
CORREIO DA MANHÃ

05/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

“ALGUNS HOTÉIS ESTÃO cOM TAXAS DE 80 E 90%"
Elidérico Viegas: pres. da Associação dos Hotéis do Algarve, sobre o impacto do Moto GP
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NOTÍCIAS AO MINUTO

05/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Ocupação por quarto no Algarve sobe em outubro, mas fica
aquém de 2019
A ocupação média por quarto no Algarve subiu, em outubro, 31,2% relativamente ao
mesmo período de 2020, mas ficou 15,5% abaixo do valor alcançado em 2019, antes da
pandemia de covid-19, revelou uma associação empresarial.

"A taxa de ocupação global média/quarto foi 60,5%, 15,5% abaixo do valor registado em 2019",
quantificou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) nos dados
provisórios que o seu gabinete de estudos divulga mensalmente sobre a ocupação na região.

Já o volume de vendas "aumentou 2,3% face a outubro de 2019 e 157% face ao mesmo mês de
2020", realçou a AHETA no comunicado em que anunciou os dados do mês passado.

A mesma fonte acrescentou que, "comparativamente a 2020, a ocupação média subiu 31,2%",
impulsionada por um aumento do mercado nacional de 34,8%, enquanto no mercado externo a
ocupação média por quarto "diminuiu 21,7% face a outubro de 2019".

"Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação por quarto regista uma descida média de
50,0% e o volume de vendas uma descida de 41,3% face ao mesmo período de 2019", destacou
também a associação empresarial algarvia.

Quanto às zonas geográficas, e tendo por comparação outubro de 2019, "as maiores descidas
verificaram-se em Albufeira (menos 26,0%), Faro/Olhão (menos 19,3%) e Carvoeiro/Armação de Pêra
(menos 17,7%)", referiu ainda a AHETA.

A associação referiu também que as vendas através de plataformas 'online' "não incluem o pagamento
das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via,
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os preços praticados".

"Em outubro de 2021, 28,8% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos tradicionais,
valor que compara com os 46,8% de 2019", sublinhou, esclarecendo que as "médias não se refletem de
igual modo em todos os estabelecimentos, havendo discrepâncias em função das categorias e zonas
geográficas".

Leia Também: Laranja: Produção sobe 15 a 20% no Algarve, mas teme-se efeitos de pragas
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Confronto entre grupos de traficantes junto a resort de luxo em
Cancún
T iroteio terminou com dois mortos e lançou o caos entre turistas. Não há feridos a
registar.

Um tiroteio entre dois grupos rivais de narcotraficantes lançou o pânico junto a um famoso resort em
Cancún, no México, esta quinta-feira. Duas pessoas morreram, de acordo com as autoridades.

As autoridades de Quintana Roo, estado onde fica Cancún e a Riviera Maia, informaram no Twitter que o
tiroteio ocorreu numa praia em Puerto Morelos, área de grandes hotéis e muito frequentada por
estrangeiros. Os mortos são dois alegados traficantes.

"Houve um confronto entre integrantes de grupos rivais de traficantes. Dois deles perderam a vida no
local. Não há feridos graves", pode ler-se na publicação.

La @FGEQuintanaRoo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos
antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos
perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad. Información en proceso ? — Fiscalía General
QR (@FGEQuintanaRoo) November 4, 2021

O tiroteio causou o pânico entre os turistas, que partilharam nas redes sociais que ouviram tiros perto do
hotel Hyatt Ziva Riviera Cancun.

As imagens divulgadas pela Reuters mostram os hóspedes e funcionários do resort recolhidos dentro das
instalações.

"Eu estava na piscina quando ouvi vários tiros sucessivos. Isso durou um pouco e todos se
esconderam", relatou um turista à CNN.
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"A segurança e o bem-estar dos hóspedes e funcionários são sempre uma prioridade. Estamos cientes
da evolução da situação no Hyatt Ziva Riviera Cancun. Entendemos que a equipa do hotel chamou
imediatamente as autoridades locais, que estão no local a investigar a situação", explicou um porta-voz
do resort.

Puerto Morelos é uma zona turística popular na costa leste do México, a cerca de 25 km a sul de
Cancún.

