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Motos, carros, música e eventos a voltar ao "normal" animam o
Algarve em Julho
Guia Algarve de Julho já está disponível

A Concentração Internacional do Moto Clube de Faro, a Feira da Serra, automobilismo e muita música
vão animar o Algarve ao longo do mês de Julho.

Estas são algumas das sugestões da edição de Julho do «Guia Algarve», que já está disponível.

O mês que começa amanhã, sexta-feira, será marcado pelo regresso ao normal de vários eventos,
entre os quais a  Concentração de Motos de Faro, que decorre no Vale das Almas de 14 a 17 de Julho.

A 40ª edição do evento conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá «reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo», segundo o Turismo do Algarve.

Antes disso, terá lugar outro evento que tem mostrado ser capaz de atrair autênticas multidões, o
Festival Med, que começa hoje e traz a música do  mundo ao centro histórico de Loulé até ao dia 3 de
Julho.

Entre os dias 8 e 10 de Julho as atenções centram-se em Albufeira e Portimão, onde vão decorrer a
Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza e o Hankook 24h Portimão, respetivamente.
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Em Albufeira, a Feira de Caça e Pesca «apresenta uma oferta diversificada de atividades, desde
exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar, concursos do mel e da ovelha churra,
atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a animação, o artesanato e a
gastronomia».

Já o Hankook 24h Portimão é uma prova do campeonato internacional de resistência que vai decorrer
no Autódromo Internacional do Algarve. Em competição estarão carros das categorias GT3, GT4 e TRC.

A 18 de Julho,  John Pizzarelli vai prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, em Faro.

A comédia será o eixo central do ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, que decorre de 20
a 23 de Julho, no Burgau, Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo e contará com «marionetas,
conta contos, clown, teatro de objetos, teatro cómico e café-concerto».

De 27 a 31 de Julho, em Lagos, decorre a Feira Concurso Arte Doce, que, além da doçaria, contará com
concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação, artesanato e
tasquinhas.

A Feira da Serra de São Brás de Alportel é outro evento que regressa em formato presencial, este Verão.
De 28 a 31 de Julho «há artesanato, gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen
Tribute Show, Carlão e Bonga».

O «Guia Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas, já pode
ser consultado aqui.
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Altas concentrações de motos, gastronomia e animação no
“Guia” de julho
Evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra,
que regressa em formato presencial a São Brás de Alportel

A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.
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Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

 

(Link)
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Julho traz motos, automóveis, gastronomia e muita animação ao
Algarve
Guia de eventos de julho já está disponível
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A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região, com vários eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia.

Em destaque está o regresso da Concentração Internacional de Motos de Faro, entre os dias 14 e 17 de
julho. Esta 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos & Pontapés, e irá reunir motards de todo o mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a 10
de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato internacional
de resistência, com carros das categorias GT3, GT4 e TRC, irá puxar tanto pelas máquinas como pelos
pilotos, equipas e pelo público.

A gastronomia regional também volta para adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira
Concurso Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos.

Este ano «maior e melhor», o evento volta com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz,
Bárbara Bandeira e Mariza, juntando-se muita animação, artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces
regionais.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho há artesanato, gastronomia,
tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demonstrações de cães de
parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres e demonstrações cinotécnicas, sem
esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.

Já na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz do século XX, John Pizzarelli, que irá prestar
uma homenagem a Nat «King» Cole, dia 18 de julho, em Faro.

Em Loulé, e até dia 3 de julho, o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente
sobretudo nas músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema,
teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho no Burgau,
Salema e Barão de São João, concelho de Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown,
teatro de objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para um evento que promete animar as
ruas algarvias.

Estas são apenas algumas das sugestões da programação do mês de julho, que promove «o convívio e
a amizade em terras algarvias».

A programação completa está disponível para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas.

Tem uma tiragem de 35.000 exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos
de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

 

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Julho _ WEB .pdf
https://barlavento.sapo.pt/algarve/feira-de-caca-pesca-turismo-e-natureza-regressa-a-albufeira
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Julho _ WEB .pdf
https://barlavento.sapo.pt/regional/julho-traz-motos-automoveis-gastronomia-e-muita-animacao-ao-algarve
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Motos, gastronomia regional e muita animação convidam ao
convívio no Algarve em julho | Ambitur
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.
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Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.
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RTA | Guia de Eventos de Julho
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.
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A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a
17 de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-
A-D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta
uma oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de
parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem
esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que
irá prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03,
o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do
mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas,
gastronomia ou artesanato.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Julho _ WEB .pdf


A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

 

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2022/Guia Algarve Julho _ WEB .pdf
https://maisalgarve.pt/2022/06/30/rta-guia-de-eventos-de-julho/
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Motos, gastronomia regional e muita animação na agenda de
julho do Algarve
A edição de julho do “Guia Algarve” já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demonstrações de cães de
parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem
esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º

12/80



Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.
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Agenda de eventos mostra tudo o que acontece no Algarve em
julho
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região, com muitos eventos de regresso
após o interregno devido à pandemia

A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região, com muitos eventos de regresso após o interregno devido à
pandemia.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho.

