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Greve dos trabalhadores do setor hoteleiro no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e2d2d12-5e5a-48a0-8654-

5ee9624db4fa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores dos hotéis do Algarve estão hoje em greve. A paralisação foi convocada pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria e Turismo do Algarve, afeta à CGTP. Exigem
melhores salários e condições de trabalho, reivindicações a que vão dar voz numa manifestação esta
tarde, em Faro.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-08-01 09:47
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Greve dos trabalhadores do setor hoteleiro no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5fa945ef-f152-4650-b8f9-

137709567e9c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro de Agosto este ano é o primeiro dia de uma greve de trabalhadores do setor hoteleiro no
Algarve, uma greve de um dia apenas, mas serve para mostrar que os trabalhadores do turismo estão
descontentes e não percebem porque é que não beneficiam do bom momento que está a ser vivido no
setor.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-08-01 08:07
 TSF - Notícias , 2019-08-01 09:07
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A3 Greve regional arrancou com recepção do Inatel de Albufeira sem recepcionista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db2ef4f9

 
Os trabalhadores exigem aumentos salariais, o cumprimento do Acordo de Empresa e a melhoria das
condições de trabalho.
 
A greve regional que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e
Similares do Algarve convocou para hoje, dia 1 de agosto, arrancou com a recepção do Inatel de
Albufeira sem recepcionista no turno da noite, comunicou o mesmo Sindicato, que espera "forte
adesão durante o dia".
 
Os trabalhadores irão concentrar-se junto à unidade hoteleira pelas 8h30 e depois irão participar na
concentração que o Sindicato convocou para as 16h00 em Faro.
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AHRESP prevê pouca adesão na greve dos trabalhadores de hotelaria e turismo
prevista para esta quinta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2019

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4dfbda

 
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) prevê que a greve na
hotelaria, turismo e restauração prevista para esta quinta-feira, no Algarve, terá pouca adesão dos
trabalhadores. A Associação informa, em comunicado, que teve conhecimento do pré-aviso de greve
emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares
do Algarve (SIHTRSA) que procura "reivindicar aumentos salariais, questões relativas a pagamento de
feriados e folgas, bem como horários de trabalho, entre outros".
 
No entanto, a Associação afirma que "não será expectável grande adesão" por parte de dos
trabalhadores dos seus associados, recordando ter assinado Contratos Coletivos de Trabalho para o
Alojamento Turístico e para a Restauração e Bebidas com as estruturas sindicais da CGTP e da UGT.
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João Fernandes, presidente da Região de 
Turismo do Algarve, sobre procura em agosto 

"O ALGARVE É O DESTINO 
DE FÉRIAS PREFERIDO" 
13 CM - Quais as 
perspetivas em ter-

 

mos de procura tu-

 

rística para agosto, 
no Algarve? 
João Fernandes 
Um ligeiro decrés 
cimo em relação ao ano an-
terior, sobretudo nos mer-
cados alemão e holandés, 
mas compensando noutros 
mercados. 
- A que se deve a noticia da 
descida em julho? 
- Ao mau tempo no Algarve, 
por contraponto com ondas 
de calor nos mercados emis-
sores e ao ressurgimento da 
Turquia, Tunísia e Egito, 
com campanhas de preços 
muito agressivas. 
- Essa descida vai refletir-se  

no balanço do ano 
turístico? 
- Para 2019, espera - 
-se uma perfor-
mance ao nível tio 
ano anterior, consi-
derando que o Al-

garve tem vindo a crescer 
nas chamadas épocas inter -
médias e baixa, de outubro a 
maio, e a diversificar merca-
dos, como nos casos dos 
EUA, Canadá, Itália e Brasil. 
- A região está preparada 
para os novos desafios? 
- De há 40 anos a esta parte, 
o Algarve é o destino nacio-
nal de férias preferido dos 
portugueses e dos estrangei 
ros em Portugal, portanto, 
está e estará preparado para 
os. desafios do futuro. o J.M.G. 
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SEF responde às criticas da ANA

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=033ed1b0-a55f-471f-8118-

9b77ede91141&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A diretora nacional do SEF garante que os serviços se estão a adaptar ao aumento das necessidades.
Cristina Gatões responde assim às criticas do presidente da ANA Aeroportos de Portugal, que no início
do ano afirmou que o SEF não tem sabido responder às necessidades do turismo, a diretora nacional
dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras nega as acusações e diz que as fragilidades são da ANA que
não teve a capacidade de se adaptar ao crescimento repentino do número de passageiros nos
aeroportos no país.
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Portugueses preferem o Algarve e Europa como destinos de férias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bfea4d84

 
Os hábitos e os comportamentos dos portugueses para as férias de verão voltaram a ser analisados
pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).
 