Leia Também: Covid-19. México regista quase 400 mortos num só dia
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HR PORTUGAL

04/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: -1

«Depois da Covid queremos trabalhar melhor em vez de muito»,
afirma a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques
Declarações foram proferidas hoje, na Web Summit, em Lisboa, que antes da pandemia
as pessoas queriam trabalhar e aproveitar muito, defendendo que agora querem
trabalhar e aproveitar de melhor forma.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, destacou hoje, na Web Summit, em Lisboa, que antes
da pandemia as pessoas queriam trabalhar e aproveitar muito, defendendo que agora querem trabalhar e
aproveitar de melhor forma.

«Antes da pandemia COVID-19, queríamos trabalhar muito e aproveitar muito. Agora queremos
trabalhar e aproveitar de melhor forma», apontou Rita Marques, que falava na cimeira tecnológica Web
Summit, que termina hoje, em Lisboa.

Para a secretária de Estado do Turismo, a pandemia COVID-19 trouxe uma «grande oportunidade» para
fazer algumas alterações em matérias do trabalho.

No que se refere ao Turismo, Rita Marques notou que Lisboa é um «óptimo lugar» para visitar, mas
também para viver ou investir.

«Hoje paguei ao pequeno-almoço 0,65 euros por um café. Se fosse, por exemplo, em Londres seria
muito mais caro», apontou.

Por outro lado, a secretária de Estado garantiu que o executivo está a trabalhar para que o Turismo seja
mais do que uma actividade sazonal.

Rita Marques vincou também que Portugal oferece uma boa qualidade de vida e de segurança.

«Quando procuramos um spot para trabalhar, tentamos encontrar pontos com os quais nos
identificamos. Portugal já tem isso. Estamos num processo de crescimento e sabemos que há um limite,
mas o mundo não tem fronteiras», acrescentou.
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90 mil pessoas já atravessaram a maior ponte suspensa do
mundo, que é portuguesa
Infraestrutura foi uma das atrações vencedoras dos World Travel Awards.

90 mil pessoas já se aventuram na maior ponte suspensa do mundo, em Arouca. A infraestrutura foi
uma das atrações vencedoras dos World Travel Awards.

A ponte suspensa abriu ao público em maio e já contribuiu para contrariar a sazonalidade que Arouca
registava na procura turística.

A atração do momento é a maior ponte suspensa do mundo. Durante o verão chegou a ter a lotação
esgotada durante várias semanas.

A 516 Arouca, assim chamada para assinalar os 516 metros de comprimento, foi recentemente eleita
como a melhor atração de desenvolvimento turístico da Europa.
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Projecto Madeira+ investe 35 milhões de euros na transformação
digital do turismo em Portugal
O consórcio Madeira+, liderado pela empresa de transportes públicos Horários do
Funchal, pretende investir 35 milhões de euros numa agenda para a transformação
digital do turismo em Portugal, foi hoje anunciado.

O consórcio Madeira+, liderado pela empresa de transportes públicos Horários do Funchal, pretende
investir 35 milhões de euros numa agenda para a transformação digital do turismo em Portugal, foi hoje
anunciado.

Este projecto de candidatura foi conduzido pelo Governo Regional da Madeira, é coordenado pela
ASTECH (empresa na área da mobilidade) e está integrado na área do turismo, digitalização e mobilidade
inteligente integrado nas agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

A informação hoje disponibilizada salienta que «a maior fatia deste investimento (75%) está associada a
entidades localizadas na Região Autónoma da Madeira».

O Madeira+ (Madeira Avançada, Inteligente e Sustentável) foi um dos 140 projetos apresentados nesta
área do PRR, numa altura em que o principal sector económico da região e do país, o turismo (que
representou em 2019 cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional), evidencia «sinais
positivos» de recuperação.

O turismo foi uma das actividades mais afectadas pela pandemia COVID-19, apontando as estimativas
para uma perda de 600 mil postos de trabalho.

Os promotores deste projecto defendem que o sector precisa de «ajustar as prioridades para uma
recuperação mais acelerada e sustentável», aumentando as empresas a sua competitividade através da
aposta na digitalização e sustentabilidade.

