
JORNAL DE NOTÍCIAS

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 3

AVE: € 3300

REACH: 35000

Procura no verão deixa rent-a-car sem resposta
Empresas de aluguer de viaturas não conseguem responder à procura que tem crescido
à boleia de turistas
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RTP 1

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 249385

REACH: -1

Volta de Verão em Silves
Volta de Verão em Silves

trinta metros de profundidade e labores de facas na Serra. De saudade. velocidade, isto isto era a pedal e
a Legião dando conhecimento perfeito hoje grandes furacões e tudo mais. A máquina de areia foi
construída pelo avô encomendada para uma fábrica de cortiça com os anos perdeu-se a exatidão das
datas, Bruno não se sabe ao certo desde que ano é que a Pedreira está na família, mas sente nos
ombros, a responsabilidade do legado. São os únicos em Portugal e trabalhar o Cristiano afetivamente
este aparelho é única tem que ter cuidado de ir ouvindo o cantar da pedra. Estão a vir cá. Mais força
cresceu. Trazer portugueses e estrangeiros a levantar pedra em Agosto. É uma sugestão de férias que
seguramente não convence a maior parte, mas o turismo de massas também não está entre as
ambições do projeto. Transformar um pouco esta esta matéria-prima cultural em recursos turísticos que
há imenso a fazer e os resultados até agora mostram que, de facto, foi um caminho interessante.
Também está a chorar vermelho, consiste a chorar está a ficar em barro. Sair de casa, o objetivo é
sentir o sítio onde estou, vamos conhecê-lo, não só do ponto de vista visual, não é e de passar. Mas no
sentido de o experimentar de o conhecer com os sentidos. A ser o local de origem da pedra e areia no
fundo, é o mal é aberto e acho que é a dor é muito enriquecedora é para conhecermos um pouco de
Geologia e geografia. Isto é uma atividade viva, mas é feita tal como é. Tal para aprender a fazer um
amolador de facas, destapa o objetivo maior é o de valorizar a identidade do território. A paz no último
lugar e trazer pessoas, a massa turística que a Ana Costa aqui para o interior é impossível. Da certeza de
que o Algarve interior trava uma batalha desigual, nasceu uma aliança entre três concelhos de Silves
juntou-se Albufeira e Loulé para concorrerem a classificação do Geoparque. Vamos descer de divisão da
mesa. três minutos longos e claustrofóbicos o elevador desce de trinta metros abaixo do nível médio da
água do mar. É provavelmente a visita turística mais profunda que se pode fazer no país. O desfile assim
como não o será antes e isso complica e solto OK da Silva em Ford Dolls. Muito sol de boa saúde. Agora.
A escola ainda pena só uma empresa e agora só me. As formações têm duzentos e trinta milhões de
anos. Estar num sítio onde já foi um oceano o fez-me pensar o efeito sonoro que poderia ter o cântico
das baleias imagina que se usou na destas, já já também. Viveu este momento que se há ou não e que é
uma coisa incrível. O que muito mudou por aqui o lugar que já foi o oceano onde agora se explora o são
está também à procura de outras valências. Nós entendemos que, para além da vertente mineira na
vertente de vida triste e queremos transformar a mina da mãe num local de referência em termos
artísticos vinte anos de pintura em termos de eventos criar mais um ponto de vida são no Algarve numa
perspetiva não sazonal. O desafio é sempre o mesmo, mas o Algarve tem recursos para contrariar a
regra do Interior isolado. Nem que seja a trinta metros de profundidade.
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SUL INFORMAÇÃO

04/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve oferece conservas aos turistas no Aeroporto para
promover Dieta Mediterrânica
A iniciativa decorre sempre durante a manhã, das 9h00 às 13h00, na zona das chegadas
ao Aeroporto de Faro

Os turistas que, até sexta-feira, 5 de Agosto, estão a chegar ao Aeroporto de Faro, têm à sua espera
uma conserva de cavala ou sardinha e um folheto que promove a Dieta Mediterrânica. Trata-se de uma
ação promocional da Direção Regional de Agricultura e Pescas, que quer divulgar «o que o Algarve tem
de bom, além do sol e da praia».

A iniciativa decorre sempre durante a manhã, das 9h00 às 13h00, na zona das chegadas ao Aeroporto
de Faro. À sua espera, os milhares de turistas têm uma banca daquela entidade pública.

A inauguração desta ação promocional, na passada segunda-feira, 1 de Agosto, contou com a presença
do diretor regional de Agricultura e Pescas, que ajudou, ele próprio, a distribuir as ofertas aos turistas que
iam chegando. Muitos, não percebendo logo do que se tratava, recusavam a prenda de boas vindas,
mas também houve os que aceitaram com um sorriso.

