
CORREIO DA MANHÃ

17/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 11020

REACH: 66000

Incêndio leva pânico e destruição à serra
Fogo deflagrou de madrugada em mato
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TVI24

16/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve suspendeu as férias
dos profissionais de saúde até 11 de Setembro
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve suspendeu as férias dos profissionais de
saúde até 11 de Setembro

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve suspendeu as férias dos profissionais de saúde até 11 de
Setembro
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PRESSTUR

16/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 39

REACH: -1

Alemanha retira Portugal da lista de alto risco, mas mantém
Lisboa e Algarve
As autoridades alemãs retiraram Portugal, à excepção de Lisboa e do Algarve, da lista de
países que considera de alto risco de contaminação com covid-19, onde passaram a
constar Turquia, Estados Unidos e Israel.

As autoridades alemãs retiraram Portugal, à excepção de Lisboa e do Algarve, da lista de países que
considera de alto risco de contaminação com covid-19, onde passaram a constar Turquia, Estados
Unidos e Israel.

Os viajantes não imunizados dos destinos considerados de alto risco têm que cumprir dez dias de
quarentena à chegada à Alemanha, que pode ser reduzida para cinco dias se for apresentado um teste
negativo ao fim do quinto dia.

Há uma semana, na actualização anterior da lista feita pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia,
foram incluídas algumas regiões do sul da França, bem como a ilha da Córsega e vários territórios
ultramarinos.

Como regra, desde o início de Agosto, os viajantes maiores de 12 anos que não tenham recebido as
duas doses da vacina contra a covid-19 ou que não tenham recuperado da doença devem apresentar
um teste de covid-19 com resultado negativo ao entrar no país.

Se vierem de uma das regiões incluídas na lista de alto risco, é imposta uma quarentena de dez dias,
redutível a cinco, aos viajantes não imunizados.

Para aqueles que entram nas áreas sob o controle das variantes mais agressivas, a obrigação de
apresentar um teste é estendida a todos os viajantes.
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CORREIO DA MANHÃ

17/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Golfinhos mortos no mar e na praia
Um estava à deriva e outro deu à costa na praia do Ancão
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PÚBLICO

17/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • AINDA ONTEM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

Portugal é que é
Por: Miguel Esteves Cardoso
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NIT

16/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3086

REACH: 72118

Percorremos o Algarve e encontrámos 48 novidades imperdíveis
para este verão
Entre restaurantes, bares, cafés e mercearias, há muito para experimentar e conhecer
durante as próximas semanas.

 

De Odeceixe e a Vila Real de Santo António, a NiT percorreu todo o Algarve à procura das novidades da
região. No segundo ano de pandemia, ainda assim foram vários os projetos que abriram nas cidades nos
últimos meses. Entre restaurantes, bares, cafés e mercearias, há muito para conhecer durante as
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próximas semanas de verão.

Se quiser algo mesmo em cima da praia, e mais gourmet, pode passar passar por Lagos para
experimentar o Al Sud. O resort começou por abrir um restaurante e depois algo mais de fine dining com
vista para o mar. Já em cima do areal tem o Amare, o mais recente beach club de Faro.

Está aberto durante todo o dia, mas é à noite que os amantes de carne vão querer passar por lá, uma
vez que vira steakhouse. No centro da cidade também existe um novo espaço para quem quer
passar a refeições com lombo, vazia, picanha ou entrecôte: o Seven Cuts.

Para beber um copo depois da praia, o Capirinhaman, em Albufeira, é um spot a ter em conta. A típica
bebida do Brasil está em destaque, mas há muitas mais opções no menu e, claro, alguns petiscos
tradicionais do País.

Já para as fotos do Instagram não precisa de pensar duas vezes. O My Candy Beach é o local onde tem
de ir. O The Sweet Art Museum ganhou uma versão de praia com alguns elementos bem conhecidos e
outras novidades. Aqui há cocktails e pratos de inspiração asiática, tudo muito instagramável.

E ainda nem vamos a meio de todas as novidades que chegaram este ano ao Algarve. Se está de férias
na região ou vai para lá dentro de alguns dias, este é um artigo para guardar nos favoritos e pesquisar
sempre que quiser experimentar um novo espaço no Algarve.

Carregue na galeria para conhecer melhor as 48 novidades do Algarve que merecem uma visita.

(Clique para ver a galeria)

(Link)
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https://www.nit.pt/comida/restaurantes/percorremos-o-algarve-e-encontramos-48-novidades-imperdiveis-para-este-verao
https://www.nit.pt/comida/restaurantes/percorremos-o-algarve-e-encontramos-48-novidades-imperdiveis-para-este-verao


TVI

16/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Há novas espécies marinhas a surgir no Algarve
Há novas espécies marinhas a surgir no Algarve

Há novas espécies marinhas a surgir no Algarve
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BOA CAMA BOA MESA

16/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3795

REACH: -1

O spot mais apetecível do verão já abriu no Algarve
Com assinatura da Praia no Parque, em Lisboa, o Hide Pool C lub junta música,
restaurante de cozinha contemporânea à beira da piscina, cocktails e sunsets, num
espaço amplo e ao ar livre.