A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-D e dos
portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro cantos do
mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve.

Em 24 horas, este reputado campeonato internacional de resistência com carros das categorias GT3,
GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas, como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos, incluindo concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz,
Bárbara Bandeira e Mariza, animação, artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer
crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.
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Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat King Cole, dia 18 de julho, em Faro.

Já em Loulé, e até dia 3, o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente
sobretudo nas músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema,
teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas.

Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de
turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

 

(Link)
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MOTOS, GASTRONOMIA REGIONAL E MUITA ANIMAÇÃO
CONVIDAM AO CONVÍVIO NO ALGARVE
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

16/80



A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a
17 de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-
A-D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta
uma oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de
parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem
esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que
irá prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03,
o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do
mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas,
gastronomia ou artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.
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A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

 

(Link)
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O que lhe reserva o «Guia Algarve» para julho
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível com muitas sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora em força
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A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível com muitas sugestões que convidam ao convívio
e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos devido à
pandemia regressam agora em força.

 

Em destaque está a Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17 de julho. A 40.ª edição
conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-D e dos portugueses
Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro cantos do mundo.

 

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público.

 

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios com a 33.ª Feira Concurso Arte Doce, de
27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano, com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara
Bandeira e Mariza, animação, artesanato, tasquinhas.

 

Outro evento muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que regressa em
formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato, gastronomia, tradições
serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

 

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.

 

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

 

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

 

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões em terras algarvias, disponíveis para
consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas.
Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de
turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

 

(Link)
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Motos, gastronomia regional e muita animação convidam ao
convívio no Algarve
A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo
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A edição de julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

Link para o
guia: https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2022/Guia%20Algarve%20Julho%20_%20WEB%20.pdf

 

(Link)
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Os grandes eventos que vamos ter no Algarve em julho
Os concertos de Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Mariza (Lagos), T ony Carreira e Bárbara
T inoco (Albufeira), os festivais Afro Nation e Rolling Loud (Portimão), o Mercado de
Culturas à Luz das Velas (Lagoa) e as Quintas do Castelo (Silves) são alguns dos muitos
eventos que estão agendados para o mês de julho no Algarve

Os concertos de Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Mariza (Lagos), Tony Carreira e Bárbara Tinoco
(Albufeira), os festivais Afro Nation e Rolling Loud (Portimão), o Mercado de Culturas à Luz das Velas
(Lagoa) e as Quintas do Castelo (Silves) são alguns dos muitos eventos que estão agendados para o
mês de julho no Algarve.

Confira a lista dos mais relevantes:

Dias 30 de junho a 3 de julho, quinta a domingo: A zona histórica de LOULÉ recebe o 18.º Festival
MED. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Dias 1 a 3 de julho, sexta a domingo: Lagoa Jazz Fest LAGOA que decorre no ambiente natural do
Sítio das Fontes, em Estômbar. Confira o cartaz aqui.

Dias 1 a 3 de julho, sexta a domingo: Afro Nation Portugal (Praia da Rocha, PORTIMÃO): Depois de
duas edições canceladas, devido à pandemia, está de regresso este evento recheado de sons afrobeats,
hip-hop, R&B, dancehall, amapiano e afrohouse.

Dias 1 a 17 de julho, pelas 22h00: TAVIRA recebe o “Cenas na Rua”- XVI Festival Internacional
de Teatro e Artes na Rua de Tavira”.

Dia 7 de julho, quinta, a partir das 18h30: Sunset Secrets – Quintas do Castelo de SILVES. Inclui um
espetáculo do grupo Guitarras de Fado com João Leote. Os bilhetes custam 5 euros. Mais
informações aqui.

Dias 6 a 8 de julho, quarta a sexta: Festival de Hip-Hop Rolling Loud Portugal (Praia da
Rocha, PORTIMÃO).

Dia 8 de julho, sexta: Pedro Abrunhosa vai atuar em LAGOS, acompanhado pelo Comité Caviar e a
Orquestra Clássica do Sul. Mais informações aqui.

Dia 8 de julho, sexta, 23h00: Tony Carreira vai atuar na Marina de ALBUFEIRA, num concerto
integrado na programação da XXIV Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza.