Aos jornalistas, o diretor regional Pedro Valadas Monteiro explicou a razão da iniciativa: «queremos
mostrar que o Algarve é mais do que sol e praia, também é uma grande riqueza de produtos do
agroalimentar e pescas».
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As conservas artesanais, que foram produzidas pelos alunos e chefs da Escola de Hotelaria e Turismo de
Vila Real de Santo António, são de dois tipos: de carapau, com palma de figo da Índia, ou de cavala, com
azeitonas e amêndoas.

Ambas são servidas num «boião de vidro», numa parceria que também envolve a Confraria do Figo e
Figueira da Índia, a AFROFIP – Associação de Produtores de Figo da Índia Portugueses e a Conserveira do
Arade.

«A Dieta Mediterrânica está ligada ao imaginário do Algarve: teve aqui origem neste intercâmbio de
povos e é feita basicamente de produtos sazonais, da época, circuitos curtos. O que queremos é divulgar
o que de bom o Algarve tem no âmbito desses recursos endógenos», explicou Pedro Valadas Monteiro.

«Acima de tudo, o que nós queremos mostrar é que temos uma Dieta que é mais do que uma Dieta: é
um estilo de vida. É uma alimentação saudável, é o desfrutar da paisagem do Algarve, o pomar
tradicional de sequeiro», acrescentou.

A ação de lançamento desta iniciativa também contou com a presença de Dina Ferreira, gestora do
Mar2020, programa operacional que financiou o desenvolvimento e produção destas conservas.

Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
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PORTUGAL RESIDENT

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

August in Algarve - Medieval fairs, sardines and Fatacil | Algarve
expects one million tourists in August
August in Algarve - Medieval fairs, sardines and Fatacil | Algarve expects one million
tourists in August
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PORTUGAL RESIDENT

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

RTA proposes drought contingency measures for resorts
T he Algarve T ourism Board (RT A) has proposed a series of contingency measures for
resorts.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO MAIA

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Cinco câmaras admitem cortes de água e 23 usam autotanques -
JN
Aflição na albufeira de Ranhados: Pesqueira, Foz Côa e Mêda podem ficar sem
abastecimento. Regras apertadas para regas
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JORNAL DO ALGARVE

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Paraíso algarvio no caminho da transição energética e da
sustentabilidade
Integrada no Parque Natural da Ria Formosa, a ilha da Culatra é uma das ilhas-barreira
que separa o Oceano Atlântico da Ria
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DN

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA RITA GUERRA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Um ano depois, turismo espacial está mesmo a levantar voo
A primeira viagem tripulada da Blue Origin de Jeff Bezos foi em julho de 2021
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JORNAL DO ALGARVE

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

RTA propõe reduzir água em fontes, piscinas e espaços verdes
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.
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JORNAL DO ALGARVE

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

AMAL conta com turistas e residentes para criar Plano de
Mobilidade Turística
O Plano tem como principais objetivos fazer o levantamento de necessidades e identificar
a utilização, pelo setor do turismo, do sistema de mobilidade na região
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BARLAVENTO

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

AMAL quer ouvir turistas e residentes sobre a mobilidade
AMAL quer ouvir turistas e residentes sobre a mobilidade
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BARLAVENTO

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 610

REACH: -1

Sindicato da Hotelaria rejeita limitações à atividade sindical nos
locais de trabalho
Sindicato da Hotelaria rejeita limitações à atividade sindical nos locais de trabalho
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PORTUGAL RESIDENT

04/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

A promising future for Algarve Tourism
By: Joe Mountain
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SIC

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 230558

REACH: -1

Festival da Sardinha regressa após dois anos de paragem
Festival da Sardinha regressa após dois anos de paragem

Festival da Sardinha regressa após dois anos de paragem
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CNN PORTUGAL

04/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O setor hoteleiro no Algarve está cada vez mais sensibilizado
para a importância de reduzir os gastos
O setor hoteleiro no Algarve está cada vez mais sensibilizado para a importância de
reduzir os gastos

O setor hoteleiro no Algarve está cada vez mais sensibilizado para a importância de reduzir os gastos
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RTP 1

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

No Algarve há um plano para recrutar pessoas em Marrocos e em
Cabo Verde
No Algarve há um plano para recrutar pessoas em Marrocos e em Cabo Verde

No Algarve há um plano para recrutar pessoas em Marrocos e em Cabo Verde
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RENASCENÇA ONLINE

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Portugueses têm grande vontade de viajar mas o orçamento é
curto - Renascença
Estudo mundial mostra que os portugueses têm grande vontade de viajar e descobrir o
mundo. Mas a crise financeira pode adiar a concretização dos sonhos.

