
SIC

27/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 102470

REACH: -1

Ao contrário do que se perspetivava há cerca de um mês, o
Algarve não deverá ter casa cheia para a passagem de ano
Ao contrário do que se perspetivava há cerca de um mês, o Algarve não deverá ter casa
cheia para a passagem de ano

Ao contrário do que se perspetivava há cerca de um mês, o Algarve não deverá ter casa cheia para a
passagem de ano
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Réveillon marcado pelo desalento nos hotéis e restaurantes
Muitos cancelamentos após anúncio de medidas restritivas. T axas de ocupação
reduzidas. Subida de casos de covid afasta clientes, mas ainda há esperança em
marcações de última hora
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DINHEIRO VIVO

27/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Covid-19: Mais de 7000 voos cancelados em todo o mundo no
fim de semana de Natal
Mais de 7.000 voos foram cancelados, em todo o mundo, no fim de semana de Natal, face
à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, Ómicron, segundo dados do 'site'
FlightAware.

Só hoje contabilizaram-se 2.000 cancelamentos de voos, 570 dos quais dizem respeito a viagens
internacionais ou internas nos EUA.

No sábado, segundo a mesma página 'online', já tinham sido cancelados quase 2.800 voos, e 970 dos
quais dizem respeito a viagens com origem ou destino nos EUA, enquanto na sexta-feira verificaram-se
2.400 cancelamentos e 11.000 atrasos.

Companhias como a Lufthansa, Delta e United Airlines cancelaram vários voos após os seus pilotos,
comissários de bordo e outros funcionários terem estado expostos ao novo coronavírus.

Os dados da FlightAware revelam que a United Airlines cancelou 439 voos, entre sexta e sábado, 10%
do total programado.

"O pico de infetados com a Ómicron em todo o país, durante esta semana, teve um impacto direto nas
nossas tripulações", apontou, no sábado, a United Airlines, citada pela Agência France Presse (AFP).

A Delta Airlines, por sua vez, cancelou 470 voos, entre sexta-feira e sábado.

Pelo menos, uma dezena de voos da Alaska Airlines também foram cancelados, no período em causa,
após os funcionários terem estado "potencialmente expostos ao vírus".

A Lusa contactou a TAP para saber quantos voos já foram cancelados, mas não obteve resposta.

No entanto, segundo os dados disponíveis no 'site' da ANA, no que se refere ao Aeroporto de Lisboa,
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contabilizam-se hoje nove voos cancelados nas chegadas, oito da TAP e um da Orbest, e 11 nas
partidas, todos da transportadora aérea portuguesa.

Por sua vez, no sábado já tinham sido registados nove voos cancelados nas partidas do Aeroporto
Humberto Delgado, sete dos quais da TAP, e 10 nas chegadas, oito da TAP.

Na sexta-feira, tinham-se verificado nove voos cancelados nas chegadas e 10 nas partidas.

Desde total, 17 pertenciam à TAP e os restantes à Transavia.

No que diz respeito ao Aeroporto do Porto, somaram-se hoje dois voos cancelados nas chegadas e dois
nas partidas, envolvendo as companhias TAP e Wizz Air Hungary.

Neste aeroporto totalizaram-se, na sexta-feira, cinco voos cancelados nas chegadas e dois nas partidas,
enquanto no sábado verificaram-se mais três cancelados nas chegadas e dois nas partidas.

No que concerne a este aeroporto, a maioria dos voos cancelados, entre sexta e sábado, pertenciam à
companhia Wizz Air, seguida pela TAP.

Segundo os dados disponíveis do 'site' da ANA, não foram registados cancelamentos no Aeroporto de
Faro, entre sexta-feira e sábado.

Já hoje não se verificaram, novamente, cancelamentos nas chegadas, mas houve um cancelamento da
TAP nas partidas.

A covid-19 provocou mais de 5,38 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o
alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes,
incluindo Portugal.
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TSF ONLINE

27/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Oliveira com mais de 2200 anos é candidata a árvore europeia de
2022
A árvore está situada no empreendimento turístico de Pedras D'El Rei, no concelho de
Tavira.

Está escondida dos olhares, mas assim que chegamos lá perto salta à vista o seu porte imponente. "É o
nosso ex-libris aqui em Pedra D'El Rei, é um dos seres vivos mais velhos de Portugal", afirma com
orgulho o diretor de vendas do empreendimento. Paulo Marques conta que esta oliveira, que se estima
tenha mais de 2200 anos, ainda dá azeitonas. Provavelmente terá sido trazida para a Península Ibérica
pelos fenícios. "De certeza absoluta sabe-se que tem mais de 2 mil anos, é contemporânea de Jesus
Cristo e da cidade romana de Balsa, que ficava aqui nas redondezas." Passou por toda a história de
Portugal, desde a passagem dos romanos por terras lusas, até às invasões dos mouros, à reconquista,
às invasões francesas, entre tantos outros episódios. Na contemporaneidade, vê passar os turistas para
a praia do Barril, que fica em frente do empreendimento.

Para abraçar o seu tronco, que tem mais de 11 metros de perímetro, são precisos pelo menos cinco
homens. A copa tem uma altura de mais de 10 metros. O tronco está oco e lá dentro, existe como que
uma sala circular. "Como vê, cabem cá duas ou três pessoas", garante Paulo Marques.

