
ALGARVE RESIDENT

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve hotels nearly full for Easter
T he Algarve tourism sector is recovering faster than expected from the effects of the
Covid-19 pandemic
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA CRISTINO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Hotelaria do Algarve precisa de 3000 trabalhadores
Empresários admitem recusar reservas se a situação não mudar até ao verão.
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DN

15/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Mapear naufrágios históricos para potenciar o turismo náutico
O projeto conjunto da Camara e do Instituto de Arqueologia e Paleociências da Nova de
Lisboa vai ser retomado
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CORREIO DA MANHÃ

18/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAQUEL OLIVEIRA

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

PPP vão custar este ano 1,4 mil milhões
Privados reclamam ao Estado mais de 700 milhões a título de reequilíbrio financeiro
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DN

18/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Alojamento Local em Lisboa dispara 382% à boleia da suspensão
de novos registos
A suspensão imediata de novos registos de Alojamento Local, em 14 freguesias da
capital, que entrou em vigor na última sexta-feira, instigou uma corrida às novas licenças
no primeiro trimestre do ano.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Alojamento Local cresce a Norte no primeiro trimestre
Modalidade turística arrancou o ano a recuperar com novos registos em todo o país,
menos num distrito
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PÚBLICO

18/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

“Pergunte aqui na Madeira, o que uma “low cost” traz para
economia”
Eddie Wilson, CEO da Ryanair, garante que Madeira é um destino de ano inteiro, e vai
ficar mais barato com low cost que abriu na ilha a sua quinta base operacional no país.
Proclama os benefícios que companhia aérea tem trazido para o turismo em Por

O presidente executivo da Ryanair não compreende o receio dos governos europeus, nomeadamente o
português, em relação às low cost. Na semana que abriu no Funchal a quinta base da companhia
irlandesa em solo nacional, cobrindo o país de Norte a Sul e ilhas, Eddie Wilson exemplifica com o que a
transportadora fez pela indústria de turismo no Porto em contraponto com a TAP “que não fez nada”,
promete fazer o mesmo com a Madeira e diz que os portugueses foram enganados em relação à
companhia de bandeira. Colocaram 3,2 milhões de euros na empresa que, garante o CEO da Ryanair, vai
continuar a perder valor, por não ter capacidade para competir em voos de curto curso.

Eddie Wilson insiste que Bruxelas deve deixar o mercado funcionar, e questiona: se os governos não
salvam hotéis ou construtoras, porque haverão de salvar companhias aéreas? Ainda sobre a TAP, pede
aos jornalistas para investigarem a forma como são geridos os slots no aeroporto de Lisboa, e diz que
não sabe “onde diabo” Christine Ourmières-Widener foi buscar a ideia de que as low cost não são boas
para a economia. “E injectar 3,2 mil milhões de euros, é?”

Sobre a Madeira, elogia as potencialidades de um destino de ano inteiro que, sublinha, vai ficar mais
barato com a entrada da Ryanair.

Pandemia, novas variantes, guerra na Ucrânia. Como está a Ryanair a reagir a estes tempos?
Nós temos tido um grande número de interrupções e contrariedades, quando estávamos nos preparar
para regressar. Se olharmos para o Verão passado, tínhamos o passaporte europeu [de vacinação] e
conseguimos fazer com que as pessoas voltassem a viajar. E depois, sem estarmos à espera, no final de
Novembro tivemos a Ómicron. Aconteceu quando tínhamos começado a recuperar em Outubro, e o
Natal acabou por ser bastante afectado. Agora novamente. Quando a situação estava a melhor, a
recuperar, acontece a guerra na Ucrânia.
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Em que medida é que o conflito está a afectar as operações?
Em primeiro lugar, é uma tragédia humana o que está a acontecer ali. Estávamos a planear investir
bastante no país, com o objectivo de crescer de 1,5 milhões de passageiros para 4,5 milhões de
passageiros este ano. Apesar de num primeiro momento ter havido um recuo na procura de viagens na
Europa, as pessoas que estiverem ‘presas’ durante dois anos querem viajar este verão. Por outro lado,
estamos já a olhar para o Inverno. Talvez tínhamos mais variantes [Covid-19] ou outra coisa, e por isso
temos sempre que ser cuidadosos. Estamos agora a 115% em comparação com onde estávamos antes
do covid. Estamos a nos expandir, e vamos crescer 165 milhões de passageiros este ano. Das grandes
companhias europeias, somos a que está a ter a recuperação mais rápida. O nosso investimento agora
na Madeira [185 milhões de euros] é um bom exemplo de que mesmo no meio de uma pandemia
continuamos a expandir.

