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ALOJAMENTO LOCAL 

Vale 19% do PIB algarvio 
IMPACTO O  Casas para turistas são negócio que gera 
20 mil postos de trabalho diretos na região Sul 

ANA PALMA 
á mais de de 33 mil Aloja--

 

mentos Turísticos (AL) no 
Algarve, dos quais mais de 

metade só nos concelhos de Albu -
feira, Lotilé e Portimão. A revelação 
foi feita ontem em Albufeira, du-
rante a apresentação de um estudo 
da AHRESP - Associação de Hote-
laria Restauração e Similares de 
Portugal, coordenado por Hélia Pe-
reira Gonçalves, do ISCTE - Insti-
tuto Universitário de Lisboa. O es-
tudo incidiu até 30 de julho e os nú-
meros têm vido a subir. 

Desse total, 77% dos 233 proprie-
tários têm apartamentos, esperando 
obter retorno do investimento num 
período de 6,5 anos. Cerca de 72,9% 
dos donos dos AL investiu cerca de 
10 mileuros. Ainda de acordo com o 
estudo, o AL gera diretamente cer-
ca de 20 mil mil empregos e 46 mil 
indiretos, num total de 66 mil. Em 
termos do impacto económico, o 

    

Receitas 

432 
milhões é quan-
to se estima 
que seja o im-
pacto económi-
co do Aloja-
mentolocal no 
Pais em 2019. 

 

A 

  

    

    

    

    

     

negócio contribuiu para o PIB al-
garvio em "cerca de quatro mil mi-

, lhões de euros, o que representa 
quase 19% do PIB que é criado na 
região", frisou Hélia Gonçalves. 
Para a investigadora, este é um setor 
em que "quase 100% dos casos es-
tudados continua com a sua ativi-
dade". E dos que se mostraram 
"perfeitamente satisfeitos", "cerca 
de 25% sublinharam que as melho-
res expetativas foram superadas" 
(mais napágina 47) . 
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DISOMSODIRETO 

AnaJacinto, secretária-geral da AHRESP, 
justifica estudos sobre Alojamento Local 

"QUEM DECIDE DEVE TER 
DADOS CONCRETOS" 
UI CM - A Associa-

 

ção de Hotelaria, 
Restauração e Simi-

 

lares de Portugal 
(AHRESP) mandou 
fazer mais um estu-

 

do sobre o Aloja-

 

mento Local, desta vez sobre 
oAlgarve. Porquê? 
Ana Jacinto - Porque o Alo 
jamento Local gera paixões, 
toda agente opina, mas o 
que procuramos é ter dados 
concretos que permitam a 
quem tem de legislar sobre 
o tema que decida, de facto, 
com a realidade que é de-
monstrativa daquilo que se 
passa. Opiniões, sentimen-
tos, toda a gente tem. Mas 
quem decide deve ter dados 
concretos para o fazer. E é  

  isso que este estudo 
permite. 
- Já foram feitos 
outros estudos 
idênticos? 

Sim. Já foram fei-

 

tos outros estudos 
sobre o resto no País, no-
meadamente sobre a Grande 
Lisboa, o Centro, o Alentejo 
e O Norte. 
- Porque foi a AHRESP 
a lançar os estudos? 

Não havendo dados neces-
sários sobre o Alojamento 
Local, como representantes 
desse setor desde há muitos 
anos, sentimo-nos na obri-
gação de os fazer. Daí a ne-
cessidade de trazer ao de 
cima da mesa estes dados 
para se decidir melhor. 0A.P. 
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Alojamento Local 
no Algarve vale 
980 milhões por ano 

Estudo revela que no último ano abriram 5752 unidades 
na região. Setor emprega cerca de 20 mil pessoas 

Maioria dos hóspedes do AL são casais com filhos 

TURISMO  No último ano 
abriram no Algarve 5752 
unidades de Alojamento Lo-
cal (AL), setor que é respon-
sável por cerca de 20 mil 
postos de trabalho, com um 
volume de negócios anual 
de 980 milhões de euros, re-
velou um estudo ontem di-
vulgado. O estudo realizado 
pela Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP), em 
parceria com o Instituto 
Universitário de Lisboa 
(ISCTE), faz a caracterização 
dos 32405 alojamentos 
existentes no distrito de 
Faro, entre julho de 2018 e 
junho de 2019. 

