem dúvida, determinantes para a atribuição dos prémios, lê-
se no mesmo comunicado.

O Glass Terrace, restaurante do Sheraton Cascais Resort liderado pelo Chef Pedro Santos, foi também
reconhecido como “Best Entertainment Restaurant” do mundo, “Best Hotel Restaurant” e “Best Resort
Restaurant” da Europa e, ainda “Best Garden Restaurant” e “Best Mediterranean Cuisine” de Portugal.

O Haute Grandeur Global Hotel Awards foi criado em 2014 por Marinique De Wet com o objetivo de
homenagear, de forma independente e imparcial, os projetos de excelência da indústria hoteleira, a nível
mundial. Os vencedores são eleitos através de um processo de votação isento, com base na avaliação
de um painel de convidados.
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JORNAL DO ALGARVE

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

RTA edita três guias para visitar parques naturais
A Região de T urismo do Algarve (RT A), em colaboração com a Direção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, editou três novos guias

36/39



EXPRESSO

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 33

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

O sítio onde as couves são doces
Por: Henrique Raposo
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CORREIO DA MANHÃ

13/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • VIDAS DE VERÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Férias milionárias no Algarve
Cabecilha da claque dos Super Dragões garante estar falido, mas goza férias milionárias
no Algarve
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