Também sustenta que estas devem reconhecer que «existe um novo patamar competitivo onde
surgirão novos vencedores e onde a transição digital e climática fará a diferença».
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No documento, explicam que o projecto Madeira+ visa desenvolver um conceito de turista digital, com a
criação de uma plataforma de gestão inteligente.

Nesta ferramenta é possível aceder a uma oferta integrada de serviços de turismo, desde a mobilidade,
hotelaria, restauração e programas de lazer.

Ainda integra interfaces e os meios de mobilidade (bicicletas e veículos eléctricos) especialmente
desenvolvidos para ambiente turístico e a sua articulação com os transportes públicos de baixas
emissões de dióxido de carbono (CO2).

Os 10 parceiros do projecto são a Horários do Funchal, duas empresas da área da mobilidade (ASTECH e
LightMobie), o grupo hoteleiro (Hotel Savoy), as empresas tecnológica Axians Digital Consulting e
EMACOM (operadora de postos de carregamentos para veículos eléctricos (detida a 100% pela Empresa
de Electricidade da Madeira), a Agência Regional de Energia e Ambiente (AREAM) e quatro entidades,
nomeadamente a Universidade do Minho, ISEP, ARDITI e UNINOVA).

A nota salienta que a concretização deste projecto será sediada na Madeira com o objectivo de
«transformar o turismo na região a partir da consolidação de competências técnicas existentes e com
massa crítica, necessárias ao desenvolvimento deste tipo de agendas».

Ainda vai permitir projectar a Madeira como «laboratório de teste e montra de promoção de projetos de
caráter tecnológico aplicados ao turismo digital e sustentável, extrapoláveis para a realidade nacional,
tirando partido de um fluxo turístico praticamente uniforme ao longo do ano», enfatiza.

«Esta será, sem qualquer dúvida, uma agenda que contribui para uma transformação digital e energética
da economia portuguesa, contribuindo de forma clara para os desafios do turismo e da descarbonização
que Portugal enfrenta no futuro», conclui a informação disponibilizada sobre o Madeira+.
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PÚBLICO
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Covid-19: Madeira recua e volta a ter risco moderado para
viagens na UE
O arquipélago recua para a laranja, acompanhando Portugal continental e os Açores, que
assim se mantêm há algumas semanas.

A Madeira foi hoje colocada na categoria de risco moderado para covid-19 no mapa do Centro Europeu
para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na União Europeia
(UE), passando do verde para laranja.

Depois de, em meados de Outubro, ter passado à categoria verde — relativa à melhor situação
epidemiológica no mapa do ECDC — a Madeira recua esta quinta-feira para a laranja, acompanhando
Portugal continental e os Açores, que assim se mantêm há algumas semanas.

A categoria de risco moderado (a laranja) é referente a locais onde a taxa de notificação de novas
infecções é de 50 a 75 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a taxa de positividade dos testes é
de 1% ou entre 75 e 200 novos infectados por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de
4% ou mais.

O mapa do ECDC combina as taxas de notificação de casos de covid-19 nos últimos 14 dias, o número
de testes realizados e o total de positivos, e é actualizado semanalmente, à quinta-feira.

Este mapa da agência europeia segue um sistema de semáforos sobre a propagação da covid-19 na UE,
a começar no verde (situação favorável), passando pelo laranja, vermelho e vermelho escuro (situação
muito perigosa). Serve de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens no
espaço comunitário.

Em Fevereiro passado, e devido ao elevado número de infecções com o coronavírus SARS-CoV-2, que
provoca a doença covid-19, Portugal chegou mesmo a estar na categoria vermelho-escuro dos mapas
do ECDC, usada para zonas onde o vírus circula a níveis muito elevados.

Em meados de Junho, o Conselho da UE adoptou uma recomendação para abordagem coordenada nas
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viagens, propondo que vacinados e recuperados da covid-19 não sejam submetidos a medidas
restritivas como quarentenas ou testes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.003.717 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,03 milhões
infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde Março de 2020, morreram 18.171 pessoas e foram contabilizados 1.091.592 casos
de infecção, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde.
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Madeira recua e volta a ter risco moderado para viagens na UE
no mapa do ECDC
Madeira recua esta quinta-feira para a laranja, acompanhando Portugal continental e os
Açores, que assim se mantêm há algumas semanas.