A amostra tem como base 
as respostas de 233 empre-
sários a inquéritos, abran-
gendo 2947 unidades de AL, 
entre apartamentos (77%), 
seguindo-se as moradias 
(21,3%), os estabelecimen-
tos de hospedagem (1,3%), 
os hostels (0,3%) e os quar-
tos (0,1%). 

De acordo com os dados 
apresentados no auditório 
municipal de Albufeira, o 
mercado do alojamento lo-
cal gerou um volume de ne-
gócios de 981,5 milhões de 
euros, o que equivale a 19% 
do Produto Interno Bruto da 
região, tendo o Estado arre-

  

cado em impostos cerca de 
160 milhões de euros. 

ESTAVAM DESOCUPADOS 

Segundo o documento, a 
maioria dos alojamentos en-
contravam-se anteriormen-
te desocupados ou eram uti-
lizados como casa de férias e 
24,3% eram utilizados como 
habitação própria perma-
nente. 

A maioria dos proprietá-
rios das unidades (66,1%) 
exercem a sua atividade 
como pessoa coletiva e ge-
rem 88,1% dos alojamentos, 
apresentando um grau de 
habilitações elevado, indica. 

A taxa média de ocupação 
verificada no último ano si-
tuou-se em 65%, sendo os  

mercados britãnico, francês 
e português os mais relevan-
tes como destinos emisso-
res, sendo os hóspedes, 
maioritariamente, casais 
com filhos. 

Ana Jacinto, secretária-
-geral da AHRESP, conside-
rou que o estudo "é rele-
vante, porque se pode 
constatar que mais de 40% 
das casas que estão em alo-
jamento local estavam de-
socupadas, foram adapta-
das e melhoradas". Por ou-
tro lado, o número de pes-
soas que o setor emprega 
até à AHRESP "surpreen-
deu", uma vez que se trata 
"gera cerca de 20 mil em-
pregos diretos e mais de 66 
mil indiretos", frisou. • 
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A4 Algarve supera as 32 mil unidades de alojamento local. Albufeira é a campeã
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Albufeira, Loulé e Portimão concentram mais de 50% destas estruturas. Os gastos diretos dos turistas
nas unidades de AL a sul cifram-se em 981,5 milhões de euros.
 
O Algarve é há décadas um dos destinos de férias em Portugal por excelência. O aluguer de casas
para o verão é uma realidade há vários anos, mesmo antes de ser chamado de alojamento local. Um
estudo realizado a pedido da AHRESP mostra que no sul do país existem 32.405 alojamentos locais
(AL) listados no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL). Albufeira, Loulé e Portimão são as três
cidades costeiras que concentram mais de 50% destas estruturas para turismo. São também estas
três localizações que concentram o maior número de camas - mais de 25 mil em Albufeira, superior a
22 mil em Loulé e a 12 mil em Portimão - e hóspedes - mais de 35 mil em Albufeira, acima de 29 mil
em Loulé e mais de 20 mil em Portimão. Os britânicos, que frequentemente escolhem o Algarve como
destino de férias, também são dos principais turistas a recorrerem ao AL, seguidos dos portugueses e
franceses. Entre os principais motivos para os que rumam a Sul elegerem este tipo de alojamento está
o preço e a localização. 24,3% dos imóveis transformados em AL eram utilizados como habitação
permanente No Algarve, o alojamento local é sobretudo composto por apartamentos (77%) e por
moradias (21,3%), sendo que mais de metade dos proprietários só tem uma unidade sob gestão. Tal
como para o restante setor do turismo, a sazonalidade da região é para os proprietários destes
imóveis é uma das principais ameaças à atividade, seguida da carga fiscal associada à atividade e
questões legais/licenciamentos. Ainda assim, a maioria dos empresários antecipa uma manutenção ou
melhoria do cenário atual isto porque se mostram igualmente otimista com a procura turística externa.
Os gastos diretos dos turistas nas unidades de AL a sul cifra-se em 981,5 milhões de euros, de acordo
com o estudo. Sendo que esta atividade dá um contributo de 354 milhões de euros para o PIB e tem
perto de 20 mil pessoas a trabalharem neste segmento. Muitos dos imóveis que foram transformados
em alojamento local estavam desocupados. Ou seja, pouco mais de 40% do número de imóveis
estavam desocupados ou eram utilizados como casa de férias e 24,3% eram utilizados como habitação
permanente. O remanescente dos espaços eram antigas pensões/residenciais e arrendamentos
comerciais. Apesar de ser elevada a diversidade de tipologias e combinações, o AL típico no Algarve
são apartamentos com capacidade para quatro pessoas: um a dois quartos, com duas a três camas, e
uma a duas casas de banho. Outro dado que este estudo mostra é que a maioria dos proprietários
quer minimizar potenciais riscos e por isso proíbe a permanência no espaço de animais e exige valores
de reserva (normalmente na casa de 30%). Quanto à ocupação, os dados mostram que as taxas de
ocupação médias anuais são positivas, com 68,8% dos alojamentos com taxas de ocupação média
anual superior a 50%. A maioria das reservas (77%) em alojamento local são feitas através das
plataformas digitais, sendo que, das várias presentes no mercado há uma que se destaca, a Booking
(36%). Quando se fala de alojamento local uma das questões frequentemente mencionada é o efeito
que este tipo de infraestrutura para turistas tem para as comunidades locais. O estudo da AHRESP
mostra que no Algarve o alojamento local é bem acolhido pela população, com quase 38% dos
vizinhos a dizerem que têm uma boa opinião sobre o AL e 43,5% a sublinharem que têm uma opinião
positiva.
 
Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro Vivo
 
Ana Laranjeiro
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 Uma mudança de paradigma a nível 
global e a as chaves para um turismo 
sustentável em Portugal são o ponto de 
partida para a realização da  segunda 
edição da Cimeira Internacional de Tu-
rismo de Qualidade e de Compras. 

Miguel Júdice, presidente do comité 
organizador deste segundo “Shopping 
Tourism & Economy Summit Lisboa”, 
a decorrer no Pestana Palace Hotel, no 
dia 10 de dezembro, afirma à “Vida 
Económica” que “o principal objetivo é 

o de colocar o turismo de qualidade e de 
compras na agenda política e económi-
ca do país, visto que este segmento da 
nossa atividade turística ainda não tem 
a atenção que o seu já grande impacto 
lhe deve garantir. 

Os enormes crescimentos deste seg-
mento nos últimos anos e a sua menor 
pegada social e ambiental mais que o 
justificam”.

“A Summit vai ser um fórum para de-
bater o tema e ouvir contribuições do 

lado da procura (embaixadores de paí-
ses emissores e alguns grandes players 
do setor) e da oferta (institucionais e 
privados), e também para recebermos 
dados das melhores práticas de outros 
países que estão há mais tempo focados 
neste segmento e com grande sucesso”, 
acrescenta.

A conferência conta com a participa-
ção das empresas TAP, Santander, Sam-
sung Iberia, Global Blue e Union Pay 
Internacional. 

“SHOPPING TOURISM & ECONOMY SUMMIT” LISBOA DEBATE SUSTENTABILIDADE

Países asiáticos representam 
mais de 230 milhões de turistas
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1 1 1

Vento obriga a cancelar voos na Madeira - diretos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99082486-0698-4106-a6c5-

ac5886c6b4fa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já passa das 9 da noite de um dia complicado na Madeira por causa do vento forte, sobretudo no
aeroporto. 40 voos cancelados, só a esta hora é que vai ser levantado o alerta laranja.
Direto da Madeira.
Direto do IPMA, Lisboa. Declarações de Vítor Prior, meteorologista e delegado regional da Madeira.
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TURISMO 

Açores entram 
para a história 
4 Arquipélago tornou-se °primei-
ro do mundo com certificado de des-
tino turístico sustentável 

VISITAZORES 

eahror'' 

O ilhéu de Vila Franca do Campo 

Os Açores receberam ontem o certificado 
de destino turístico sustentável atribuído 
pelo Global Sustainable Tourism Council , 
colocando Portugal na lista de oito países 
com regiões, um total de13, certificadas. 
O arquipélago passou a ser, aliás, o 
primeiro do mundo a consegui-lo. «Entre 
outros parâmetros, fomos considerados 
destino de referência com a mais alta 
percentagem de área de conservação 
de habitats e o destino de referência 
com a mais alta percentagem de área 
verde», congratulou-se a secretária 
regional da Energia, Ambiente e 
Turismo, Marta Guerreiro, 
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Antena 1

