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Estrangeiros estão a procurar mais 
o Alojamento Local 

Enquanto os turistas estrangeiros estão em que-
da na hotelaria tradicional dos Açores (ver os nú-
meros na página anterior), no Alojamento Local 
está a crescer. 

Com efeito, segundo o SREA, na Região Autó-
noma dos Açores, no mês de Maio, o alojamento 
local registou 74,2 mil dormidas, representando 
um acréscimo homólogo de 41,2%. 

De Janeiro a Maio de 2019, no alojamento local 
registaram-se 239,5 mil dormidas, valor superior 
em 58,3% ao registado em igual período de 2018.

Mais estrangeiros no Alojamento Local

De Janeiro a Maio, os residentes em Portugal atin-
giram cerca de 97,7 mil dormidas, correspondendo 
a um acréscimo homólogo de 46,4%; os residentes 
no estrangeiro atingiram 141,8 mil dormidas, re-
gistando um aumento em termos homólogos de 67,7%.

Neste período registaram-se 70,3 mil hóspedes, apresentando uma taxa de 
variação positiva de 59,8% relativamente ao mesmo período de 2018. 

S. Miguel concentra 73% das dormidas

De Janeiro a Maio a ilha de S. Miguel com 177,0 mil dormidas concentrou 
73,9% do total das dormidas, seguindo-se a Terceira com 23,4 mil dormidas 
(9,8%), o Faial com 16,0 mil dormidas (6,7%) e o Pico com 11,8 mil dormidas 
(4,9%).

Crescimento de 58% desde Janeiro
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AMOR!...

Astrólogo Médium Africano Vidente

Grande conselheiro com 25 anos de experiência. 
Especialista em todos os trabalhos ocultos. 
Conhecido por grandes personalidades do 
Mundo Inteiro. O Prof. TANTOU HERO é um 
Astrólogo experiente e aconselha rapidamente 
sobre todos os seus problemas mesmo os mais 
difíceis e desesperados tais como: amarração, 
afastamento, problemas profissionais e 
familiares, negócios e impotência sexual, sorte, 
justiça, doenças, vícios, álcool, droga, etc. 
Pagamento depois do resultado. Consultas 
todos os dias das 08h às 22h pessoalmente e à 
distância, também por correspondência.
Trabalho honesto, sério, eficiente e rápido.
Consultas em Português e Francês.
Facilidade de pagamento.

CENTRO DA CIDADE PONTA DELGADA
RUA DOS CAPAS

962 252 027

TANTOU HERO
Pro. Diplomado       Segredo Absoluto
Venha ter comigo, ela/ele volta na mesma semana
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Problemas com a SATA em Boston
A SATA voltou a cancelar, no fim de semana, voos de e para Boston, devi-

do a avaria numa aeronave alugada, não tendo sido reposto o voo no mesmo 
dia.

Este facto provocou tumultos entre as centenas 
de passageiros no aeroporto de Boston, acusan-
do a SATA de falta de informação atempada.

“Estamos abandonados à nossa sorte, não sa-
bemos o que se vai passar, não há aqui ninguém 
da SATA para nos informar, nunca se viu tama-
nha desorganização”, queixava-se um dos pas-
sageiros em mensagem enviada à nossa redac-
ção, enquanto outros diziam que iam reclamar 
a respectiva indemnização e, com ela, deslocar-
se-iam para Nova Iorque para apanhar o voo da 
Delta Airlines.

“SATA nunca mais!”, diziam muitos dos pas-
sageiros.

A polícia de Massachusetts foi chamada ao 
local para acalmar os ânimos.

A meio da tarde de ontem a SATA emitiu um 
comunicado explicando as razões dos cancela-
mentos, que afectaram 800 passageiros.

(Notícia na última página)
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