 

Com assinatura da Praia no Parque, em Lisboa, o
Hide Pool Club junta música, restaurante de
cozinha contemporânea à beira da piscina,
cocktails e sunsets, num espaço amplo e ao ar
livre.
Mal se entra, a ideia que fica é a de se ter desembarcado noutra geografia, tropical, exótica e sofisticada.
Mas não, o HIDE Pool Club, que proporciona essa sensação, fica em Vale de Lobo, no Algarve, e se o
nome indica escondido, é porque é um dos segredos mais bem guardados deste verão, mas impossível
de manter. A palavra de ordem é partilha, mas também pode ser animação e muita diversão. 
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O HIDE Pool Club foi criado pela equipa que deu a Lisboa o cosmopolita Praia do Parque e pensado
como um club & restaurant by the pool. Das 12h00 às 02h00, há sempre um ambiente cool e
descontraído, onde se pode almoçar, relaxar apenas à beira da piscina (ou mandar um mergulho),
lanchar a meio da tarde ou, simplesmente, beber um cocktail, ao som de um DJ. E não faltam espaços
para o fazer, seja nas camas balinesas, nas espreguiçadeiras ou no relvado, tudo com uma decoração
pensada ao pormenor, onde as palhinhas se cruzam com os brancos, os verdes da natureza e o azul do
céu refletido na água da piscina. 
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Existem dois menus no HIDE Pool Club, um mais curto e ligeiro, disponível até às 17h00, que inclui açaí
na tigela (€10), burrata (€18), e opções de Comfort Food que vão do burger, (€19) ao guacamole com
nachos (€14), terminando nos tacos (€16). Na categoria a que chamam pica pica, o destaque vai para o
carpaccio de novilho (€19) e nas sobremesas, o Sugar Rush apresenta tarte de limão merengada (€8),
délice de vendôme (€8), cheesecake de maracujá (€8) e banoffee com gelado de baunilha (€8). Já nos
gelados, as ofertas começam no picolé (vegan) e vão até ao açaí & banana (€4). 
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Como os fins de tarde e a noite no HIDE Pool Club foram pensados para serem vividos em grande,
num ambiente sofisticado, onde a boa comida se cruza com a batida dos DJ’s, a partir das 17h00 entra
em vigor um menu mais alargado, dividido em sete eixos: Greens, Salads & Veggies; Comfort Food; Pica
Pica; Sides; Mains & Grill; Sugar Rush e Gelados. Nas Saladas passa a haver Caesar salad (€16), poke
bowl (€18) e green salad (€12). No Pica Pica entra o mix de enchidos (€25) a txistorra Basca (€14), as
ostras au naturel (€16) e o tártaro de novilho (€24).
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Nos Mains & Grill do HIDE Pool Club há linguine bolognese (€15), coxa de pato confit (€15), robalo à
Vizcaína (€26), lombo (€25), picanha (€35) e vazia vaturada Simmental (€39), ribeye Uruguai angus
200 Dias Greenfeat (€38), chuleton caturado a 30 dias (€95). Para acompanhar, além das bebidas
tradicionais, há 10 referências de cocktails, dos clássicos caipirinha, mojito, daiquiri, spritz e moscow
mule e piña colada, passando pelo blue margarita, cucumber basil, pool garden e fresh passion mojito,
que podem ser servidos a copo (€12) ou num jarro (€32).
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O HIDE Pool Club (Rua dos jacarandas, Vale do Lobo. Tel. 969 921 106) está aberto todos os dias com
a pretensão de oferecer a tão desejada sensação de normalidade, mas cumprindo todas as regras de
segurança.

 

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!

(Link)
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https://www.facebook.com/Hidepoolclub/
https://www.facebook.com/guiaboacamaboamesa
https://www.instagram.com/boacamaboamesa/
https://twitter.com/boacamaboamesa?lang=pt_pt
https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-mesa/2021-08-16-O-spot-mais-apetecivel-do-verao-ja-abriu-no-Algarve-7ac7f27e


SIC NOTÍCIAS

16/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 82236

REACH: -1

Por cá, os portugueses chegam Algarve na primeira quinzena de
Agosto e pelos vistos vai ser assim até ao final do mês
Por cá, os portugueses chegam Algarve na primeira quinzena de Agosto e pelos vistos vai
ser assim até ao final do mês

Por cá, os portugueses chegam Algarve na primeira quinzena de Agosto e pelos vistos vai ser assim até
ao final do mês
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SIC

16/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 768525

REACH: -1

No Boa Cama Boa Mesa na SIC, vamos até ao Algarve
No Boa Cama Boa Mesa na SIC, vamos até ao Algarve

No Boa Cama Boa Mesa na SIC, vamos até ao Algarve
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