 	Duração: 00:03:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 83837876

 
05-12-2019 17:00

Urgência do Hospital de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=60bc2ac5-e4d4-49f6-914a-

aa9fbef68af7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os chefes de equipa de cirurgia do Hospital de Faro, prometem deixar de fazer urgências a partir do
próximo dia 1 de janeiro.
Declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.
A Ordem dos Médicos do Centro também já alertou para as dificuldades que estão a ser sentidas nas
urgências do CHUC.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 83841039

 
05-12-2019 19:05

Crise nas urgências do Hospital de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a43b5871-9ea2-4e69-aa9b-

f0ab607e068b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os chefes de equipa de cirurgia do Hospital de Faro prometem deixar de fazer urgências a partir do
próximo dia um de Janeiro. O diretor do serviço, Martins dos Santos, explicou esta tarde que os
médicos estão cansados de promessas e que não há condições para prestar um serviço digno aos
doentes.
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NEGATIVO

POSITIVO

Pavilhão Municipal da Penha sem 
balneários por suspeita de Legionella
Os balneários do Pavilhão 
Municipal da Penha, em Faro, 
estão encerrados por suspei-
tas da presença da bactéria 
Legionella pneumophila na 
canalização.

Ouvido pelo «barlaven-
to», Henrique Gomes, chefe 
do gabinete da presidência 
da Câmara Municipal de Faro 
confirma que «há pouco mais 
de um mês, após análises de 

rotina feita à água, percebeu-
-se que um dos valores de Le-
gionella, num dos circuitos 
de água fria, estava um pou-
co acima do limite». Devido 
a esse valor anormal, a au-
tarquia decidiu fechar o bal-
neário feminino e masculino, 
tendo avisado de imediato a 
Autoridade de Saúde Pública.

«O município de Faro 
faz análises e monitoriza re-

gularmente a qualidade da 
água dos seus equipamentos 
públicos e é um dos municí-
pios que mais controla estas 
variáveis de segurança. No 
caso do Pavilhão, por exem-
plo, a legislação nem obriga 
a que isso aconteça com esta 
regularidade, mas a Câmara 
Municipal de Faro faz ques-
tão de proceder assim por-
que este equipamento é utili-

zado por públicos muito dife-
renciados, com muitas crian-
ças e idosos», sublinha Hen-
rique Gomes.

«Depois de se encerra-
rem os balneários e de se 
perceber que a frequência 
do resto dos espaços não 
acarretava qualquer risco 
de saúde para os utilizado-
res do espaço, procedeu-se à 
contratação de uma empre-
sa especializada, que irá fa-
zer o tratamento dos circui-
tos através da injeção de clo-
ro na canalização», avança. O 
procedimento deverá come-
çar nos próximos dias. «Logo 
que a intervenção esteja con-
cluída procederemos a novas 
análises e reabriremos tão 
brevemente quanto possível, 
previsivelmente ainda du-
rante este mês ou no início 
do próximo». Ate lá, «é mui-
to importante que se realce 
que os utentes não correm 
nenhum risco de saúde ao 
utilizarem os equipamentos 
que permanecem abertos», 
garante. O Pavilhão Munici-
pal da Penha é utilizado por 
cerca de 500 pessoas todos 
os dias.

Turismo do Algarve diz «Não fiques 
de Fora» aos autocaravanistas 
Este é o mote da mais recen-
te campanha lançada pela Re-
gião de Turismo do Algarve 
(RTA) para incentivar estes 
turistas a utilizarem os espa-
ços e infraestruturas de aco-
lhimento ao autocaravanismo 
existentes na região, de for-
ma a que possam desfrutar do 
Algarve com todas as condi-
ções ao longo do ano. A inicia-
tiva de sensibilização decorre 
até ao fim de dezembro e pre-
tende dar a conhecer a Rede 
de Acolhimento ao Autocara-
vanismo na Região do Algar-
ve (RAARA) que conta com 
cerca de 30 espaços, entre os 
quais Parques de Campismo 
e de Caravanismo, Parques 
de Campismo Rural e Áreas 
de Serviço para Autocarava-
nas. Inclui um vídeo oficial, 
seis vídeos virais com o tes-
temunho de utilizadores ha-
bituais dos parques de apoio 
da região e ainda um mini-
-guia desdobrável, em papel, 
que dá a conhecer as estrutu-
ras de acolhimento do Algar-
ve, bem como as boas práticas 
a adotar pelos autocaravanis-