Dia 9 de julho, sábado, 23h00: Bárbara Tinoco vai atuar na Marina de ALBUFEIRA, num concerto
integrado na programação da XXIV Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza.

Dia 9 de julho, sábado: A Orquestra Clássica do Sul apresenta a Gala de Ópera “Divas a duas vozes”,
em LAGOS.

Dias 9, 23 e 30 de julho, sábados, 18h00: A associação cultural Ideias do Levante organiza a segunda
edição do Festival de Música Sacra de LAGOA, que vai decorrer na Igreja do Parchal, na Ermida de
Santo António (Mexilhoeira da Carregação) e na Igreja da Misericórdia de Lagoa. Mais informações aqui.

Dia 9 de julho, sábado, 22h00: Concerto de Pedro Jóia Trio no Teatro Municipal
de PORTIMÃO (TEMPO).

Dia 10 de julho, domingo, 21h30: Atuação da Glenn Miller Orchestra no Teatro das Figuras,
em FARO.

Dia 14 de julho, quinta, a partir das 18h30: Sunset Secrets – Quintas do Castelo de SILVES. Inclui um
espetáculo com o Quinteto Ana Alves. Os bilhetes custam 5 euros. Mais informações aqui.

Dias 15 a 17 de julho, sexta a domingo: Mercado de Culturas à Luz das Velas, no centro da cidade
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de LAGOA.

Dia 21 de julho, quinta, a partir das 18h30: Sunset Secrets – Quintas do Castelo de SILVES. Inclui um
espetáculo com os Silk Road. Os bilhetes custam 5 euros. Mais informações aqui.

Dias 21 a 24 de julho, quinta a domingo: Lota Cool Market (zona ribeirinha de PORTIMÃO). O Cool
Market é um Mercado de Novo Artesanato, Design & Produtos Gourmet.

Dia 27 de julho, quarta, 22h30: Atuação de Rui Veloso, na Feira Concurso Arte Doce,
em LAGOS. Entrada gratuita.

Dia 28 de julho, quinta, a partir das 18h30: Sunset Secrets – Quintas do Castelo de SILVES. Inclui um
espetáculo musical com Vitor Bacalhau & Ricardo Martins. Os bilhetes custam 5 euros. Mais
informações aqui.

Dia 28 de julho, quinta, 22h30: Atuação de Gabriel O Pensador, na Feira Concurso Arte Doce,
em LAGOS. Entrada gratuita.

Dia 29 de julho, sexta, 22h30: Atuação de Dillaz, na Feira Concurso Arte Doce, em LAGOS. Entrada
gratuita.

Dia 30 de julho, sábado, 22h30: Atuação de Bárbara Bandeira, na Feira Concurso Arte Doce,
em LAGOS. Entrada gratuita.

Dia 30 de julho, sábado, 22h00: Concerto Amar Amália, interpretado por Aurea, Cuca Roseta, Luís
Trigacheiro, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho e Sara Correia, no Pavilhão Desportivo
de ALBUFEIRA. Os preços custam entre 35 e 60 euros e podem ser adquiridos aqui.

Dia 31 de julho, domingo, 22h30: Atuação de Mariza, na Feira Concurso Arte Doce,
em LAGOS. Entrada gratuita.

 

(Link)
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Motos, gastronomia regional e muita animação convidam ao
convívio no Algarve
A edição de Julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

A edição de Julho do «Guia Algarve» já está disponível e traz diferentes sugestões que convidam ao
convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não se realizavam há dois anos
devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo.

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de Julho. A 40.ª edição conta com as actuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-
A-D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de Julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de Julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de Julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de Julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de actividades, desde exposições de cães e matilhas, demostrações de cães de parar,
concursos do mel e da ovelha churra, actividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a
animação, o artesanato e a gastronomia.
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Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de Julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de Julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objectos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

A programação do mês de Julho oferece estas e outras sugestões que promovem o convívio e a
amizade em terras algarvias, disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue
(português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.
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PÚBLICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Incompetência e desfaçatez
Por: Susana Peralta
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DN

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Fazer de nós parvos
Por: Sebastião Bugalho
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JORNAL ECONÓMICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PERSPETIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO VINHA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Costa segura Pedro Nuno e Marcelo amarra o destino dos dois
Pedro Nuno decidiu e anunciou. Costa, fora do país, não sabia. Ordenou ao ministro que
revogasse a decisão. Num cenário de demissão, Pedro Nuno pediu desculpa “pelas
falhas”
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EXPRESSO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LILIANA VALENTE

