
JORNAL DE NOTÍCIAS

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Todos os caminhos vão dar ao Algarve
A2 e IC1 são as vias mais utilizadas e vão estar sob mira da GNR. Autocarro, comboio e
avião são outras opções
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PÚBLICO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 15000

Titulo mundial de GC32 decidido em Lagos
De quinta-feira a domingo, a cidade algarvia recebe o Campeonato do Mundo dos
catamarãs com foils de 32 pés.

Três semanas depois de ser palco da GC32 Lagos Cup, a segunda etapa do do GC32 Racing Tour, a baía
de Lagos volta a receber os catamarãs com foils de 32 pés, com um atractivo extra: a atribuição do
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http://www.gc32racingtour.com/


de Lagos volta a receber os catamarãs com foils de 32 pés, com um atractivo extra: a atribuição do
título mundial da classe acontecerá no próximo domingo na cidade algarvia.

A partir de quinta-feira - nesta quarta-feira realizam-se treinos -, dez equipas, que terão nas suas
tripulações velejadores com vitórias na America’s Cup e no Sail GP, vão competir num dos locais de

eleição a nível mundial para a prática de modalidade e, após vencer no final de Junho no Algarve, o GC32
da Alinghi Red Bull Racing de Arnaud Psarofaghis surge como principal candidato ao triunfo.

Com boas recordações de Portugal - “Adoramos Lagos – navegamos aqui quatro vezes e vencemos
quatro vezes” -, Psarofaghis admite que a sua equipa está em “boa posição” para conquistar o Mundial,

mas adverte que “é sempre mais difícil regressar a um local pela segunda vez”.

“Entende-se mais o vento e todos velejam melhor. Acho que a frota está a melhorar a cada dia. Na
verdade, agora é a frota GC32 mais competitiva que já tivemos. Para o Mundial será muito interessante

ver como vai se desenrolar”, analisa o consagrado velejador suíço.

Na pole position para desafiar o favoritismo da Alinghi Red Bull Racing, que tem na sua estrutura os
portugueses João Cabeçadas e Pedro das Neves, está a equipa dinamarquesa Team Rockwool Racing,
que também tem mãos portuguesas no aperfeiçoamento dos seus catamarâs: Renato Conde e Diogo

Freitas fazem parte da equipa de terra.

Nicolai Sehested, líder da Team Rockwool Racing, considera que “se houver ventos fracos, eles [Alinghi
Red Bull Racing] serão muito difíceis de vencer”, esperando, por isso, “uma boa brisa”, o que dará aos

dinamarqueses “uma boa oportunidade”.

Para além da Alinghi Red Bull Racing e da Team Rockwool Racing, em Lagos vão estar a equipa norte-
americana Argo, os suíços Black Star Sailing Team e Team Tilt, os australianos .film AUS Racing, os

franceses K-Challenge Team France e Zoulou, os canadianos Team Canada e a Team Canada, equipa
polaca

Link
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https://www.publico.pt/2019/07/21/desporto/entrevista/lagos-melhores-locais-vela-1879307
https://www.publico.pt/2022/06/27/desporto/noticia/alinghi-arnaud-psarofaghis-vence-gc32-lagos-cup-2011516
https://www.publico.pt/2022/07/13/desporto/noticia/titulo-mundial-gc32-decidido-lagos-2013506


EVASÕES

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANDRÉ ROSA

FAV: 6

AVE: € 21220

REACH: -1

ALGARVE PARA TODOS: DO PARQUE DE CAMPISMO AO RESORT
DE LUXO
São duas pérolas do sul repletas de propostas. Praias de águas cristalinas, falésias
misteriosas e um legado histórico fazem de LAGOS um destino rico e completo
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CORREIO DA MANHÃ

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 11020

REACH: 66000

Motos. Arranque da festa
Esperados mais de 25 mil. A maioria são portugueses, mas há muitos estrangeiros. Edição
marca o 40º aniversário do Moto Clube de Faro, associação organizadora
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JORNAL I

15/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5060

REACH: 11000

As noites algarvias 2022
As férias que nunca abdico de passar com os meus pais ano após ano proporcionaram-
me sempre estas experiências que me levaram pelo Capitulo V, o Pier One em Vilamoura
e por aí fora. Foram muitas as festas, vividas na altura certa cheias de animação e das
quais ainda não abdico de quando em vez.