De acordo com o estudo, os portugueses valorizam a praia (52%) e preferem o Algarve (48%),
enquanto 34% opta por viajar para a Europa. Preferindo, na maioria, duas semanas de férias na época
de verão (58%) e incidindo no período de julho a setembro (85%), os portugueses prevêem gastar
712EUR durante este período.
 
Na selecção das férias, a pesquisa online continua a ter um papel preponderante na procura do local,
tipo de alojamento e viagem de férias para a maioria da população inquirida (67%).
 
De acordo com o estudo do IPAM, os portugueses têm maior conhecimento da variedade de tipo
alojamentos, sendo de destacar os hotéis (29%), aluguer temporário de casa (21%) e o alojamento
local (20%).
 
Relativamente aos gastos financeiros alocados às férias de verão, para este ano a maioria dos
portugueses prevê gastar 712EUR, uma estimativa que tem vindo a evoluir desde 2017 (700EUR). Os
portugueses optam pela utilização do subsídio de férias, pois de acordo com o estudo este é utilizado
parcialmente por 54% da população inquirida, um valor que cresceu face aos 49% de 2018.
 
A maioria dos portugueses, 73% dos inquiridos, vai sair do local habitual de residência, durante o
período de férias, embora a maioria preveja ficar em Portugal (61%).
 
No que diz respeito aos destinos de eleição, o Algarve é a região nacional mais procurada, eleita por
48% dos inquiridos, seguida pelo Alentejo Litoral (29%) e Norte Litoral (13%). Os restantes dividem-
se pelo interior (Norte e Alentejo) e centro do país. O preço e a promoção foram assinalados como
relevantes para 27% dos inquiridos quando questionados pela escolha do destino.
 
A opção dos portugueses que prefere viajar para fora do país recai na Europa, escolhido por 34%,
sucedido por África, 4%, e América do Sul, 2%.
 
O estudo do IPAM identifica ainda que o verão é a época seleccionada pela maioria dos portugueses
(85%) para umas férias mais longas. Os que não gozam férias neste período alegam motivos
profissionais (55%) e a preferência por épocas do ano com menos movimento (45%).
 
Os últimos anos foram marcados por uma situação de crise económica e financeira com consequências
em diversas áreas do consumo.
 
As férias fora de casa, as viagens para fora do país foram afectadas pelas restrições existentes, tendo
surgido alterações nos anos mais recentes na abordagem mais restritiva ao consumo.
 
Luís de Magalhães
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Sem dinheiro para férias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ead7c1b-9a96-4788-8b7f-

3bde7b05d270&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 40 por cento dos portugueses não conseguem pagar uma semana de férias fora de casa por
ano. Dados revelados pelo Eurostat revelam que Portugal ocupa o 8º lugar dos países membros da
União Europeia, com menos capacidade de suportar este tipo de encargos. uma lista encabeçada pela
Roménia.
Declarações de Dora Lopes, responsável de loja de agência de viagens.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-08-01 07:50
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-08-01 08:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-08-01 07:50
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-08-01 08:49
 RTP 3 - 24 Horas , 2019-07-31 00:56
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1 1 1

As férias do Presidente

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7188a7ee-e3c7-45f0-a483-

88d572966ba3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está quase a partir de férias, mas ainda com uma agenda intensa. Antes do
descanso, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma visita de Estado à Alemanha e quando viajar finalmente
para o Algarve, vai levar mais uma vez trabalho de casa.

 
Repetições: TVI 24 - 2ª Hora , 2019-07-31 01:08
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-08-01 08:23
 TVI 24 - Notícias , 2019-08-01 10:42
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HIPPOTRIP

NOVA EXPERIÊNCIA 
PARA VISITAR LISBOA

O primeiro veículo anfíbio dedicado ao turis-

mo a circular na Península Ibérica tem uma 

nova experiência para oferecer. O HIPPOs-

peed permite, durante os meses de verão, 

visitar a capital de margem a margem. Com 

o objetivo de mostrar Lisboa de uma forma 

original, a HIPPOtrip propõe um passeio de 

meia hora a bordo de uma lancha rápida, 

uma embarcação semirrígida, cómoda e se-

gura. Os visitantes podem, assim, apreciar 

uma vista privilegiada de alguns dos princi-

pais pontos de interesse turístico da cidade, 

como é o caso do MAAT, da Ponte 25 de Abril 

e da Praça do Comércio. 