A Madeira foi esta quinta-feira colocada na categoria de risco moderado para Covid-19 no mapa do
Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na
União Europeia (UE), passando do verde para laranja.

Depois de, em meados de outubro, ter passado à categoria verde — relativa à melhor situação
epidemiológica no mapa do ECDC — a Madeira recua esta quinta-feira para a laranja, acompanhando
Portugal continental e os Açores, que assim se mantêm há algumas semanas.

A categoria de risco moderado (a laranja) é referente a locais onde a taxa de notificação de novas
infeções é de 50 a 75 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a taxa de positividade dos testes é de
1% ou entre 75 e 200 novos infetados por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de 4%
ou mais.

O mapa do ECDC combina as taxas de notificação de casos de Covid-19 nos últimos 14 dias, o número
de testes realizados e o total de positivos, e é atualizado semanalmente, à quinta-feira.

Este mapa da agência europeia segue um sistema de semáforos sobre a propagação da Covid-19 na UE,
a começar no verde (situação favorável), passando pelo laranja, vermelho e vermelho escuro (situação
muito perigosa).

Serve de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens no espaço comunitário.

Em fevereiro passado, e devido ao elevado número de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, que
provoca a doença Covid-19, Portugal chegou mesmo a estar na categoria vermelho-escuro dos mapas
do ECDC, usada para zonas onde o vírus circula a níveis muito elevados.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados e recuperados da Covid-19 não sejam submetidos a medidas
restritivas como quarentenas ou testes.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.003.717 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,03 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.171 pessoas e foram contabilizados 1.091.592 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

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 vários países.
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ALGARVE RESIDENT
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BIG PLANS: Vilamoura’s new owners aim to build 1,400 rooms in
six years
The new owners of Vilamoura have announced plans to build 1,400 rooms in six years
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MotoGP: Construtores, equipas e “rookie” procuram títulos no
Algarve
Está aberta a luta pelos melhores resultados

Cumpridos 17 Grandes Prémios, a Ducati mantém a liderança da classificação de Construtores da
categoria MotoGP com 307 pontos, mantendo a Yamaha a 12 pontos de distância, e mesmo com a
marca de Borgo Panigale a ver os seus pilotos de fábrica ficarem fora de ação no Grande Prémio da
Emilia Romagna, a situação para o Algarve continua favorável à Ducati.

Quanto à classificação por equipas, a situação inverte-se, com a Monster Energy Yamaha, que este ano
teve três pilotos – Maverick Viñales também pontuou com a equipa de fábrica da Yamaha antes de
mudar para a Aprilia –, soma já 364 pontos e lidera a pauta classificativa, na frente da Ducati Lenovo
Team, que viu a rival japonesa fugir na classificação depois de Jack Miller e Francesco Bagnaia terem
abandonado o último Grande Prémio.

Também na luta pelo melhor piloto “rookie” de MotoGP em 2021 surgem apenas duas hipóteses: Enea
Bastianini (Avintia Esponsorama), graças aos excelentes resultados em Misano, onde subiu ao pódio,
saltou para o topo da classificação dos “rookies” com 87 pontos.

O jovem piloto é secundado pelo espanhol Jorge Martin (Pramac Ducati) que, apesar de alguns bons
resultados, tem a sua classificação afetada pela lesão que o obrigou a uma longa paragem, para além de
revelar alguma inconsistência em momentos chave da temporada.
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PORTIMÃO
Espectadores oriundos de vários países da Europa vão regressar às bancadas

16/41



17/41



TVI

05/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 34484

REACH: -1

Realizam-se hoje os treinos livres do Grande Prémio do Algarve
de MotoGP
Realizam-se hoje os treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP

Realizam-se hoje os treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP
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VIDA ECONÓMICA
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Moto GP em Portimão vai contar com mais de 67 mil espetadores
O Grande Prémio de Moto GP decorrerá no Autódromo Internacional do Algarve
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Moto GP em Portimão: autoridades alertam para
constrangimentos no trânsito
Organização espera 60 mil pessoas no fim de semana.

Já há cerca de 33 mil bilhetes vendidos, mas a organização do Grande Prémio de Moto GP, que decorre
este fim de semana, em Portimão, admite que o público chegue aos 60 mil espectadores. A GNR apela a
quem vá assistir que se desloque com, pelo menos, duas horas de antecedência e alerta para
constrangimentos no trânsito.