Mesmo com as rotas canceladas em Lisboa, e a questão de slots da TAP.
As pessoas tornam estas coisas mais complicadas do que são. O que aconteceu aqui é que nós
tínhamos três aviões disponíveis no Inverno. Quando nenhuma outra companhia queria voar, nós
conseguíamos fazê-lo e com preços baixos. Os slots continuam lá, e estarão lá no Verão. Talvez vocês
jornalistas devessem fazer uma investigação sobre o que realmente acontece. Eles [a TAP] colocam
voos à venda onde têm slots e depois cancelam. Serve apenas para limitar a concorrência. É
escandaloso que a TAP receba 3,2 mil milhões de euros em ajuda estatais, o que quer dizer que cada
português, homem, mulher e criança, pagou 350 euros para refinanciar a TAP. E depois o que eles
fazem? Tentam limitar a concorrência. A CEO da TAP [Christine Ourmières-Widener] diz que as low cost
não são boas para a economia. Mas 3,2 mil milhões de euros já são bons para a economia? Onde diabos
foi buscar essa ideia? É um sinal claro de alguém que está a gastar dinheiro que não é seu. Pergunte aqui
na Madeira, aos taxistas, aos restaurantes, guias turísticas, hotéis, Airbnb, o que uma low cost traz para
economia. Low cost é acerca de entregar passageiros e nós entregamos mais passageiros, porque
somos mais eficientes. Os preços são baixos e as pessoas chegam com mais dinheiro para gastar. Acho
que é um insulto dizer que ter menos capacidade, é melhor para a economia.

A Comissão Europeia tem validado estes auxílios.
O que está a acontecer em Bruxelas é os governos a tentar proteger as suas companhias aéreas. Mas
se pensarmos bem esses dias acabaram. Os governos não salvam hotéis, construtoras ou fabricantes
de automóveis. Isso já não acontece. O mercado é o mercado.

Existe um receio das low cost?
Porque haveriam de ter medo? Aqui, por exemplo, estão a receber infra-estruturas de graça. Nós
investimos. Não vamos competir com a TAP em rotas internacionais. A TAP tem um bom produto para a
América do Sul e outros voos de longo curso, mas não têm capacidade para competir connosco em
voos de curta duração. E vão continuar a ficar cada vez mais pequenos. Isto já aconteceu a outras
companhias aéreas um pouco por toda a Europa. Voos de uma hora a três horas são uma ‘mercadoria’.
Conta o preço, em chegar lá pelo menor custo possível. Quer seja um turista, esteja a visitar familiares
ou em viagem de negócios. Principalmente se o negócio for seu, é uma questão de preço. Ninguém quer
viajar em primeira classe em voos curtos. Não vale o dinheiro.

Veja em Portugal, o que temos feito pelo Porto. A TAP não fez nada pelo Porto. Somos a principal
companhia, e o Porto tornou-se um centro de investimento de turismo. Uma porta de entrada para os
portugueses que trabalham em França. Antes tinham que vir a conduzir, porque não conseguiam vir na
TAP, e agora voam na Ryanair por 9,99 euros, 19,99 euros... esse tipo de valor. Estamos a fornecer
infra-estruturas para o governo português. Os contribuintes portugueses foram enganados. Colocaram
3,2 mil milhões de euros na TAP, e eu garanto que daqui a três anos a TAP está outra vez mais pequena.
Podem até conseguir os voos de longo curso, mas nas rotas mais pequenas não conseguem competir.