Mais de metade dos portugueses defende que viajar é um interesse ou uma necessidade pessoal. Um
valor acima da média global, avança um estudo internacional.

Avaliar o comportamento das pessoas em relação às viagens e turismo depois de dois anos de
pandemia: foi o objetivo do estudo encomendado pela Travel Lifestyle Network, uma rede mundial de
agências de comunicação na área do turismo e lifestyle, em que se inclui a portuguesa Message in a
Botlle.

O inquérito refere-se ao 1º trimestre deste ano e chegou a quase 180 mil pessoas, de vários continentes
e 28 países/destinos considerados relevantes. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, China, Coreia do
Sul, India, Brasil, Israel, Austrália, África do Sul, ou França, Alemanha, Itália, Espanha ou Portugal.

“Portugal raramente é contemplado neste tipo de inquéritos e por isso havia uma grande curiosidade
sobre o comportamento dos portugueses. Além disso, apesar de não sermos um mercado emissor
relevante, somos um destino importante”, justifica Ruben Obadia, CEO da agência portuguesa.

O desejo de viajar dos portugueses está bem acima da média global e isso revelou-se também na
compra de viagens, nomeadamente internacionais, ultrapassando outros mercados emissores com
poder de compra significativamente mais elevado.

Para 61% dos 2.354 portugueses participantes no estudo, viajar é um interesse/necessidade pessoal.
“Um valor muito acima dos 46% da média global, o que não pode ser desligado da frase ‘eu gosto de
explorar o mundo’, com que mais de metade se identifica”.
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Para Ruben Obadia, a explicação para esta vontade “de sair do país” pode estar no cansaço provocado
por dois anos de pandemia e em que houve um grande crescimento do turismo interno. Mas com o alívio
das restrições- e as poupanças forçadas feitas nesse período – há vontade de descobrir outras regiões
do mundo. “É uma resposta fruto da conjuntura”.

A relação custo/benefício é o fator que mais pesa na decisão de viajar para 54% dos portugueses, mais
do dobro da média global (26%). Segue-se a meteorologia/época do ano e a experiência cultural, o que
na opinião de Ruben Obadia, revela um mercado de consumo de viagens maduro. Conseguir uma
experiência relaxante ou uma experiência única na vida aparecem à frente da procura de boas
infraestruturas para famílias e crianças ou poder visitar família e amigos.

O inquérito foi realizado tendo como referência os primeiros três meses do ano. Entretanto começou
uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a inflação disparou, a crise financeira está a crescer e as pessoas
estão a perder poder de compra, a nível mundial mas sobretudo na Europa.

Com este novo cenário Ruben Obadia não tem dúvidas que se fossem questionadas agora, as pessoas
seriam mais cautelosas. “A vontade de viajar não se altera, mas as condições para que as viagens se
concretizem, para muitas pessoas, deixam de existir. Canalizam as poupanças que lhes sobram (se
sobraram) para colmatar perdas e responder a necessidades essenciais; as viagens e o turismo deixam
de ser uma prioridade”.

O CEO da Message ina Bottle antevê, por isso, um período de retração. “O que aí vem não vai ser bonito
e o turismo também vai sofrer o impacto desta crise que, ainda assim, não será, com certeza, tão
grande como a que se viveu com a pandemia de COVID-19”.

No entanto, lembra que este é um sector que sempre se soube reinventar e adaptar aos tempos e às
necessidades. “Obviamente, o turismo vai encontrar o seu caminho, mas tem que repensar bem o tipo
de produtos e ver os que são mais adequados aos tempos que se aproximam. Porque as pessoas, pelo
menos aqui em Portugal e não só, vão apertar o cinto”.

Aliás, o inquérito da Travel Lifestyle Network já revela que, para as viagens de lazer, os turistas procuram
cada vez mais as companhias aéreas low-cost. Ainda assim, apesar de todos os problemas e polémicas
dos últimos tempos, os portugueses continuam a preferir a TAP. Logo a seguir surgem a Ryanair e a
Easyjet.
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CMTV

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e
luz
Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e luz

Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e luz
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CMTV

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O Algarve está repleto de turistas nacionais e estrangeiros
O Algarve está repleto de turistas nacionais e estrangeiros

O Algarve está repleto de turistas nacionais e estrangeiros

29/34



POSTAL

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Feira da Serra de São Brás de Alportel superou as expetativas e
os números de 2019 - Postal do Algarve
Feira regressou no passado fim de semana ainda mais jovem, com mais dinâmica, mais
inovação e experiências únicas que cativaram os cerca de 38.600 visitantes.Feira
regressou no passado fim de semana ainda mais jovem, com mais dinâmica, mais
inovação e experiências únicas que cativaram os cerca de 38.600 visitantes.