Já há 33 mil bilhetes vendidos, mas deverão rondar os 60 mil espetadores, nos três dias do Grande
Prémio. O evento deve ter um impacto económico no Algarve de cerca de 40 milhões de euros.

Quem vai de carro deve tratar de comprar espaço de estacionamento pela internet. No local não vai ser
possível e nas imediações não haverá parques gratuitos. Para facilitar os acessos, vai haver parques
gratuitos em Lagos e Portimão e autocarros que assegurem o transporte até ao autódromo.

As autoridades recomendam que os espectadores contem com, pelo menos, duas horas para aceder ao
recinto e passar os controles.

O certificado de vacinação contra a covid 19 é obrigatório.

200 militares da GNR vão garantir a segurança nos dois primeiros dias da prova. No domingo, dia da
corrida, o efetivo é reforçado com mais 43 elementos.
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GNR mobiliza 200 militares por dia para garantir segurança do
Moto GP do Algarve
GNR vai também fiscalizar as entradas para o interior do recinto, cujo acesso só será
possível a pessoas com "certificados de Covid-19 e um documento de identificação
válido".

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai mobilizar, entre esta quinta-feira e domingo, 200 militares,
diariamente, para garantir a segurança do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, impedindo o acesso ao
autódromo algarvio a quem não for portador de ingresso.

“Os vários acessos ao autódromo vão ser condicionados ao trânsito a partir desta quinta-feira, não
sendo permitido o acesso a pessoas sem bilhete válido e de veículos que não tenham um dístico de
estacionamento, que deverá ser adquirido previamente”, anunciou esta quinta-feira o responsável da
Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.

Em conferência de imprensa para apresentação das principais medidas de segurança, realizada no hotel
junto ao Autódromo do Algarve (AIA), o tenente-coronel João Fonseca disse que o dispositivo “será
reforçado no domingo, para cerca de 243 militares, dia da corrida e em que é previsível um aumento do
fluxo de pessoas”.

Campanha #NãoSouDeFerro da GNR quer inverter aumento da sinistralidade com motos

Para a operação de segurança vão ser mobilizadas equipas das unidades de trânsito, investigação
criminal, intervenção, cinotécnica, territoriais, operações especiais e de inativação de engenhos
explosivos.

Este dispositivo atuará de forma preventiva e está preparado para todo o tipo de situações que possam
pôr em causa a segurança do evento, acrescido da necessidade do cumprimento das normas
estabelecidas pelo atual contexto da [pandemia de] Covid-19?, apontou.

O trânsito automóvel vai estar condicionado na estrada principal de ligação ao autódromo desde a A22,
no Nó da Mexilhoeira Grande, nas estradas entre as localidades de Odeáxere, Arão, Pereira e Folga, e
entre Rasmalho, Casas Velhas, Moinho da Rocha e Montes de Cima.

A GNR prevê que os maiores condicionamentos de trânsito ocorram todos os dias entre as 07h00 e as
10h00, na sexta-feira e no sábado, entre as 16h30 e as 19h00, e no domingo, entre as 15h00 e as
18h00.

A GNR aconselha a que os residentes das localidades da Pereira, Monte de Cima e de outras zonas
próximas do autódromo, bem como cidadãos com necessidade de passagem nestas localidades
“utilizem trajetos alternativos”.

João Fonseca lembrou que, sendo a prova do Mundial de motociclismo de velocidade de grande relevo,
são previsíveis constrangimentos na normal circulação do trânsito, devido ao elevado fluxo de pessoas e
de viaturas “devendo as pessoas aceder atempadamente ao circuito”.

O responsável indicou que nas imediações junto ao autódromo não haverá estacionamento gratuito para
veículos, devendo o estacionamento ser comprado antecipadamente através da página oficial na internet
do autódromo.
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“Não serão vendidos lugares de estacionamento no circuito, não devendo as pessoas deslocar-se para
junto do circuito, não sendo permitido o acesso de carros sem o dístico de estacionamento pago e
afixado no veículo”, advertiu.