Esta oliveira já foi classificada árvore de interesse público em 1984, mas agora quer ir mais longe. É uma
das candidatas a árvore europeia do ano de 2022. "Achamos que é um ser vivo que merece ser
conhecido tanto nacional como internacionalmente."

A árvore fica num espaço ajardinado, situado entre duas moradias. Mas já há quem venha do
estrangeiro para a conhecer. "Há uns anos tivemos um grupo de 18 japoneses que vieram à Europa
conhecer duas oliveiras, esta e uma algures na Grécia", conta. "Estava um dia horroroso de chuva e
estiveram aqui abraçados à árvore meia hora, porque dizem que ela emana uma energia única", lembra.

Bem enraizada neste canto de Portugal, a oliveira real já aguentou tempestades, descargas de
relâmpagos mas sempre sem vacilar. "Volta sempre a brotar viçosa, ela é o nosso marco, é a resiliência"
em forma de árvore.
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DN

27/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SAÚDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

620 mil em dois dias: Portugal bate novo recorde de testes
O fim de semana de Natal foi também marcado pelo cancelamento de voos: 7000 em todo
o mundo
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

TAP: investir na economia nacional
Por: Pedro Nuno Santos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Plano aprovado da TAP é vitória do Governo
Por: Luís Marques Mendes
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RTP 1

24/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 24939

REACH: -1

A Alemanha voltou a colocar Portugal na lista de países
considerados de alto risco de transmissão da COVID-19
A Alemanha voltou a colocar Portugal na lista de países considerados de alto risco de
transmissão da COVID-19

A Alemanha voltou a colocar Portugal na lista de países considerados de alto risco de transmissão da
COVID-19
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SIC

24/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OLHÓ NATAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1537050

REACH: -1

Olhó Natal no Algarve e na Serra da Estrela
Joana Latino e Nuno Pereira mostram como o país vive a época de festas.

(Clique para ver o vídeo)
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https://sicnoticias.pt/programas/olho-natal/2021-12-23-Olho-Natal-no-Algarve-e-na-Serra-da-Estrela-478818aa


JORNAL SOL

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 59

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Défice encolhe para 3,9% do PIB
O desconfinamento ajudou o país e o ministro das Finanças, João Leão, não tem dúvidas:
‘Portugal vai em 2021 cumprir as metas e assegurar uma redução do défice’
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JORNAL SOL

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

TAP ‘VIABILIZAÇÃO ALÉM DA POLÍTICA’
Bruxelas deu finalmente luz verde ao programa de reestruturação. ‘Ultrapassado este
impasse deve haver estratégia empresarial catalisadora dos esforços conjugados de
acionista, gestores e trabalhadores’, alerta Sérgio Palma Brito ao Nascer do SOL
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JORNAL ECONÓMICO

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ET CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“A região tem crescido a uma média de quatro, cinco produtores
por ano”
As origens do cultivo da vinha em Portugal perdem-se nas brumas, mas é consensual
considerar-se que o Algarve foi o berço dessa prática agrícola no que é agora o nosso
País
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JORNAL ECONÓMICO

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CONFERÊNCIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RICARDO SANTOS

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Futuro passa pelos dados e pela adoção de tecnologia
O sector do turismo tem de investir na tecnologia para tornar as operações mais
eficientes e sustentáveis, mas também para proporcionar melhores experiências aos
clientes. Financiamento e escassez de talento são desafios a enfrentar.
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DN

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

TAP recebe 530 milhões para a semana
A T AP vai receber já na próxima semana uma injeção de cerca de 530 milhões de euros,
depois de Bruxelas ter dado “luz verde” ao plano de reestruturação da transportadora,
de acordo com o ministro das Finanças, confirmando o valor que tinha sido avançado pelo
jornal digital Eco
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JORNAL ECONÓMICO

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Governo quer fechar empréstimo privado à TAP no início do
próximo ano
Executivo está a fazer uma consulta a várias entidades bancárias para entrarem no
empréstimo de 360 milhões à companhia aérea. E não são todas portuguesas
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DN

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Covid, TAP e bolo-rei: short stories de Natal | Hoje é Natal
Por: Miguel Romão | Por: Bruno Bobone
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PÚBLICO

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ESPAÇO PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

A decisão da Comissão não faz da TAP um bom negócio
Por: Susana Peralta
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PÚBLICO

24/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

“Percepção de risco da TAP mudou de imediato” com aprovação
do plano
A presidente executiva da T AP diz que já está a preparar o financiamento de 360 milhões
junto de privados e que vai começar a negociar os novos contratos colectivos de trabalho
com os sindicatos, mas mantendo pressão nos custos
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TVI

23/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Vamos até ao Algarve, onde as empanadilhas de batata-doce são
obrigatórias
Vamos até ao Algarve, onde as empanadilhas de batata-doce são obrigatórias

Vamos até ao Algarve, onde as empanadilhas de batata-doce são obrigatórias
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TVI

23/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O teste obrigatório à entrada dos estabelecimentos a partir de dia
25 está a provocar cancelamentos nos restaurantes e hotéis
O teste obrigatório à entrada dos estabelecimentos a partir de dia 25 está a provocar
cancelamentos nos restaurantes e hotéis

O teste obrigatório à entrada dos estabelecimentos a partir de dia 25 está a provocar cancelamentos
nos restaurantes e hotéis
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