
PÚBLICO

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Portugal é o 4º país europeu com mais projetos de hotéis em
construção
No segundo trimestre, abriram 188 hotéis com 36.548 quartos na Europa.

 

1/13

https://skoiy.com
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PÚBLICO

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3715

REACH: 15000

Algarve continua a despertar interesse nos investidores nacionais
e estrangeiros
O mercado imobiliário do Algarve, nomeadamente de moradias, continua a cativar o
mercado nacional de primeira e segunda habitação, assim como os investidores
estrangeiros, nomeadamente dos mercados americanos
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POSTAL

13/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1470

REACH: -1

Hotel AP Eva Senses recebe medalha de ouro da cidade de Faro
Unidade hoteleira foi reconhecida pelo seu importante papel na cidade
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O Hotel AP Eva Senses recebeu a medalha de mérito, grau ouro, da cidade, pelo reconhecimento do seu
papel como “excelente embaixador do concelho”, e pelos “serviços de excelência prestados ao turismo
de Faro de e de todo o Algarve”.  

A homenagem, que ocorreu a 7 de setembro, Dia da Cidade de Faro, foi realizada no Teatro das Figuras,
com a funcionária mais antiga do Hotel, Cidália Braz a receber a medalha.  

Para Pedro Alves, diretor do AP Eva Senses, “o hotel AP Eva Senses não é apenas um hotel de cidade, é
um hotel que faz parte da cidade”, e esta medalha vem reconhecer essa importância e também o papel
fundamental de todos os colaboradores do hotel, “esta medalha é para eles também”.  

O evento terminou com um almoço na Chef ‘s Table do hotel, oferecido por António Parente a
representantes do executivo da Câmara Municipal de Faro.  

Esta unidade hoteleira é uma referência na hotelaria do Algarve e, como afirmou o presidente da Câmara
de Faro, Rogério Bacalhau, um “embaixador do concelho”.

O AP Eva Senses foi fundado em 1966 e adquirido pelo grupo Madre em 2016 e reaberto ao público em
2017, depois de uma profunda remodelação.  

Sobre o AP Hotels & Resorts

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.  

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
e sofisticação.  

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.

Link
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https://postal.pt/sociedade/hotel-ap-eva-senses-recebe-medalha-de-ouro-da-cidade-de-faro/


DN

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Que imigração queremos para nós?
Por: Ana Jacinto
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PÚBLICO

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

Hackers publicam dados de clientes da TAP, incluindo moradas,
nomes e contactos telefónicos
O grupo de hackers Ragnar Locker, que reivindicou o ataque à T AP em Agosto, publicou,
na noite de segunda-feira, ficheiros com dados pessoais alegadamente pertencentes a
115 mil clientes da companhia aérea, ameaçando publicar até 1,5 milhões de dados
pessoais
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RENASCENÇA ONLINE

13/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4980

REACH: -1

Pouca oferta, preços elevados e o turismo no verão. Os trabalhos
dos professores para arranjar casa no Algarve
T odos os anos os professores deparam-se com o problema de arranjar casa quando são
colocados longe das suas áreas de residência.

Todos os anos os professores deparam-se com o
problema de arranjar casa quando são colocados
longe das suas áreas de residência. A Renascença
falou com uma professora que está a dar aulas em
Albufeira e já teve que sair da habitação
encontrada mais cedo do que o previsto devido ao
turismo.

 

Começou a dar aulas no Algarve em 2018 e no início de cada ano letivo o mesmo problema.

"Não há alojamentos disponíveis e quando encontramos os preços não são muito simpáticos. A maior
parte das pessoas que arrenda também não passa recibos e isso acaba por prejudicar porque nem
sequer podemos deduzir essa despesa no IRS."

Quem o diz é uma professora em Albufeira que pediu para não ser identificada nesta reportagem. Conta
que vivia no norte do país e sentiu momentos de aflição quando soube que foi colocada no Algarve.

 

Ads delivered by
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"As listas saíam já depois das aulas começarem e nós tínhamos 24 horas para nos apresentarmos à
escola e sem alojamento. Eu vinha muitas vezes sem alojamento e só quando chegava cá é que
procurava", lamenta.

Encontrada uma habitação para ficar os problemas ainda não estão totalmente resolvidos. Isto porque
com a chegada do verão, os senhorios procuram tirar partido da vinda de muitos turistas e com isso
esta professora chegou a ter que sair mais cedo do que o previsto: "Já aconteceu e depois tive que
arranjar outra solução como ficar num hotel ou numa pensão os dias que ainda precisava, uma parte do
mês de julho. Mas também já aconteceu várias vezes quando chego em setembro não conseguir logo".

E no estado atual das rendas no Algarve mesmo nas zonas periféricas já é difícil encontrar rendas em
conta: "No primeiro ano que fiquei colocada em Albufeira até procurei em Paderne, que é uma zona mais
interior, mas os preços não diferem muito", conta.

Todos os anos é o mesmo problema para resolver enquanto continuar como professora contratada.
Este ano conta que conseguiu ficar na casa onde estava e tem garantias de ficar até final de julho. Ainda
assim, pede apoios por parte do Governo. "Os responsáveis de Governo se têm esse tipo de
preocupação para outros grupos profissionais em garantir uma compensação em termos de deslocação,
acho que no caso dos professores também devia haver uma preocupação semelhante", afirma.

A Renascença sabe que não está previsto qualquer apoio por parte dos municípios no Algarve no
sentido de agilizar e facilitar esta procura dos professores por uma casa.

(Link)
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https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2022/09/13/pouca-oferta-precos-elevados-e-o-turismo-no-verao-os-trabalhos-dos-professores-para-arranjar-casa-no-algarve/299522/


DN

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA FONSECA

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

Quando 7 chefs com estrelas Michelin se juntam... isso é The Art
of Flavours
É um dos pontos altos do roteiro gastronómico da Madeira e está finalmente de volta
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