Na Madeira tem existido muitas críticas, mesmo da parte do governo regional, em relação aos
preços praticados pela TAP.
Isto é o que vai acontecer. O mesmo que tem acontecido quando nos chegamos a qualquer destino.
Mais pessoas vão viajar e todos vão pagar menos, independente da companhia que escolherem. Aqueles
que não conseguem competir vão sair da rota. Aconteceu há alguns anos em Barcelona. Foi uma das
primeiras linhas em que competimos voando para um aeroporto secundário. O mercado cresceu
connosco. Fizemos o mercado crescer e a tarifa média baixou significativamente.

Vai acontecer o mesmo na Madeira?
Já está a acontecer. A TAP está a anunciar voos a 25 euros, mas vão na direçcão errada [Lisboa-
Funchal]...
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Foi aprovada uma alteração ao subsídio de mobilidade para os voos domésticos, no qual os
residentes na Madeira passam a pagar apenas 85 euros e os estudantes, 65 euros
O que a lei disser, nós faremos...

EasyJet disse que se entrasse em vigor essa alteração, deixava a linha.
Acho que o que a Easyjet disse, foi que se for a companhia a ter que gerir esse processo eles saiam. O
que nos pensamos, e já falamos com o governo [regional] sobre isso, é que se é um processo do
governo, deve ser o governo a geri-lo. O que é bom para os contribuintes também, porque se formos
nós a gerir não temos os sistemas para confirmar se é residente ou estudante. Mas, estes sistemas de
subsídio foram inventados numa altura em que as pessoas diziam que os preços das passagens deviam
ter um determinado valor, mas se for ver as nossas tarifas promocionais de 9,99 euros e 19,99 euros....
todas essas obrigações de serviço público acabam por ser um desperdício de dinheiro dos contribuintes.
Não nos vamos queixar, mas o governo deve administrar o processo. Não as companhias.

Foto

O ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, acompanhado pelo
presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque pelo presidente Executivo da Ryanair,
Eddie Wilson, e pelo presidente da comissão executiva da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière
Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada. A Madeira foi a última região do país para Ryanair? Porque
só agora? Em tempos falou-se das taxas aeroportuárias. Essa situação está ultrapassada?
Não, não. Não está resolvida para as viagens de longo curso, mas sim para os voos de curto e médio
curso. Nós fizemos um grande investimento. Colocamos dois aviões aqui, cada um custa 100 milhões de
dólares. Tivemos que investir em treino de pilotos – o que não precisamos de fazer para outros destinos
– por causa das particularidades da pista. Temos duas grandes bases em Lisboa e Porto e conseguimos
fazer essa rotação. Foi o tempo certo para chegar à Madeira. É um destino de todo ano. Olhem para o
Porto. Nós transformamos o Porto. Criamos uma indústria de turismo que não existia. Em Faro,
também. Promovemos o Algarve até no Inverno. Em Ponta Delgada, o mesmo. A Madeira tem o desafio
acrescido, porque temos que treinar os pilotos. Há anos atrás seria mais complicado e não o teríamos
feito. Seria preciso treinar os pilotos em Milão, Dublin ou Marselha para voarem para aqui, mas com as
bases no Porto e em Lisboa conseguimos fazer essa formação de forma mais eficiente.