Edifício “HIPPOtrip” na Doca de Santo 

Amaro em Alcântara

Tel.: 211 922 030

www.hippotrip.com
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Festa em honra da 
Senhora da Assunção, 
na Póvoa de Varzim 

C2) 
Senhora dos 
Remédios, Lamego 

Festas da Senhora 
d'Agonia, 
Viana do Castelo 

ORÇAMENTOS 

• 
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Centenas de romarias 
em agosto dinamizam 
economia e reforçam laços 

No Norte há mais 
de 80 festas de 
cariz religioso 
este mês. Peso 
da emigração 
e passado 
agrário explicam 
concentração 
no verão 

Comissões 
trabalham meses e 
investem milhares 
As comissões que organi-
zam as festas investem 
milhares de euros e tra-
balham quase o ano in-
teiro para garantir a ani-
mação. Em Viana do Cas-
telo, este ano, a romaria 
da Senhora d'Agonia vai 
custar 55o mil euros e 
promete voltar a encher 
ruas e praças da cidade, 
entre os dias 16 e 20 des-
te mês. Em Vilar do Tor-
no e Alentém, Lousada, a 
comissão que organiza 
os festejos em honra de 
Nossa Senhora da Apare-
cida vai investir, este 
ano, iso mil euros (mais 
20 mil que no ano ante-
rior) na festa que decor-
re entre os próximos 
dias io e 15.O ponto alto 
é a procissão com o 
maior andor do Mundo 
(22,5 metros de altura), 
que atrai "multidões", 
diz André Farias, presi-
dente da comissão de 
festas. Outro exemplo é 
Lamego, onde, em zoi8, 
o orçamento da Senhora 
dos Remédios rondou os 
30o mil euros. • 

Zulay Costa 
locais@jn.pt 

FESTAS  Centenas de festas popu-
lares e romarias inundam o país 
neste mês de agosto, com maior 
preponderãncia no Norte. Só na 
região de turismo do Porto e Nor-
te de Portugal, que publicou um 
guia das "Festas e Romarias Norte 
de Portugal" com as principais, são 
279, das quais 81(29%) decorrem 
em agosto, o mês mais festeiro. 
Cerca de 85% do total das festas 
contabilizadas nesta região decor-
rem entre maio e setembro. 

E de fora fícam os milhares de 
pequenas festas de aldeia, que de-
monstram a "devoção popular e 
religiosa", uma das "principais ca-
racterísticas" do território, avan-
ça a entidade regional de turismo. 
"Cada freguesia dos 86 concelhos 
da Região Norte tem uma mão-
-cheia de celebrações dessa natu-
reza", confirma. O turismo religio-

  

so, que em 2018 teve um "incre-
mento de 9%", a avaliar pela pro-
cura nas lojas de turismo, e no qual 
se enquadram as festas e romarias, 
é um "produto estratégico" devi-
do ao seu "elevado potencial", 
contribuindo "decisivamente 
para o aumento de turistas, no-
meadamente nacionais, e dos pro-
veitos económicos". 

Por norma, o Norte é mais festei-
ro. "Não há praticamente aldeia 
nenhuma no Norte que não tenha 
no verão uma festividade em que 
a comunidade celebra o padroei-
ro", reforça o cónego José Paulo 
Abreu, presidente do Instituto de 
História e Arte Cristã. A concen-
tração no verão e, particularmen-
te em agosto, deve-se a questões 
"práticas, climatéricas e demográ-
ficas", que se prendem com o 
"bom tempo, férias da população 
e regresso dos emigrantes", expli-
ca. A maioria destas celebrações, 
acrescenta Albertino Gonçalves, 

• 

k 

sociólogo e investigador na Uni-
versidade do Minho, "desenha-
ram-se quando Portugal era uma 
sociedade agrária", sendo as pou-
cas festas de inverno dedicadas à 
"caridade, solidariedade e parti-
lha" e as de verão, a grande maio-
ria, direcionadas para "o prazer e 
folia", por ser tempo de "abundân-
cia". As festas, sublinha Albertino 
Gonçalves, são "marcos identitá-
rios de um povo" e, em Portugal, o 
"cariz religioso mantém-se". 