As noites algarvias 2022

As férias que nunca abdico de passar com os meus pais ano após ano proporcionaram-me sempre estas
experiências que me levaram pelo Capitulo V, o Pier One em Vilamoura e por aí fora. Foram muitas as
festas, vividas na altura certa cheias de animação e das quais ainda não abdico de quando em vez.

2022 marca definitivamente o regresso das grandes noites algarvias depois de dois anos de pandemia.
Preparam-se por isso as habituais romarias a sul, onde a junção de praias com o indispensável
entretenimento prometem animar as férias de muitos portugueses. Este ritual também a mim me tem
acompanhado desde a juventude, tendo feito parte de vários projetos e divertido muito nas noites
quentes de verão. Recordo-me das minhas primeiras saídas para o Klub, a Trigonometria, a Locomia na
Praia de Santa Eulália em Albufeira ou a Casa do Castelo. Do projeto Sasha Summer Sessions durante
quatro anos na Praia da Rocha em Portimão, do qual fiz parte, na altura como relações públicas a convite
do Luís Evaristo. Grandes noites que me deixaram com toda a certeza sequelas no fígado mas que me
deram também grandes amigos de norte a sul do país e onde tive oportunidade de construir grandes
momentos com os conhecidos de sempre. As férias que nunca abdico de passar com os meus pais ano
após ano proporcionaram-me sempre estas experiências que me levaram pelo Capitulo V, o Pier One em
Vilamoura e por aí fora. Foram muitas as festas, vividas na altura certa cheias de animação e das quais
ainda não abdico de quando em vez. Este ano Vilamoura, concentração habitual de jovens à procura de
diversão, aparece com novidades, uniões e algumas surpresas. Desde logo a apresentação do Vilamoura
Night Village, novo projeto no antigo espaço da Kadoc e onde mais recentemente se instalou o Lick. Três
espaços, três diferentes experiências numa fusão de conteúdos que no passado se apresentaram como

18/54



concorrentes. Uma zona Lick para um público mais jovem e musica eletrónica para os amantes do
género, o Bliss, mais social e sofisticado com os temas da moda e festas de marcas e o Bosq como
novidade, depois do sucesso em Lisboa. Também o MoTAO regressa mesmo junto à marina com o
mesmo conceito que mistura aromas e sabores asiáticos e onde tive excelentes noites o ano passado,
quer ao jantar ou para beber um copo a seguir. Volta ainda um dos clássicos que vai marcando os
verões algarvios, o Praia na Villa, com um ambiente menos jovem e mais selecionado, um restaurante
bem agradável na esplanada onde logo a seguir se dança até às 4 horas e uma das portas mais difíceis
de passar. Assim que entra a festa é garantida. Em Almancil, mais propriamente na Quinta do Lago
depois de anos de T-Club e Trigonometria reaparece pelo segundo ano o Cuá Cuá Club, precisamente no
mesmo espaço, na Bungavilia Plaza. Composto por um restaurante de José Avillez e um bar, surge
agora com horário completo, até às 5 horas, um pouco ao ritmo do antigamente. Na mesma zona, mas
mais próximo do centro da vila de Almancil, surge este ano um novo conceito que tem dado muito que
falar nas docas de Alcântara. O grupo detentor do Descarado, liderado pela conhecida relações públicas
Ana David surge com um “Vivant” numa antiga vivenda com jardim, onde se poderá jantar e dançar e
que contempla ainda uma loja/galeria de roupa. Um projeto que promete surpreender e intrometer-se
nas tendências das noites algarvias e que tem tudo para dar certo. Muitos e bons motivos para animar o
regresso dos verões sem restrições e onde tantos outros espaços de uma ponta à outra do Algarve e
que não caberiam sequer em 10 crónicas nos farão dançar, rir e sorrir ao jantar ou pela noite fora.
Venham elas!
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EXPRESSO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 900

REACH: 58000

Ocupação algarvia próxima de 2019
A ocupação hoteleira no Algarve em junho atingiu valores próximos dos registados no
mesmo mês de 2019
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EXPRESSO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 29750

REACH: 58000

A ocupação milionária da Comporta
Em 2017, a GM de Grândola decidiu proceder a uma revisão do PDM. Desde essa altura, o
número de empreendimentos cresceu sem controlo e o número de camas turisticas está
muito acima do aconselhável
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DN