Começam no Funchal com 10 rotas. Há espaço para crescimento.
Muito grande. Principalmente para voos internacionais. É colocar mais aviões aqui e ir acrescentando
destinos. O aeroporto funciona muito bem. Podemos voar logo pela manhã. Estamos muito
entusiasmados.
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RTP 3

18/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 47096

REACH: -1

Milhares de turistas vieram a Portugal passar as férias da Páscoa,
maioria são espanhóis e franceses
Milhares de turistas vieram a Portugal passar as férias da Páscoa, maioria são espanhóis
e franceses

Milhares de turistas vieram a Portugal passar as férias da Páscoa, maioria são espanhóis e franceses
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SIC

17/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 102470

REACH: -1

Depois de umas mini-férias com Algarve cheio, para muitos, este
domingo foi dia de regresso a casa
Depois de umas mini-férias com Algarve cheio, para muitos, este domingo foi dia de
regresso a casa

Depois de umas mini-férias com Algarve cheio, para muitos, este domingo foi dia de regresso a casa
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POSTAL

16/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Páscoa no Algarve: Bom tempo traz enchente de turistas.
Empresários admitem estar com mais trabalho do que em 2019
[vídeo] - Postal do Algarve
Resultados podem vir a superar os de 2019 – considerado o melhor ano turístico de
sempre.Resultados podem vir a superar os de 2019 – considerado o melhor ano turístico
de sempre.

Há dois anos que o Algarve não tinha turistas na Páscoa. Este ano, a procura voltou a tempos pré-
pandemia. O tempo quente deu uma ajuda e os visitantes enchem as praias.

Ao início da manhã, as filas para o parque aquático faziam lembrar o verão. Britânicos, espanhóis e
alguns portugueses não resistiram ao bom tempo.

As perspetivas são tão animadoras que alguns empresários já admitem estar a ter mais trabalho do que
em 2019 – considerado o melhor ano turístico de sempre. Muitos decidiram vir à ultima hora, quando se
aperceberam das previsões de bom tempo.

Apesar da água registar uma temperatura de 16 graus, quem vem de lugares mais frios não perdeu
tempo para mergulhar. Os que ainda não arriscam entrar na água, aproveitam os banhos de sol ou os
passeios de barco

Depois de um bom regresso na Páscoa, os empresários estão expectantes pela chegada do verão.
Dizem que as reservas estão imparáveis.
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DN

16/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Turismo recebe mais passageiros, mais hóspedes e já vende
mais caro
O primeiro trimestre do ano mostra sinais de alento ao turismo nacional. O  tráfego nos
aeroportos está a recuperar e os preços no alojamento já superam os de 2020.

"Os dados apontam para que este ano possamos ter a confiança que seja um ano turístico robusto,
possivelmente já acima dos níveis de 2019". A previsão foi feita pelo ministro das Finanças na
conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado, esta semana. Fernando Medina
disse esperar que 2022 seja um "ano turístico robusto" e os dados já conhecidos primeiro trimestre
comprovam-no, com indicadores positivos no alojamento e na aviação. Os números conhecidos até
março fazem já antever a tão esperada recuperação que o setor estima para 2022, apesar de os
valores ainda estarem uns degraus abaixo dos registados em pré-pandemia. Os aeroportos nacionais
têm visto o número de passageiros crescer diariamente. Nos primeiros dois meses do ano,
desembarcaram 4,7 milhões de passageiros no país - um crescimento quatro vezes superior face a igual
período de 2021 mas ainda aquém dos 6,9 milhões registados em 2019, de acordo com os dados
divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ou seja, em média, desembarcaram, por
dia, 57,8 mil passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais - um valor dez vezes superior ao
registado no mês homólogo de 2021 (4,5 mil), mas ainda abaixo do observado em fevereiro de 2020
(65,1 mil).