«CHUVA PARA TERRA SECA" 
Aparte litúrgica junta-se habitual-
mente uma vertente profana que 
promove o convívio entre a popu-
lação, o estreitar de laços com os 
emigrantes que regressam às ori-
gens e a atração de turistas. Há pa-
gamentos de promessas a santos, 
bailes animados por conjuntos 
musicais, decorações, restaurantes 
cheios e, nas romarias de maior di-
mensão - como a Sr.a d'Agonia  

i E, :es   

111$ 

1)• 

(Viana do Castelo), Sr.-a dos Remé-
dios (Lamego), Sr.' da Assunção 
(Póvoa de Varzim) e Gualterianas 
(Guimarães) -, alojamentos lota-
dos. Muitos, sublinha o cónego, 
"esperam pelas festas como chuva 
para terra seca", pelos proveitos 
económicos que geram. São, 
exemplifica, "balões de oxigénio" 
para bandas e coletividades. 

Tal como os artistas, também os 
"cerca de 1800 grupos folclóricos 
do país", diz Daniel Café, presi-
dente da Federação do Folclore 
Português, viajam de norte a sul, 
integrando os programas. As ro-
marias, afirma, "geram movimen-
to e ajudam a dinamizar a econo-
mia de uma forma que ainda está 
por estudar", mas que não deve ser 
"desvalorizada". 

O JN pediu informações às res-
tantes quatro regiões de turismo 
do continente, mas apenas o Al-
garve respondeu, com dados de 
2003. • 
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Artistas e grupos 
musicais, 
restauração e 
alojamento ganham 
novo fôlego 
com movimento 

       

        

       

Na casa da marcha, 
ultimam-se os 
preparativos para as 
Festas da Cidade 

 

I 

     

      

       

        

Z;^ 

Negócios Datas 
Cachês 
avultados 
O verão é época alta 
para os artistas, que co-
bram cachê por cada 
participação. Alguns 
são avultados, como o 
dos Xutos & Pontapés 
(pedem 37 mil euros 
para atuar) e o da fadis-
ta Mariza (35 mil por 
concerto). Tony Carrei-
ra, que faz uma pausa, 
era o mais bem pago 
em 2018, com uma mé-
dia de 39 mil euros por 
concerto. 

Voluntários Dre-oaram 
Marcha Gualtcriana em 
Guimarães desde abril 

--

 

REPORTAGEM 

S. Bento da Porta 
Aberta 
io ais agosto 
Manda a tradição que em 
Terras de Bouro se ofereça 
ao santo patriarca elemen-
tos como sal, ovos, azeite 
ou figuras de cera. 

Senhora d'Agonía 
16 a 20 agosto 
O desfile da mordomia e a 
procissão solene são al-
guns dos pontos altos des-
ta romaria ancestral de 
Viana do Castelo. 

Toy faz 32 atuações 
apenas neste mês 
Os artistas e conjuntos 
desdobram-se em atua-
ções. O cantor Toy, por 
exemplo, vai ter um 
mês de agosto preen-
chido, com 32 atuações 
agendadas em bailes 
por todo o país. Tal 
como JN já havia divul-
gado, segundo o portal 
de contratação pública 
BASE, cobra entre 6 
mil e 9 mil euros por 
concerto 

Um milhão 
em Viana 
Estima-se que, pelas 
festas da Senhora 
d'Agonia, em Viana do 
castelo, uma das maio-
res romarias do país, 
tenham passado, em 
2018, mais de um mi-
lhão de pessoas, que 
encheram as ruas e ge-
raram negócios. Este 
ano a enchente deverá 
repetir-se. 

Arranca hoje  Primeira grande festa popular de agosto 
dura até dia 5. Obreiros trabalham de manhã à noite 

Senhora 
dos Remédios 
16 agosto 
a 9 setembro 
Tem epicentro junto ao 
santuário e à sua escadaria 
de 618 degraus, na cidade 
de Lamego. 

R 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

TRABALHO  Os obreiros da Marcha 
Gualteriana já ultimam preparati-
vos para o grande evento das Fes-
tas da Cidade e Gualterianas, que 
começam hoje em Guimarães e se 
prolongam até segunda-feira. O 
último evento do cartaz das festas 
é precisamente a marcha, um cor-
tejo com cerca de 500 participan-
tes e dez carros alegóricos onde 
reina a sátira e a boa disposição. 

O evento está a ser preparado há 
meses por 85 voluntários, como 
contou, ao JN, José Pontes, presi-
dente da Associação Artística da 
Marcha Gualteriana: "já estamos 
a trabalhar na marcha desde 13 de 
abril, mas, atenção, estivemos an-
tes a fazer os preparativos para co-
meçarmos tudo nessa altura". 

Na casa da marcha, uma grande 
garagem onde tudo nasce, en-
quanto uns cortam esferovite, ou-
tros pintam e outros cortam ma-
deira. No chão há litros infindá-
veis de tinta, quilos de esferovite, 
madeira e papel e centenas de me-
tros de fios elétricos. É que, como 
a marcha acontece à noite, há que 
assegurar que os carros brilham. 