tas. Estará também presente 
na rede de outdoors da RTA, 
nos painéis LED BOX de al-
guns postos de abastecimen-
to de combustível e no meio 
digital em diversas platafor-
mas, como o Youtube e as pá-
ginas de Facebook e Insta-
gram do VisitAlgarve. «O Al-
garve é o destino mais procu-
rado pelos autocaravanistas 
em Portugal, que o fazem so-
bretudo no inverno e na pri-
mavera (entre janeiro e maio), 
o que se traduz numa efetiva 
atenuação da sazonalidade 
do destino. Interessa-nos por 
isso dar a conhecer os espa-
ços destinados às autocarava-
nas, os quais cumprem requi-
sitos e critérios de qualidade, 
contribuindo para melhorar 
a experiência destes turistas. 
A campanha surge ainda para 
fomentar boas práticas, por 
contraponto a algumas situa-
ções críticas a que infelizmen-
te continuamos a assistir de 
permanência em lugares não 
regulamentados na região», 
afirma o presidente da RTA, 
João Fernandes. 
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CCDR Algarve promoveu ação de intercâmbio sobre turismo de natureza com região
da Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c119ff9

 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDR Algarve) recebeu, no âmbito do projeto Enterprise Europe Network,
nos dias 27 e 28 de novembro, a responsável daquela rede na cidade de Hajnówka,
no nordeste da Polónia, numa ação de intercâmbio de conhecimentos e métodos de
trabalho relacionados com turismo de natureza. O interesse do parceiro
manifestou-se após a divulgação do  Algarve Nature Fest B2B Event  na Polónia,
tendo sido convidados, na altura, por parte da Associação Turismo do Algarve,
dois operadores turísticos daquele país para visitarem o Algarve.
 
O parceiro presta serviços a pequenas e médias empresas
especializadas em circuitos de turismo de natureza, tais como caminhadas, cicloturismo
e observação de aves e outros animais na área do Parque Natural de Bialowieza,
um amplo território de floresta reconhecido pela UNESCO e que, entre outras
valências, inclui uma reserva do bisonte europeu. A agenda do intercâmbio
incluiu reuniões com organismos relacionados com a temática, como a Região de
Turismo do Algarve, Associação Turismo do Algarve, Almargem e Rota Vicentina,
bem como visitas a empresas turísticas que trabalham no Parque Natural da Ria
Formosa e na Via Algarviana. As oportunidades de cooperação entre organismos e
empresas das duas regiões foram avaliadas e serão desenvolvidas no futuro
próximo, nomeadamente com a divulgação da oferta de turismo de natureza do
Algarve na Polónia.
 
Daniel Pina
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Conheça as propostas do Algarve para o Natal e Réveillon | infocul.pt
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Em Dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre. É
aqui que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila
Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 06 de
Janeiro. Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à
quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito
longe, outra das atracções de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal
até 06 de Janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
07) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às actuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18:00). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21:30, e dia 15, às 16:30).
 
E o que dizer do já habitual espectáculo de fim de ano do programa cultural  365 Algarve , que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de Dezembro e 05 de Janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16:00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21:30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o mês
de Dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões na edição de Dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
de golfe da região.
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Último mês do ano tem duas centenas de eventos para desfrutar no Algarve
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Presépios, gastronomia, teatro, música e iluminações de Natal, assim como concertos ao ar livre na
passagem de ano não vão deixar ninguém indiferente!
 
Pedro Abrunhosa & Comité Caviar darão concerto no dia 20 de dezembro no Teatro das Figuras em
Faro
Em dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre. É
aqui que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila
Real de Santo António, que ocupa toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 6 de
janeiro. Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à
quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito
longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal
até 6 de janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
7) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Nesta quadra, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como o Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h horas).
Outro clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto
infantil de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras,
em Faro (dia 14, às 21:30, e dia 15, às 16:30).
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E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural "365 Algarve", que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de dezembro e 05 de janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o
mês de dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
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Estas e outras sugestões na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
de golfe da região.
 