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. O aeroporto
Humberto Delgado movimentou 55,4% do total de passageiros em fevereiro (2,6 milhões) e registou
um crescimento de 383,4% face ao período homólogo de 2021. Já o aeroporto de Faro destaca-se pela
maior recuperação registada; em fevereiro, o movimento de passageiros na infraestrutura algarvia
disparou +784% quando comparado com os mesmos meses do ano passado. Os resultados
animadores são reforçados pela lupa do Eurostat.
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O gabinete europeu de estatística revelou que Portugal é o segundo país da União Europeia (UE) com
melhor recuperação de voos comerciais em março face a 2019. De acordo com os dados, também
conhecidos ontem, o país está apenas -8% abaixo de 2019, sendo ultrapassado apenas pela Croácia (-
6%). A análise europeia explica que os voos comerciais aumentaram 156% , no conjunto dos 27, face
ao período homólogo de 2021 mas, ainda assim, continua 27% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Preço no alojamento sobe O aumento do número de passageiros também já se faz sentir na
generalidade dos meios de alojamento, que inclui os estabelecimentos de alojamento turístico,
campismo e colónias de férias e pousadas da juventude. Em fevereiro, o alojamento turístico recebeu
1,2 milhões de hóspedes, uma subida homóloga de 507%, e somou 2,9 milhões de dormidas, mais
527,1% face a 2021. No conjunto dos dois primeiros meses do ano, Portugal somou 2,2 milhões de
hóspedes e 5,4 milhões de dormidas. Foram os turistas estrangeiros quem mais contribuiu para a
recuperação registada, principalmente os turistas britânicos, alemães, franceses e espanhóis. Contas
feitas, o mercado externo foi responsável por 3,2 milhões de dormidas no país até fevereiro e o
mercado doméstico contribuiu com 2,2 milhões de dormidas. Analisando o período pré-pandemia, em
fevereiro de 2020, as principais quebras sentem-se nos mercados brasileiro (-47,1%), sueco (-45,5%),
norte americano (-37,5%) e alemão (-36,0%). O aumento dos preços no alojamento é outro dos
destaques do INE no arranque de 2022. O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu os 68,3
euros em fevereiro, uma subida de 44,8% face a igual período homólogo e 5,3% acima de 2020. Já os
proveitos totais registados nos estabelecimentos de alojamento turístico também subiram, totalizando
153,7 milhões de euros no segundo mês deste ano (18,6 milhões de euros em 2021). Se compararmos
com 2020, o valor fica ainda 20,9% abaixo. No acumulado dos dois primeiros meses, o alojamento
turístico viu os proveitos disparar 408,5%, para 260,4 milhões de euros. Em fevereiro, registaram-se
aumentos das dormidas em todas as regiões. Lisboa foi o destino que somou mais dormidas (29,2%),
seguindo-se o Algarve (20,3%), o Norte (18,1%) e a Madeira (13,5%). Comparando com 2020, a
recuperação do número de dormidas em fevereiro foi mais lenta no Algarve (-29,3%), Açores e Madeira
(-26,5% em ambas).

Rute Simão é jornalista do Dinheiro Vivo
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DINHEIRO VIVO

16/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: -1

Breves
Ryanair inaugura oficialmente base na Madeira
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DN

15/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Querer turistas, adiar o aeroporto
Por: Joana Petiz
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DN

15/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Turismo recebe mais passageiros, mais hóspedes e já vende
mais caro
O primeiro trimestre do ano mostra sinais de alento no turismo nacional
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PÚBLICO

15/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MÁRCIO BERENGUER

FAV: 6

AVE: € 7400

REACH: 15000

Ryanair aterra na Madeira com a promessa de revolucionar o
turismo
Low cost irlandesa abre quinta base operacional no país e promete reconfigurar o
turismo da ilha
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SIC NOTÍCIAS

14/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Ryanair na rota da Madeira - SIC Notícias
Com ligações diretas a 10 destinos na Europa.

A companhia aérea Ryanair entrou na rota da Madeira e tem, neste momento, ligações diárias a Lisboa e
ao Porto. A chegada da companhia low-cost à região fez baixar os preços das passagens.

Isto representa um investimento de 200 milhões de dólares e 60 novos empregos diretos, juntamente
com o lançamento da primeira programação de verão da Ryanair na Madeira.