Os adereços são quase todos fei-
tos de esferovite meticulosamen-
te desenhado e pintado para cor-
responderem à temática dos car-
ros, sendo que cada viatura é alu-
siva a um tema. Este ano, man-
têm-se no cortejo o carro da cida-
de e o das balonas, com o último a 
encerrar o desfile com fogo de ar-
tificio. Pelo meio há o carro dedi-
cado aos escoteiros de São Dâma-
so, à cidade de Istambul, aos 30 
anos da cooperativa Oficina, à mi-
tologia nórdica, a Wall Street, ao 
Alentejo, aos 125 anos da Socieda-

 

DESTAQUES DO CARTAZ 

Teatro (De) Assis 
Todos os dias (19 horas) 
Igreja dos Capuchos 

Batalha das flores 
Dia 3 (18 h), ruas da cidade 

Grande sessão de fogo 
Dia 3 (00.30 horas) 
Largo da Mumadona 

Marcha Gualteriana 
Dia 5 (22 horas) 
Ruas da cidade  

de Musical de Pevidém, e às crian-
ças. O mais aplaudido é sempre o 
carro da cidade, geralmente alusi-
vo a um monumento de Guima-
rães, que este ano representa a 
igreja de Santa Marinha da Costa, 
com as duas grandes torres sinei-
ras a protegerem a cruz que res-
guarda a imagem da santa que dá 
o nome ao templo religioso. 

AO SOM DA RÁDIO LOCAL 
Na casa da marcha, os obreiros tra-
balham ao som da rádio local de 
manhã à noite. Há quem chegue 
às oito da manhã e só saia de lá à 
meia-noite. Tudo para assegurar 
que o maior evento das festas de 
Guimarães não se apaga. É que a 
maioria dos obreiros tem mais de 
50 anos e, se não aparecerem jo-
vens que queiram pegar na tradi-
ção, corre o risco de desaparecer. 

Ali não falta trabalho e quem não 
sabe aprende, só precisa de ter 
vontade de ajudar a cidade. Este 
ano, um grupo de jovens artistas 
vimaranenses ajudou os obreiros 
e deu outro requinte aos desenhos 
e esculturas de esferovite. Quem 
sabe não são eles os obreiros de 
amanhã. "Vamos corresponder", 
assegura José Pontes, enquanto 
ultima os preparativos.. 

Senhora das Graças 
18 a 22 agosto 
Bragança celebra a pa-
droeira com animação di-
versa. O ponto alto do pro-
grama religioso é a missa 
na catedral e procissão . 

São Bartolomeu 
do Mar 
24 agosto 
Os rituais de oferta de um 
frango preto ao santo e o 
banho de mar repetem-se 
anualmente e mantêm o 
cariz singular da romaria 
de Esposende. 
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Agosto brinda Algarve com música, espectáculos e a melhor gastronomia e sabores
do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2019

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4f578486

 
O Algarve recebe o mês de Agosto com muita animação, música, espetáculos e a melhor gastronomia
e sabores do mar entre as centenas de eventos que compõem a agenda mensal editada pela Região
de Turismo do Algarve (RTA). Já disponível online, o Guia Algarve de Agosto destaca o Festival do
Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.
 
A sardinha assada é a rainha na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se
faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia. Com início a 07 de Agosto,
este festival prolonga-se até dia 11 e leva, ainda, à margem do rio Arade, artesanato, animação e os
concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.
 
Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim do
Pescador Olhanense, com vista para a ria Formosa. Entre os dias 09 e 14 podem ser apreciados
camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria, confecionados
em diferentes pratos. Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados
por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen "Killer Queen", Paula Fernandes, Ludmilla
e os Resistência.
 
No último dia do mês, 31 de Agosto, os tons de branco inundam Loulé para a oitava edição da  Noite
Branca , que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo,
a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.
 
E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a
região. Desde da cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do  Guia Algarve  e
que vêm animar quem nela vive ou a escolheu como destino de férias.
 
Entre elas contam-se a Fatacil (de 16 a 25 de Agosto, em Lagoa); o Folkfaro, que junta grupos de
folclore de todo o mundo na capital algarvia (entre dias 17 e 25, em Faro); o ESTAR - Encontros de
Teatro e Animação de Rua (de 22 e 24, em Aljezur/Odeceixe); o regresso à Idade Média na Feira
Medieval de Silves (de 09 a 18 de Agosto) e nos Dias Medievais de Castro Marim (entre 28 de Agosto
e 01 de Setembro); e o International Masters Futsal (de 22 a 25 de Agosto, em Portimão).
 
No teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça  Casal da Treta  com José Pedro Gomes e Ana
Bola (dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro) e a inauguração, a 03 de Agosto, da
exposição de pintura  Pax.02 - O Voo de Pax , de Débora Pax, que estará patente até ao final do mês
na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
 
Editado mensalmente pela RTA, o  Guia Algarve  é uma publicação bilingue (português e inglês), com
uma tiragem de 70 mil exemplares em agosto e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car, campos de golfe da região.
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Noite Branca e (muita) gastronomia animam Agosto no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1a531ffa

 
Animação não falta
 
A Noite Branca, em Loulé, o Festival do Marisco, em Olhão, e da Sardinha, em Portimão, são algumas
das propostas de animação, ao longo do mês de Agosto que começa esta quinta-feira, no Algarve.
 
A sardinha assada é a rainha na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se
faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia. Com início a 7 de Agosto, este
festival prolonga-se até dia 11 e leva, ainda, à margem do rio Arade, artesanato, animação e os
concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.
 
Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim do
Pescador Olhanense, com vista para a ria Formosa. Entre os dias 9 e 14 podem ser apreciados
camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria, confecionados
em diferentes pratos. Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados
por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen "Killer Queen", Paula Fernandes, Ludmilla
e os Resistência.
 
No último dia do mês, 31 de Agosto, os tons de branco invadem Loulé para a oitava edição da "Noite
Branca", que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo,
a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.
 
E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a
região. Desde da cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do "Guia Algarve",
editado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), e que vêm animar quem nela vive ou a escolheu
como destino de férias.
 
Entre elas contam-se a Fatacil (de 16 a 25 de Agosto, em Lagoa), o Folkfaro, que junta grupos de
folclore de todo o mundo na capital algarvia (entre dias 17 e 25, em Faro), o ESTAR - Encontros de
Teatro e Animação de Rua (de 22 e 24, em Aljezur/Odeceixe), a Feira Medieval de Silves (de 9 a 18 de
Agosto) e nos Dias Medievais de Castro Marim (entre 28 de Agosto e 1 de Setembro) e o International
Masters Futsal (de 22 a 25 de Agosto, em Portimão).
 
No teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça  Casal da Treta  com José Pedro Gomes e Ana
Bola (dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro) e para a inauguração, a 3 de Agosto,
da exposição de pintura  Pax.02 - O Voo de Pax , de Débora Pax, que estará patente até ao final do
mês na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
 
Editado mensalmente pela RTA, o  Guia Algarve  é uma publicação bilingue (português e inglês), com
uma tiragem de 70 mil exemplares em agosto e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car, campos de golfe da região.
 
Sul Informação
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Agosto brinda Algarve com música, espetáculos e a melhor gastronomia e sabores do
mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2019

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=586abf18

 
O Algarve recebe o mês de agosto com muita animação, música, espetáculos e a melhor gastronomia
e sabores do mar entre as centenas de eventos que compõem a agenda mensal editada pela Região
de Turismo do Algarve (RTA). Já disponível online, o Guia Algarve de agosto destaca o Festival do
Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.
 
A sardinha assada é a rainha na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se
faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia. Com início a 07 de agosto,
este festival prolonga-se até dia 11 e leva, ainda, à margem do rio Arade, artesanato, animação e os
concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.
 
Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim do
Pescador Olhanense, com vista para a ria Formosa. Entre os dias 09 e 14 podem ser apreciados
camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria, confecionados
em diferentes pratos. Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados
por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen "Killer Queen", Paula Fernandes, Ludmilla
e os Resistência.
 
No último dia do mês, 31 de agosto, os tons de branco inundam Loulé para a oitava edição da  Noite
Branca , que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo,
a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.
 
E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a
região. Desde da cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do  Guia Algarve  e
que vêm animar quem nela vive ou a escolheu como destino de férias.
 
Entre elas contam-se a Fatacil (de 16 a 25 de agosto, em Lagoa); o Folkfaro, que junta grupos de
folclore de todo o mundo na capital algarvia (entre dias 17 e 25, em Faro); o ESTAR - Encontros de
Teatro e Animação de Rua (de 22 e 24, em Aljezur/Odeceixe); o regresso à Idade Média na Feira
Medieval de Silves (de 09 a 18 de agosto) e nos Dias Medievais de Castro Marim (entre 28 de agosto e
01 de setembro); e o International Masters Futsal (de 22 a 25 de agosto, em Portimão).
 
No teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça  Casal da Treta  com José Pedro Gomes e Ana
Bola (dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro) e a inauguração, a 03 de agosto, da
exposição de pintura  Pax.02 - O Voo de Pax , de Débora Pax, que estará patente até ao final do mês
na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
 
Editado mensalmente pela RTA, o  Guia Algarve  é uma publicação bilingue (português e inglês), com
uma tiragem de 70 mil exemplares em agosto e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car, campos de golfe da região.
 
Ademar Dias
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Noite Branca, sardinha e marisco prometem aquecer agosto no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c465d6f

 
Animação, música, espetáculos e muita gastronomia e sabores do mar são algumas das centenas de
possibilidades que compõem a agenda mensal editada pela Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Já disponível online, o Guia Algarve de agosto destaca o Festival do Marisco, em Olhão, o Festival da
Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.
 
A sardinha assada é a personagem principal na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta
iguaria, que se faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia.
 
Com início a 7 de agosto, este festival prolonga-se até dia 11 e leva ainda, à margem do rio Arade,
artesanato, animação e os concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e
Expensive Soul.
 
Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim
Pescador Olhanense, com vista para a Ria Formosa.
 
Entre os dias 9 e 14 podem ser apreciados camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre
tantos outros tesouros da Ria, confecionados em diferentes pratos.
 
Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados por Matias Damásio,
Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen com  Killer Queen , Paula Fernandes, Ludmilla e os
Resistência.
 
A terminar, mesmo no último dia do mês, 31 de agosto, os tons de branco inundam Loulé para a
oitava edição da  Noite Branca , que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios
emblemáticos como o Castelo, a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a
Avenida José da Costa Mealha.
 
E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a
região. Desde a cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do  Guia Algarve  e que
vêm animar quem nela vive ou a escolheu como destino de férias.
 
Entre elas contam-se a Fatacil, de 16 a 25 de agosto, em Lagoa; o Folkfaro, que junta grupos de
folclore de todo o mundo na capital, entre os dias 17 e 25; o ESTAR - Encontros de Teatro e Animação
de Rua, de 22 a 24, em Aljezur/Odeceixe; o regresso à Idade Média na Feira Medieval de Silves, de 9
a 18 de agosto e nos Dias Medievais de Castro Marim, entre 28 de agosto e 1 de setembro. Por fim, o
International Masters Futsal, de 22 a 25 de agosto, em Portimão.
 
Já no teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça  Casal da Treta  com José Pedro Gomes e Ana
Bola, dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro, e a inauguração, a 3 de agosto, da
exposição de pintura  Pax.02 - O Voo de Pax , de Débora Pax, que estará patente até ao final do mês
na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
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Editado mensalmente pela RTA, o  Guia Algarve  é uma publicação bilingue (português e inglês), com
uma tiragem de 70 mil exemplares em agosto e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
[Additional Text]:
destaque_e-ainda_NoiteBranca
Noite Branca em Loulé
Print Icon
 
barlavento
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Música, espetáculos e gastronomia atraem milhares ao Algarve em agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2019

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Stefanie Palma

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=119c803e

 
Ouvir
 
O Algarve recebe o mês de agosto com muita animação, música, espetáculos e a melhor gastronomia
e sabores do mar entre as centenas de eventos que compõem a agenda mensal editada pela Região
de Turismo do Algarve (RTA). Já disponível online, o Guia Algarve de agosto destaca o Festival do
Marisco, em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.
 
O Algarve espera receber milhares de visitantes (Fotos D.R.)
 
A sardinha assada "é a rainha na cidade portimonense, com o evento dedicado a esta iguaria, que se
faz acompanhar tradicionalmente pelo pão, batatas e a salada algarvia", conforme refere a nota de
imprensa enviada ao POSTAL.
 
Com início a 07 de agosto, este festival prolonga-se até dia 11 e leva, ainda, à margem do rio Arade,
artesanato, animação e os concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco Rodrigues, C4 Pedro e
Expensive Soul.
 
Já em Olhão, os sabores são do marisco no histórico festival que acontece anualmente no Jardim do
Pescador Olhanense, com vista para a ria Formosa. Entre os dias 09 e 14 podem ser apreciados
camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria, confecionados
em diferentes pratos. Durante seis dias, são também diversos os momentos musicais proporcionados
por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos Queen "Killer Queen", Paula Fernandes, Ludmilla
e os Resistência.
 
No último dia do mês, 31 de agosto, os tons de branco inundam Loulé para a oitava edição da  Noite
Branca , que acontece na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo,
a Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.
 
