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«Guia Algarve» já está disponível 

 

ALGARVE AQUECE EM NOVEMBRO COM DESPORTO, 

BOA GASTRONOMIA, MÚSICA E ESPETÁCULOS 

 

Música, desporto, dança, exposições e os sabores do outono aquecem o mês de novembro 

no Algarve. Mesmo com os dias mais frescos, a região não para e tem ao dispor dos turistas 

e residentes centenas de eventos que podem já ser consultados no «Guia Algarve», 

disponível para download aqui. 

 

O desporto dá o pontapé de saída para a animação e já nos dias 1, 2 e 3 acontece o Walk & 

Art Fest, na aldeia de Barão de São João, em Lagos. Durante três dias são diversas as 

atividades de educação ambiental para crianças e famílias, workshops técnicos, palestras, 

conversas e caminhadas diárias. 

 

Para os adeptos de desporto motorizado, nos dois primeiros dias de novembro acontece o 

Rallye Casinos do Algarve, uma prova que encerra o campeonato português de ralis e que 

vai percorrer as estradas algarvias dos concelhos Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão. 

 

Em destaque está também o Festival de Batata-doce de Aljezur, um dos maiores 

festivais gastronómicos de outono do sul do país, que arranca a 29 de novembro e se 

prolonga até ao primeiro dia de dezembro. Mas porque este é o mês da castanha, são 

diversos os eventos a ela dedicados, como o Mercadito da Castanha (2 de novembro, 

Altura) e a 357.ª Feira de São Martinho (8 a 17 de novembro, Portimão). 

 

Nas artes, a não perder são a exposição 50 anos em Lagos, Retratos de Amigos e 

Artistas de Peter Jones, que inaugura no dia 8 e se prolonga até 28 (Centro Cultural de 

Lagos), e o espetáculo Depois do Medo, de Bruno Nogueira, que acontece no Cineteatro 

Louletano, dia 14, às 21h30. 

 

Na música, Tiago Bettencourt marca presença no Auditório Municipal de Olhão (16 de 

novembro, às 21h30) e o Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe na noite de 

dia 29, o concerto Aqui Está-se Sossegado, que traz a dupla Camané e Mário Laginha. 

 

A natureza, um dos tesouros do Algarve, é um dos focos na agenda de eventos. Por isso, nos 

dias 10 e 11 de novembro acontece a Operação Montanha Verde, promovida pelo 

Zoomarine, que procura o envolvimento de todos na proteção coletiva dos valores naturais 

da região algarvia. 

https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/GUIA%20DE%20NOVEMBRO_WEB.pdf
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A dança vai ficar marcada pela presença de David Pérez y Su Cuadro Flamenco, o 

reconhecido e premiado bailarino sevilhano, que atua no dia 22, às 21h30, no Auditório 

Municipal de Olhão. 

 

A continuar a mostrar os segredos do Algarve está o 365 Algarve, que regressou para a sua 

quarta edição em outubro e que em novembro conta com dois grandes momentos: o Luza 

2019 – Algarve International Festival of Light (14 a 16 de novembro, em Faro) e as 

sessões do Festival de Comida Esquecida (a experiência Momentum - da floresta ao 

prato, uma experiência sensorial, que decorre dia 8, em Lagoa, dia 9 em São Brás de 

Alportel e dia 10 em Vila do Bispo, e os Percursos para Colher e Cozinhar, com sessão 

marcada para dia 30, em Alcoutim). 

 

Editado mensalmente pela RTA, o Guia Algarve é uma publicação bilingue (português e 

inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares em novembro e distribuição gratuita nos 

hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de 

golfe da região. 
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https://www.365algarve.pt/pt/Default.aspx?gclid=EAIaIQobChMIzbrz6K3G5QIVhbTtCh11bwAJEAAYASAAEgLMcvD_BwE