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Bruxelas. Crise de pessoal na aviação derruba retoma portuguesa
Comissão antecipa enfraquecimento do consumo e investimento em 2023
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Portugal arrisca perder 17 milhões de turistas estrangeiros com
solução de Alcochete
Até à entrada em funcionamento do novo aeroporto em Alcochete, em 2034, o país vai
perder 58 milhões de passageiros, dos quais 17 milhões são turistas estrangeiros. Este é
um dos cenários do estudo apresentado pela Confederação do Turismo.
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JORNAL ECONÓMICO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ECONOMIA E

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: 10000

Breves
Bruxelas sobe para 6,5% previsão de crescimento para Portugal | CT P: Adiamento do
aeroporto custa 28 mil empregos, no melhor cenário | 23 mil milhões em fundos europeus
para Portugal atrair investimento | Governo volta a ajustar das tabelas de retenção na
fonte de IRS
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JORNAL ECONÓMICO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • EMPRESAS E

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Medos de recessão na Europa levam euro-dólar à paridade
A manutenção programada do gasoduto Nord Stream 1 foi “o último prego no caixão” de
uma queda de 9% do euro em 2022. Leitura da inflação nos EUA em junho voltou a
pressionar a moeda única
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PÚBLICO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Tribunal diz que dados sobre passageiros só podem ser
guardados por seis meses
Em causa está megabase que conserva por cinco anos informações sobre passageiros
que viajam de avião. Decisão deverá implicar alterações ao funcionamento das bases de
dados na UE, incluindo a portuguesa
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PÚBLICO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 16700

REACH: 15000

Turismo ajuda a recuperar terreno perdido face à União Europeia
Portugal deverá aproveitar a retoma do turismo e um menor impacto da guerra para
recuperar em 2022, prevê Bruxelas
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CORREIO DA MANHÃ

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Turismo
O alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 6,5 milhões de dormidas em
maio
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Companhias aéreas recusam Beja ou Porto como alternativa
Consultoras estimam que cerca de 15 mil voos serão cancelados neste verão na Europa
devido à recuperação da procura quando o setor ainda não estava preparado
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Portugal com maior tombo económico em 2023
Bruxelas antecipa enfraquecimento do consumo e investimento
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Banhistas alertados para perigo das arribas
Ações de sensibilização decorrem até 25 de agosto
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EXPRESSO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LILIANA VALENTE

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Governo e PSD adiam temas quentes
Costa cede na regionalização, conversas sobre aeroporto podem levar meses, revisão
constitucional só para o ano
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EXPRESSO

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Portugal 2030 quer artistas a captar turistas
“Até 2030, o número de criações artísticas e de apresentações públicas de artes
performativas, artes visuais, cruzamento disciplinar e artes de rua deve aumentar
espectadores em 10%”, diz o Acordo de Parceria assinado com Bruxelas

“Apenas serão financiados projetos de animação e programação cultural ou de organização de eventos,
desde que apresentem potencial de captação de fluxos turísticos de forma sustentada, sejam da
iniciativa de entidades públicas e estejam enquadrados numa estratégia de turismo sustentado”, lê-se no
Acordo de Parceria Portugal 2030.

Assinado esta quinta-feira entre o Governo português e a Comissão Europeia, o documento estabelece
como será aplicado o envelope de 23 mil milhões de euros do novo quadro comunitário para a década.

“Deste modo, pretende-se que, até 2030, o número de criações artísticas e de apresentações públicas
de artes performativas, artes visuais, cruzamento disciplinar e artes de rua aumente o número de
espectadores em 10%, o volume de negócios das empresas e outras entidades profissionais culturais,
nomeadamente associações, cooperativas, entre outras, em 15% e os empregados do setor cultural e
criativo em 5%”, estabelece o Acordo de Parceria.

No que se refere à valorização do papel da cultura, criatividade territorial e do turismo sustentável, o
Portugal 2030 deve promover a resposta a diferentes desafios. Desde “os impactos negativos da
pandemia sobre os setores culturais, criativos e turísticos”, passando pela “efemeridade e irregularidade
da animação cultural de produtos, destinos e patrimónios nacionais”; pela “deficitária circulação artística,
em escalas regionais e de âmbito nacional e internacional”; pelos “desafios da transição digital e
climática”; ou pela “fragilidade das estratégias regionais no que respeita a eventos à escala das regiões
NUTS II e NUTS III, mas com potencial de crescimento, associadas à ausência de apoios para a
qualificação, inovação e promoção de eventos consolidados”.