E porque o Algarve é uma terra de atrações diversificadas, multiplicam-se os eventos por toda a
região. Desde da cultura ao desporto, são várias as sugestões que fazem parte do  Guia Algarve  e
que vêm animar quem nela vive ou a escolheu como destino de férias.
 
Entre elas contam-se a Fatacil (de 16 a 25 de agosto, em Lagoa); o Folkfaro, que junta grupos de
folclore de todo o mundo na capital algarvia (entre dias 17 e 25, em Faro); o ESTAR - Encontros de
Teatro e Animação de Rua (de 22 e 24, em Aljezur/Odeceixe); o regresso à Idade Média na Feira
Medieval de Silves (de 09 a 18 de agosto) e nos Dias Medievais de Castro Marim (entre 28 de agosto e
01 de setembro); e o International Masters Futsal (de 22 a 25 de agosto, em Portimão).
 
No teatro e nas artes plásticas, destaque para a peça  Casal da Treta  com José Pedro Gomes e Ana
Bola (dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro) e a inauguração, a 03 de agosto, da
exposição de pintura  Pax.02 - O Voo de Pax , de Débora Pax, que estará patente até ao final do mês
na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
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Música, espetáculos e gastronomia em agosto no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2019

Meio: TV Europa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6e2c39f

 
PaísSociedade Música, espetáculos e gastronomia em agosto no Algarve
 
No Algarve, o mês de agosto também é tempo de música, espetáculos, animação diversas, feira e
festivais gastronómicos. O "Guia Algarve" permite planear uma agenda para que o visitante não falhe,
desde os festivais à Noite Branca.
 
Por TV Europa - tveuropa@tveuropa.pt 31 Julho 2019 22:22 0 Partilhar no Facebook Música,
espetáculos e gastronomia em agosto no Algarve. Foto: DR
 
No mês de agosto, no Algarve, a animação, a música, os espetáculos e a gastronomia enchem o
cartaz com centenas de eventos. Uma agenda completa já disponível em guia editado pela Região de
Turismo do Algarve (RTA). O "Guia Algarve" de agosto destaca, entre outros, o Festival do Marisco,
em Olhão, o Festival da Sardinha, em Portimão, e a Noite Branca, em Loulé.
 
A sardinha assada é rainha em Portimão. Uma iguaria, que se faz acompanhar tradicionalmente pelo
pão, batatas e a salada algarvia. O festival começa a 07 de agosto, e prolonga-se até dia 11, e leva à
margem do rio Arade, artesanato, animação e os concertos de Amor Electro, Bárbara Bandeira, Marco
Rodrigues, C4 Pedro e Expensive Soul.
 
Em Olhão, os sabores são do marisco. Um festival que decorre anualmente no Jardim do Pescador
Olhanense, com vista para a ria Formosa, entre os dias 09 e 14 de agosto. Uma oportunidade para
apreciar camarões, amêijoas, ostras, sapateiras, lagostas, entre tantos outros tesouros da ria,
confecionados em diferentes pratos. Sabores que durante os seis dias são acompanhados com
diversos os momentos musicais proporcionados por Matias Damásio, Áurea, HMB, a banda tributo aos
Queen "Killer Queen", Paula Fernandes, Ludmilla e os Resistência.
 
No último dia do mês, 31 de agosto, o branco invade Loulé para a oitava edição da "Noite Branca". Um
evento que decorre na zona histórica da cidade e invade os edifícios emblemáticos como o Castelo, a
Igreja Matriz, Mercado Municipal, o Largo de São Francisco e a Avenida José da Costa Mealha.
 
Mas há muito mais atrações de interesse no Algarve, como: a Fatacil, que decorre de 16 a 25 de
agosto, em Lagoa; o Folkfaro, que junta grupos de folclore de todo o mundo na capital algarvia, entre
dias 17 e 25 de agosto, em Faro; o ESTAR - Encontros de Teatro e Animação de Rua, de 22 e 24 de
agosto, em Aljezur/Odeceixe; o regresso à Idade Média na Feira Medieval de Silves, de 09 a 18 de
agosto e nos Dias Medievais de Castro Marim, entre 28 de agosto e 01 de setembro; e o International
Masters Futsal, de 22 a 25 de agosto, em Portimão.
 
No teatro e nas artes plásticas, o destaque vai para a peça "Casal da Treta" com José Pedro Gomes e
Ana Bola, nos dias 23 e 24, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro e a inauguração, dia 3 de
agosto, da exposição de pintura "Pax.02 - O Voo de Pax", de Débora Pax, que vai estar patente até ao
final do mês na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira.
 
Sugira uma correção Para enviar uma sugestão, por favor faça login ou registe-se.
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