
EXPRESSO

13/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOA VIDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Este verão há banhos ao luar num lago de sal no Algarve
Um dos segredos mais bem guardados do Algarve localiza-se no sítio de Belamandil, no
concelho de O lhão. T rata-se de um lago com cerca de 2000 m² e uma concentração de
sal equivalente ao do mar Morto. Além da relaxante sensação de flutuar na água, a
experiência tem benefícios para a saúde
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A grande novidade deste verão são os banhos noturnos, todos os sábados, sob as estrelas, à luz da lua,
e com música ambiente. A nova experiência junta-se aos já costumeiros, mas ainda bastante secretos
banhos do “Mar Morto”, que têm lugar junto das salinas da ria Formosa, na Cova da Onça, no sítio de
Belamandil, no concelho de Olhão.

No lago, com 2000m2, com concentração de sal equivalente à do Mar Morto e temperatura da água a
cerca de 30?°C, flutua-se, relaxa-se e beneficia-se das propriedades da magnífica experiência. O
relaxamento dos músculos alivia o stress e a ativação da circulação sanguínea ajuda a reduzir as dores
musculares. A vertente estética não fica de fora destes benefícios. A aplicação da lama 100% biológica
originária das próprias salinas, no corpo e rosto, purifica e hidrata a pele, ajuda na renovação celular e
proporciona uma pele mais firme.

Salinas do Grelha, em Olhão

Além dos banhos noturnos, os “normais” banhos diários têm lugar todos os anos, de maio a outubro,
entre as 10h00 e as 19h00. Esta é uma experiência oferecida pelas Salinas do Grelha (Tel.967753496),
uma empresa especializada na produção de sal marinho tradicional e flor de sal, que nasce em 2009,
ainda que exista uma tradição familiar centenária, que vai já na quarta geração. Na produção são usados
métodos artesanais, a sabedoria e o conhecimento dos antepassados como forma de se obter um
produto de elevada qualidade.
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https://www.facebook.com/salinasdogrelha/


Salinas do Grelha, em Olhão

Para que melhor consiga conhecer esta forma de arte e todo o seu processo, são feitas visitas guiadas
que se realizam durante todo o ano, mediante marcação prévia. As visitas (€10) têm a duração de cerca
de uma hora, onde é explicado o processo de produção e extração do sal marinho tradicional e da
famosa flor de sal. Durante a visita terá também a oportunidade de observar as aves marinhas no
habitat das salinas, que se encontra inserido no Parque Natural da Ria Formosa. Pode juntar à visita os
banhos do "Mar Morto" (€15), que têm a duração máxima de três horas.

 

Salinas do Grelha, em Olhão

Se preferir ficar somente a relaxar no lago (€7), poderá fazê-lo durante três horas. Em apoio há
espreguiçadeiras e vendem-se os boiões de lama (a partir de €2), para poder usufruir logo no local de
todas as propriedades deste banho flutuante. Os banhos noturnos (€10) têm lugar todos os sábados,
nos meses de julho e agosto, entre as 20h00 e as 22h30.

 

Salinas do Grelha, em Olhão

 

 

Link
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https://expresso.pt/boa-cama-boa-mesa/2022-07-07-Este-verao-ha-banhos-ao-luar-num-lago-de-sal-no-Algarve-e5aa19e8


DN

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Chegada do verão empurra subida de preços para lá da média do
euro
Além dos combustíveis dos transportes, que voltaram a subir após uma redução em maio,
os preços de alojamentos, pacotes de férias e bilhetes de avião dispararam e fizeram
acelerar os custos do cabaz das compras nacionais

4/26



5/26



DN

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULA SOFIA LUZ

FAV: 2

AVE: € 4900

REACH: 4100

Incêndios: A água que falta "na grande Região Centro, com uma
floresta totalmente desordenada"
Helena Freitas, professora catedrática da Universidade de Coimbra, alerta para um
problema que vai fazer-se sentir cada vez mais no combate aos fogos, e que já ontem se
notou: a falta de água
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ECONOMIA ONLINE

13/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

AGHL Portugal Investments notifica compra de empresas de
hotelaria Details e Caprice Prestige
A Details - Hotels & Resorts gere o Vale da Lapa Village Resort (Carvoeiro), o Vale d El
Rei Hotel & Villas (Lagoa), o Hotel Aqua Pedra dos Bicos, o Hotel Califórnia, entre outras.