Estes apoios beneficiarão da ação concertada com o Fundo Social Europeu +, “que tem incentivado
historicamente o desenvolvimento de competências para estes setores, bem como em matéria de apoio
ao emprego, prevendo-se manter essa tendência no Portugal 2030, atendendo à relevância destes
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setores para o desenvolvimento do país”.

As estratégias territoriais de turismo beneficiarão ainda de outros apoios, por exemplo, nos domínios da
descarbonização, digitalização, sustentabilidade e redução de sazonalidade.
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PÚBLICO

14/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Confederação de Turismo espera decisão sobre o aeroporto
ainda este ano
Estudo realizado pela consultora EY alerta para custos económicos se o Aeroporto
Humberto Delgado não conseguir satisfazer a procura até existir uma nova infra-
estrutura.

O presidente da Confederação de Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, disse nesta quinta-feira
à Lusa esperar uma tomada decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa ainda este ano e que estudo
agora divulgado sirva para “suscitar” isso mesmo.

Francisco Calheiros falava à Lusa no fim da conferência de imprensa de apresentação das conclusões do
estudo “impacto económico da não decisão sobre a implementação do novo Aeroporto de Lisboa”,
realizado pela EY para a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que decorreu em Lisboa.

O presidente da CTP adiantou ainda que teve uma reunião com o ministro das Infra-estruturas, Pedro
Nuno Santos, em que este lhe anunciou que ia tomar a decisão de avançar com um aeroporto
complementar no Montijo, a qual foi entretanto revogada.

Já sobre se tem a esperança que este ano vai ser tomada uma decisão sobre o novo aeroporto,
assunto que se discute há 53 anos, Francisco Calheiros foi peremptório: “Eu vou ser muito sincero:
tenho”.

O presidente da CTP salientou que ainda falta cerca de seis meses para o ano acabar e “os números
estão lançados”, ainda mais com o estudo divulgado nesta quinta-feira, pelo que “já se sabe tudo”.

Portanto, “eu acho que houve aqui, conforme eu disse, questões de forma, questões político-partidárias
onde eu não vou entrar porque não me compete e não é isso que me interessa”, prosseguiu, aludindo à
revogação da decisão do ministro, um dia depois da publicação do despacho que apresentava a solução
aeroportuária para Lisboa.
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“O que a mim me interessa é: com todos os stakeholders [com quem] eu falei, todos têm a noção, é
fundamental termos um novo aeroporto e, portanto, se me disser o mais honestamente possível se eu
acho que este ano é tomada uma decisão, acho que não há hipótese de não ser tomada essas
decisões”, rematou.

“Esperemos com este novo enfoque que consigamos suscitar as tais decisões e que antes do fim do
ano” seja tomada uma decisão.

O estudo analisa quatro cenários.

Segundo o estudo, “tendo em conta o tempo necessário até à operacionalização de um novo aeroporto,
a procura não satisfeita pelo Aeroporto Humberto Delgado implicará custos muito significativos durante
os próximos anos, em especial no sector do turismo, mas também indirectamente em toda a economia
portuguesa”.

No cenário onde os impactos económicos “são mais plausíveis no tempo” — Portela+1, disponível em
2028 e existindo uma recuperação mais rápida da procura —, “estima-se que a perda potencial
acumulada de riqueza gerada (VAB) até 2027 atinja os 6,8 mil milhões de euros, associado em média a
menos 27,7 mil empregos anualmente e a uma perda de receita fiscal estimada em 1,9 mil milhões de
euros”.

Ou seja, somando ao VAB não realizado os impostos não cobrados, “o país pode vir a perder cerca de
9.000 milhões de euros até 2027”, refere o estudo.

As perdas económicas poderão atingir 0,77% do Produto Interno Bruto (PIB) e 0,95% no emprego,
“neste cenário de decisão adiada e recuperação rápida”.
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EXPRESSO

15/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Porquê?
Por: Miguel Sousa Tavares
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