Para quem não tiver estacionamento pago junto ao circuito, vão ser disponibilizados parques de
estacionamento gratuitos nas cidades de Portimão e de Lagos, “existindo transporte gratuito para o
autódromo, mediante a apresentação do bilhete para o evento”.

Segundo João Fonseca, a GNR vai também fiscalizar as entradas para o interior do recinto, cujo acesso
só será possível a pessoas com “certificados de Covid-19 e um documento de identificação válido para
confirmação do titular do certificado, sendo também obrigatório o uso de máscara de proteção”.

“Apelamos à colaboração de todos para o cumprimento das regras de segurança que estão definidas,
para que todos desfrutem de um dia que se pretende que seja de festa”, avançou.

De acordo com a organização, são esperadas cerca de 50 mil pessoas em cada um dos três dias do
Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 17.ª e penúltima prova da temporada, que se disputa no
Autódromo Internacional do Algarve entre sexta-feira e domingo.
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TVI

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

O piloto Miguel Oliveira já tem carta de motociclos e estreou-se
esta quarta-feira nas estradas portuguesas
O piloto Miguel O liveira já tem carta de motociclos e estreou-se esta quarta-feira nas
estradas portuguesas

O piloto Miguel Oliveira já tem carta de motociclos e estreou-se esta quarta-feira nas estradas
portuguesas
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TVI

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 50741

REACH: -1

E por falar em moto GP a GNR vai reforçar o dispositivo militar
deste fim de semana para o Grande Prémio no Algarve
E por falar em moto GP a GNR vai reforçar o dispositivo militar deste fim de semana para
o Grande Prémio no Algarve

E por falar em moto GP a GNR vai reforçar o dispositivo militar deste fim de semana para o Grande
Prémio no Algarve
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SIC

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

A organização do Grande Prémio de MotoGP espera cerca de
60.000 pessoas este fim de semana no Autódromo do Algarve
A organização do Grande Prémio de MotoGP espera cerca de 60.000 pessoas este fim de
semana no Autódromo do Algarve

A organização do Grande Prémio de MotoGP espera cerca de 60.000 pessoas este fim de semana no
Autódromo do Algarve
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SIC

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

Miguel Oliveira corre para vencer no Algarve
Miguel Oliveira corre para vencer no Algarve

Miguel Oliveira corre para vencer no Algarve
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ANTENA 1

04/11/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Grande Prémio de MotoGP no Autódromo Internacional em
Portimão, este fim de semana com o português Miguel Oliveira
em destaque
Grande Prémio de MotoGP no Autódromo Internacional em Portimão, este fim de semana
com o português Miguel Oliveira em destaque

Grande Prémio de MotoGP no Autódromo Internacional em Portimão, este fim de semana com o
português Miguel Oliveira em destaque
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TSF

04/11/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Começaram já a aquecer os motores para a corrida de moto GP,
no próximo domingo no Autódromo Internacional do Algarve
Começaram já a aquecer os motores para a corrida de moto GP, no próximo domingo no
Autódromo Internacional do Algarve

Começaram já a aquecer os motores para a corrida de moto GP, no próximo domingo no Autódromo
Internacional do Algarve
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ALGARVE RESIDENT

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • SPORT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão gears up for MotoGP race – finally with fans in the
stands!
Another weekend of heart-pounding racing is in store for the Algarve International Race-
track (AIA) in Portimão
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ALGARVE RESIDENT

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Brits flock to Algarve for half term break
... as Faro Airport welcomes over 30.000 passengers
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ALGARVE RESIDENT

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve at “enormous risk” of rubbish going uncollected due to
new regime
Algar ve tourism boss João Fernandes has warned that the region runs an “enormous
risk” of being left with uncollected rubbish due to a new waste management regime
which will come into effect on Januar y 1.
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ALGARVE RESIDENT

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PORTUGAL MASTERS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Sky-high expectations for Portugal’s top golf tournamentGolfing
superstars
Golfing superstars set to compete at Vilamoura
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ALGARVE RESIDENT

04/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve golf back in the global spotlight
The Algarve attracts hundreds of thousands of golfers to its fairways every year
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TVI24

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 53690

REACH: -1

O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras
O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras

O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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TVI

04/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras
O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras

O turismo do Algarve pede um reforço de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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