Depois de uma paragem forçada pela pandemia, a Feira da Serra de São Brás de Alportel regressou no
passado fim de semana ainda mais jovem, com mais dinâmica, mais inovação e experiências únicas que
cativaram os cerca de 38.600 visitantes, numa edição que superou as expetativas e os números de
2019, comprovando o sucesso de um certame que é a grande montra do Algarve genuíno.

Inaugurada no passado dia 28 de julho, numa cerimónia presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação
Climática, Duarte Cordeiro, a Feira da Serra reafirmou assim a sua componente ambiental e de
sensibilização para o futuro da serra e das suas gentes. Segundo a autarquia são-brasense, “um caminho
que passa pela prevenção, sensibilização e de valorização dos produtos endógenos como forma de
fixação de pessoas e fortalecimento da dinâmica económica dos territórios”.

O presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro sublinhou o “investimento da autarquia neste que é o
maior evento do concelho e que em 4 dias convida milhares de visitantes a regressar 365 dias a São
Brás de Alportel e ao Algarve”.

Referiu ainda que “o município assumiu com seriedade o compromisso para a adaptação e mitigação das
alterações climáticas e em especial para a eficiência hídrica encontrando-se a decorrer um conjunto de
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ações e medidas que visam contribuir de forma sólida para a redução da pegada ecológica e
consequente minimização dos impactos ambientais”.

A cerimónia inaugural contou ainda com as intervenções da presidente da Comissão Organizadora da
Feira da Serra e vice-presidente da Câmara Municipal Marlene Guerreiro, o presidente da CCDR Algarve,
José Apolinário, e ainda o presidente da Região de Turismo do Algarve João Fernandes, entre outros
autarcas e representantes regionais e locais de diferentes entidades.

A nível ambiental, o certame fortaleceu a sua mensagem de sensibilização e preservação ambiental ao
escolher como convidado de honra o medronho e o medronheiro, dada a sua capacidade de resiliência
perante as adversidades climáticas e regeneração pós incêndios, símbolo maior de esperança e
superação. As potencialidades do fruto foram trabalhadas e apresentadas de forma inovadora no Palco
Sabores e inspiraram novas receitas e sugestões nos restantes espaços da Feira.

Feira da Serra Mais Jovem e dinâmica

Em Ano Europeu da Juventude, a Feira da Serra apresentou-se a mais jovem de sempre. Em 2022 o
Certame alcançou recorde de jovens voluntários e inaugurou o novo Palco Jovem, por onde passaram
cerca de 70 jovens e se apresentaram novos projetos musicais e artísticos da região. Este palco contou
ainda com um momento muito especial: a assinatura do Protocolo entre o Município e a Federação
Nacional de Associações Juvenis a consolidar a adesão do município à Rede Nacional de Municípios
Amigos da Juventude.  Uma cerimónia que contou com a presença do edil são-brasense, Vitor Guerreiro,
a vereadora da Juventude Marlene Guerreiro, o Delegado Regional do Instituto Português do Desporto e
da Juventude, Custódio Moreno e ainda o Presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis,
Marco Santos.

A presença dos jovens na Feira da Serra superou edições anteriores com a participação de 80
voluntários em ações de promoção e divulgação, montagem, desmontagem e apoio no recinto; intensa
participação na iniciativa “São Brás Fashion” e em todos os setores da feira. Uma adesão que reflete o
envolvimento da comunidade são-brasense, o sentimento de pertença, identidade e cidadania que se
vive no seio da juventude são-brasense e que é motivo de orgulho para a Comissão Organizadora. “O
grande envolvimento dos jovens na feira da serra que sentem como sua, é a maior conquista e a
garantia que a Feira da Serra tem futuro!”

Magia cultural em palco

O Palco Principal da Feira superou todas as expetativas, com uma multidão nos quatro dias do certame,
conquistada pela qualidade nacional e internacional dos artistas convidados e pela inclusão e
acessibilidade do público, independentemente das limitações com um espaço para pessoas com
mobilidade reduzida.