A AGHL Portugal Investments notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo
exclusivo sobre as empresas Details – Hotels & Resorts e Caprice Prestige, de acordo com informação
divulgada esta terça-feira no site do regulador.

A AGHL é uma empresa portuguesa que tem como atividade a prestação de serviços de consultoria,
orientação e assistência pessoal e empresarial e administração de bens, móveis e imóveis, entre outros,
integrando o grupo Arrow Global Limited e tem como acionista último a TDR Capital LLP.

“As atividades do grupo Arrow, em Portugal, correspondem à gestão de créditos vencidos e de cobrança
duvidosa e investimentos imobiliários. A atividade do grupo TDR em Portugal, para além das atividades na
esfera do Grupo Arrow Global, corresponde, essencialmente, a atividades de renting e leasing de
automóveis”, lê-se no site da Concorrência.

A Caprice Prestige é uma empresa que opera na área do turismo, através da prestação de serviços
hoteleiros em Portugal, nomeadamente no Algarve, sendo que é proprietária do hotel Califórnia.

Também com atividade no setor do turismo, nomeadamente prestação de serviços hoteleiros no
mercado português, na região do Algarve, a Details – Hotels & Resorts “gere e explora o Vale da Lapa
Village Resort (Carvoeiro), o Vale d El Rei Hotel & Villas (Lagoa), o Hotel Aqua Pedra dos Bicos, o Hotel
Califórnia, o Hotel Topázio Mar, o Velamar Boutique Hotel e a Bertolina Guest House, todos eles
localizados em Albufeira”.

A operação de concentração em causa “consiste na aquisição pela AGHL Portugal Investments Holdings,
S.A. do controlo exclusivo sobre a Details – Hotels & Resorts, S.A. e a Caprice Prestige”, refere a AdC.
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BARLAVENTO

13/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

VRSA debate Estratégia Regional de Crescimento Azul para o
Algarve
Sessão de encerramento contará com a presença do Secretário de Estado do Mar.

A Estratégia Regional de Crescimento Azul para o Algarve vai estar em debate esta quarta-feira, dia 13
de julho, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António (VRSA), com uma
jornada de trabalho dedicada ao tema «O Potencial do Mar na Diversificação da Base Económica do
Algarve».
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Além dos workshops «Aquacultura e Produção de Algas. Ambiente, Investigação e Ciência» (10h30),
«Estaleiros e Indústrias Navais» (14h30) e «Atividade Náutica e Turismo» (16h00), o programa,
organizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, conta com
uma sessão final onde marcará presença o Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, às 17h30.

A jornada de trabalho termina com uma visita aos estaleiros da Nautiber, em Vila Real de Santo António,
a partir das 19h00.

Na sessão de encerramento, serão apresentadas as conclusões dos três workshops temáticos, onde irão
intervir diversos especialistas.

A realização desta iniciativa visa «criar uma rede de parcerias com vista a desenvolver futuras sinergias
entre os agentes públicos e privados que, no âmbito do PO CRESC ALGARVE 2020, conseguiram
financiamento para desenvolver projetos específicos integrados na área da economia do mar», aponta a
organização.
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CORREIO DA MANHÃ

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • MAIS&MENOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ALGARVE
HOTELARIA
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 790

REACH: 35000

Ocupação hoteleira no Algarve perto dos valores de 2019
TURISMO
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JORNAL I

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 756

REACH: 14000

Breve 3
Caos prejudica turismo e imagem do país
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DN

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 3

AVE: € 2450

REACH: 4100

Aeroporto. A conversa começa a azedar entre o PS e o PSD
Socialistas não deixam passar em claro nenhuma acusação dos sociais-democratas
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JORNAL DE NEGÓCIOS

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Só em 3% dos voos que se atrasam a culpa é do tráfego aéreo
Em junho, houve 1.648 voos com atraso no aeroporto de Lisboa. Destes, apenas 55
foram por falta de funcionários ou de equipamento do controlo de tráfego aéreo,
segundo dados a que o Negócios teve acesso.
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JORNAL I

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • VAGA DE CALOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Nos bastidores do IPMA, nunca se tinham previsto 48ºC
O i esteve no Centro Operacional de Previsão Meteorológica do IPMA, de onde todos os
dias saem as previsões do tempo para Portugal.
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CORREIO DA MANHÃ

13/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

PS apela a PSD para não fazer “oposição ao País”
PSD critica o primeiro-ministro, António Costa, porter reduzido a “um casinho" o episódio
com Pedro Nuno Santos
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