A Ryanair irá operar mais de 80 voos semanais para este verão de forma a impulsionar o turismo na
Madeira e aumentar a conectividade doméstica em Portugal.

Esta é a quinta base em Portugal, depois de Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada. A companhia passa a
ter dois aviões que operam a partir do aeroporto internacional da Madeira para 10 destinos diferentes da
Europa.
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ALGARVE VIVO

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • LAGOA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Lagoa concorre a Capital Europeia do Vinho em 2023
A Câmara de Lagoa vai concorrer a Capital Europeia do Vinho em 2023
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SIC

14/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 153705

REACH: -1

Páscoa no Algarve
Turistas aproveitam temperaturas altas na praia

Milhares de pessoas estão a começar as mini-férias da Páscoa e no caso do Algarve, o tempo ajuda.
Quando o em direção ao mar que seguem todos os caminhos com previsão de sol e temperaturas a
subir acima dos 20 graus quem chega já traz planos bem definidos. Podemos pensar apenas que o
senhor embarque o paradeiro das Finanças com a GNR e também daremos intenso e o de Éder e Rafa
nas pesca, agora é a falar que a escolha deste apoio e Portimão também as únicas a UNITA, um convite
ou britalar apenas como bens ao Arouca sentia a falta de e de o mar é a nossa e assim sendo é enorme
e 5 ascenderam a faltar e a solidão em tempos sim. Foi a pensar no sol e na praia que quer ali, uma
amiga trocaram os países Baixos por uns dias no Algarve não ficam até à Páscoa, mas já decidiram.
Quando é que se quer impor nem se tinha sinais e se pode se for insegura e a alsa e 7. O plano Fahd
esse rali Marvel e da Land e cada um não é a de que é nos caiba, enfim, saúde Sá e vão 7 e Pete acima o
SEP a greve de fome. Ao longo desta semana da Páscoa são cerca de 900 voos que vão passar pelo
Algarve. Quem vem do frio, vem com vontade de fingir que é Verão. A chuva lá fora, o que de mim se
bebés a Pen, a criança se assim é sempre que o ou esse pai médico e volta mylan e Joel e o que é o
nível e a e a quem já tínhamos a reserva feita que queremos ir para para uma zona de praia, apesar de
estarmos de sabermos que se calhar não íamos conseguir fazer muito, mas, mas, pronto, a correr bem,
portanto, o sol está quente. O mar não está assim tão convidativo mas a para melhores pés, , portanto,
está a correr muito bem. Mesmo com água do mar a 16 graus, há quem não espere pelo Verão. A água
está muito fria para nós, para para os turistas estrangeiros. Eles chegam aqui às 8 da manhã já estava
pessoas dentro de água, portanto, eles para eles a água está boa e até que ponto a chover aos procura
as atividades nós, às vezes é que devido às condições do mar não lhes permite operar as previsões
meteorológicas são, de facto, bom, tempo. Temperaturas altas e a convidar as pessoas para para vir à
praia para fazer os primeiros deste Verão. Praias que, mesmo sem vigilância já têm todos instalados e
boa parte dos equipamentos náuticos de diversão. Depara-se linha motas de água, líder das motas de
água, as atividades rebocadas pelas embarcações, nomeadamente as boias o o bonito isso a famosa
banana aluguer de gaivotas caiaques das pranchas de segundo. Sol e temperaturas a rondar os 25 graus
estão prometidos para o resto da semana.
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PORTIMÃO JORNAL

14/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Moto GP abre temporada de grandes corridas no Autódromo
O Autódromo Internacional do Algarve é o circuito eleito em Portugal para a prova do
Campeonato do Mundo de Moto GP, entre 22 e 24 de abril.
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RTP 1

14/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Os hotéis e restaurantes do Algarve estão com falta de mão de
obra
Os hotéis e restaurantes do Algarve estão com falta de mão de obra

Os hotéis e restaurantes do Algarve estão com falta de mão de obra
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