O palco onde marcaram sempre presença grupos musicais com participação de músicos são-brasenses,
recebeu os D.A.M.A, no primeiro dia da Feira e o tributo aos eternos Queen com “Break Free – Queen’s
Tribute Show”, num momento absolutamente memorável, na sexta-feira. No sábado o palco foi
inundado com a beleza do comércio local no São Brás Fashion, numa parceria entre o município, a
Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, lojistas, com o apoio de salões de cabeleireira
e estética, e a participação de jovens modelos são-brasenses que abraçaram uma vez mais este
desafio; onde se seguiu a atuação de Carlão. No domingo, foi o a quente voz de Bonga que com os sons
do mundo encerrou o programa.

Nesta edição especial o Palco Sonoridades acolheu pela primeira vez uma peça de teatro familiar, entre
muitas outras atuações musicais e de dança, com destaque para a participação do Grupo Alma Algarvia,
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proveniente da Argentina com razies são-brasenses nos seus antepassados e que continua a perpetuar
as raízes são-brasenses e algarvias de geração em geração.

O novo Palco Jovem fez as delícias dos mais novos com desmonstrações de música e dança mais
arrojadas, dando a conhecer diferentes projetos artísticos, bem como o talento e potencial dos mais
jovens.

Os sabores também foram protagonistas no Palco Sabores com demonstrações diárias pela mão de
conceituados chef’s de cozinha com sugestões inovadores de aplicação e utilização do medronho, da
aguardente e outros derivados. As degustações constantes contemplaram ainda diferentes produtos à
base de medronho, provenientes de distintos produtores, numa mostra diversificada do que melhor que
se faz na região.

A inovação subiu ainda a palco para dar a conhecer produtos diferenciados que acrescentam valor à
região, entre os quais “Medronho Bottle”, uma bebida inovadora desenvolvida a partir de medronho, um
biscoito comestível para animais e humanos “Bake My Dog”, o valor nutricional dos “Microvegetais” e
ainda as criativas sugestões à base de amêndoa de “BudaBites”.

A magia da arte equestre marcou encontro com os visitantes no Picadeiro que além de demonstrações
regulares de equitação, proporcionou experiências únicas de batismo de equitação e contacto com os
cavalos aos mais pequenos, reservando ainda espaço para espetáculos equestres todas as noites, numa
bonita simbiose entre a mestria dos cavaleiros, a elegância dos cavalos e a beleza da música e da dança.

A alegria e boa disposição foi uma presença constante na Feira com dinâmicas e interação criadas por
diferentes marionetas humanas e bandas musicais.

Experiências, saberes e sabores que ficam na memória

O convite a viver a Feira da Serra na primeira pessoa, em família, entre amigos e/ou com o animal de
estimação foi aceite com vivacidade pelos visitantes nos 18 setores que preenchem os hectares do
recinto. A alma da Feira fortalecida pelas gentes que lhe dá é certamente o maior segredo do Certame
que ganha todos os anos novas dinâmicas e perspetivas sobre a diversidade territorial do Algarve.

O coração da Feira, Aldeia Serrana, composta por cerca de 120 expositores, conquistou os sentidos
mais exigentes com artesanato, produtos típicos e de doçaria, conduzindo ainda ao Encontro de Ofícios,
onde os mestres de sabedoria ancestral mostraram ao vivo como fazer empreita de palma, o moer
milho para fazer xarém, o ofício de sapateiros, entre outras artes.  A alimentação mediterrânica e
tipicamente serrana foi outro atrativo do recinto patente nos diversos restaurantes e tascas do Encontro
de Sabores.

O novo espaço “Mar da Serra” trouxe aromas de maresia ao recinto num Bar de praia e onde não
faltaram as pranchas de surf são-brasenses “Ferox”, com deliciosas sugestões serranas que refrescaram
os “turistas”.

Para os mais jovens o certame reservou um mundo de aventuras no Sítio dos Curiosos, com ateliês,
jogos, arborismo, pinturas faciais e muito mais e ainda um convite muito especial para visitar o Sítio dos
animais e conhecer os animais típicos da região, num bonito contributo à valorização e preservação da
fauna local.
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SIC

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

Para enfrentar a escassez de água nas barragens, a Águas do
Algarve já está a reativar velhas captações municipais
Para enfrentar a escassez de água nas barragens, a Águas do Algarve já está a reativar
velhas captações municipais

Para enfrentar a escassez de água nas barragens, a Águas do Algarve já está a reativar velhas captações
municipais
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TVI

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

A Região de Turismo do Algarve está a sensibilizar
empreendimentos turísticos para a necessidade de reduzir ainda
mais os consumos de água
A Região de T urismo do Algarve está a sensibilizar empreendimentos turísticos para a
necessidade de reduzir ainda mais os consumos de água

A Região de Turismo do Algarve está a sensibilizar empreendimentos turísticos para a necessidade de
reduzir ainda mais os consumos de água
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