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Costa fica com gestão do aeroporto | Alcochete só avança com o
Montijo esgotado
Precipitação de Pedro Nuno Santos abre crise no Governo. Alcochete volta a ser apenas
uma hipótese
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EXPRESSO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Aeroporto afinal, vai para o Montijo... e Alcochete | Alta
turbulência na TAP apesar de afastada a greve
Aeroporto afinal, vai para o Montijo... e Alcochete | Alta turbulência na T AP apesar de
afastada a greve
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CORREIO DA MANHÃ

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TIAGO REBELO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Crise no Governo acaba em desculpas do ministro
António Costa recebeu Pedro Nuno Santos e os dois articularam uma explicação para
encerrar a crise no Governo. Primeiro-ministro mandou revogar despacho sobre novo
aeroporto e disse que não quer mais erros
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Ministro “obviamente” não se demite e Costa perdoa “erro grave”
POLÉMICA Pedro Nuno Santos “obviamente” não se demite. E nem foi demitido pelo
primeiro-ministro que, após ter desautorizado o ministro das Infraestruturas, ordenando
a revogação do despacho sobre os aeroportos de Lisboa, o acusou de cometer um “erro
grave”. Mesmo assim, disse manter a confiança.

44/80



45/80



46/80



JORNAL DE NEGÓCIOS

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Erro grave” cria minicrise no Governo
Presidente da República cola António Costa a Pedro Nuno Santos que se mantém no
Governo apesar das “falhas” por causa da solução para o novo aeroporto de Lisboa.
Marcelo pede solução “rápida, consensual e consistente”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Novo aeroporto de Lisboa: uma polémica com mais de 50 anos
Considerado desde 1969 um “importante problema nacional”, o aumento da capacidade
aeroportuária da região de Lisboa só conhece há mais de meio século avanços e recuos.
Isso mesmo se verificou nos últimos dois dias.
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JORNAL I

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

Aeroporto. Pedro Nuno Santos tremeu mas ainda não caiu
Marcelo diz que Costa é responsável pelas escolhas “mais felizes ou menos felizes”.
Costa, até ver, segura-o, afirmando que “ministro não agiu de má-fé”, depois de Pedro
Nuno Santos ter assumido “a inteira responsabilidade” pelos “erros de comunicação”.
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DN

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Costa controla candidato à sucessão no PS mantendo-o no
governo apesar de “erro muito grave”
Anúncio do ministro das Infraestruturas provoca a mais grave crise interna na
governação desde que António Costa é primeiro-ministro. Chefe do governo só avança
agora depois de acordo com PSD.

57/80



58/80



59/80



60/80



PÚBLICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA SÁ LOPES

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

O dia em que Pedro Nuno pôs a corda ao pescoço e se humilhou
para ficar no Governo
Foram cerca de 24 horas de montanha russa para o Governo.
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PÚBLICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Despacho alvo de revogação contraria cenários existentes para
novo aeroporto de Lisboa
Cinquenta e três anos de hipóteses
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PÚBLICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Os quatro longos trabalhos do ministro Pedro Nuno Santos
Deixou marca na polémica T AP, na problemática habitação, na degradada ferrovia e nas
sempre tensas telecomunicações
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SAPO LIFESTYLE

30/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 2880

REACH: -1

Motos, gastronomia regional e muita animação na agenda de
julho do Algarve
A edição de julho do “Guia Algarve” já está disponível e traz diferentes sugestões que
convidam ao convívio e boa disposição por toda a região. Muitos dos eventos que já não
se realizavam há dois anos devido à pandemia regressam agora com muito entusiasmo
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Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17
de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-
D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro
cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a
10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato
internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas,
como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.
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A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso
Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes
com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação,
artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que
regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato,
gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma
oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demonstrações de cães de
parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem
esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.
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Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá
prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º
Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas
com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou
artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação
única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau,
Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de
objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas
algarvias.

 

(Link)
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https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/noticias-casa-e-lazer/artigos/motos-gastronomia-regional-e-muita-animacao-na-agenda-de-julho-do-algarve


JORNAL ECONÓMICO

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RÚBEN PIRES

FAV: 5

AVE: € 5030

REACH: 10000

Turismo da Madeira navega para verão em alta
O Four Views reporta ocupação acima dos 90% até setembro e Enotel perspetiva
números acima dos da pré-pandemia. Contudo o inverno deve trazer menos atividade.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Aeroporto do Porto é “um caso de sucesso”
Apesar do desinvestimento da T AP, parceiros dizem que infraestrutura potencializa a
região
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JORNAL I

01/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Atividade turística próxima dos níveis de 2019
PORT UGAL O setor do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 6,5
milhões de dormidas em maio deste ano, valores que correspondem a aumentos de
162,1% e 221,8%, respetivamente.
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