Há 21 minutos
 
Cristina Mendonça
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Algarve vive intensamente Natal e Réveillon
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Em dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre. É
aqui que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila
Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 06 de
janeiro. Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à
quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito
longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal
até 06 de janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
07) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às atuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural  365 Algarve , que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de dezembro e 05 de janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o
mês de dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
de golfe da região.
 

Página 16



Fonte: LPM

Página 17



A18

Algarve vive intensamente Natal e Réveillon
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É no Algarve que pode ser visitado o maior presépio do país,
com 5.500 figuras a darem vida ao Presépio Gigante de Vila Real de Santo
António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 6
de janeiro. Não muito longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de
Castro Marim, em exposição na Casa do Sal até 6 de janeiro. Mais de 10
toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4.500 figuras alusivas ao nascimento
do Menino Jesus e à cultura local castro-marinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram
por toda a região, há muita animação, comidas e bebidas nos tradicionais
mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia 7) ou o VILA
VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao
Dia de Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal,
com destaque para os mais de 50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das
freguesias de Albufeira ou para as luzes que adornam as principais artérias e
edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom Sucesso, já em
plena Ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances
de orquestras às atuações de grupos corais, são muitos os momentos musicais e em
cartaz dedicados ao Natal. Como o Concerto de Natal do Coro e Orquestra
Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h). Outro clássico
de Natal é o bailado  O Quebra-Nozes , composto por Tchaikovski e
inspirado no conto infantil de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do
Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15,
às 16h30).
 
O programa cultural  365 Algarve  este ano leva novo circo
em dose dupla a Monchique. Entre 27 de dezembro e 5 de janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos,
pela companhia francesa Le P'tit Cirk (às 16h), e de Forever, Happily..., pela
companhia de circo belga Collectif Malunés (às 21h30).
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com
concertos memoráveis ao ar livre, sendo o réveillon de Albufeira um dos mais
emblemáticos da região. Batizado de  Albufeira Carpe Nox 2020 ,
será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no
ar. Na Praia dos Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar
e a música de Amor Electro e The Black Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à
beira-mar.
 
Daniel Pina
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Saiba como o Algarve vive "intensamente" o Natal e o Réveillon
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A Região de Turismo do Algarve já compilou toda a programação de Natal no Algarve, até ao
Réveillon.
 
Para começar fica o convite para que visite o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao
Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural
António Aleixo até 06 de janeiro.Não muito longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de
Castro Marim, em exposição na Casa do Sal até 06 de janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do
mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao nascimento do Menino Jesus e à cultura local
castromarinense.
 
Além das muitas exposições de presépios, que se mostram por toda a região, a RTA destaca a
animação, comidas e bebidas, nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale
do Lobo (dia 07) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e
até ao Dia de Reis, o convite passa também por desfrutar das iluminações de Natal, com destaque
para os mais de 50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as
luzes que adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque
Bom Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às atuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
Quanto ao fim de ano, o programa cultural  365 Algarve , leva o novo circo em dose dupla a
Monchique. Entre 27 de dezembro e 05 de janeiro, duas tendas instaladas no heliporto local são o
palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de
Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif Malunés (às 21h30). Mais informações
sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o mês de dezembro no site do programa,
em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos ao ar livre, sendo o réveillon de
Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020, este será um
espetáculo multissensorial, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos Pescadores haverá
acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black Mamba para dar
as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões pode aceder na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos
dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
de golfe da região.
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Centenas de eventos dão vida ao Algarve no Natal e Passagem de ano
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Em dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre.
 
São muitas as atividades que prometem animar o mês de dezembro e a entrada no novo ano na
região algarvia.
 
É aqui, por exemplo, que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao
Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural
António Aleixo até 6 de janeiro.
 
Esta obra evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à quadra natalícia, atraindo
todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina.
 
Não muito longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na
Casa do Sal também até 6 de janeiro. Mais de 10 toneladas do  melhor sal do mundo  acolhem 4500
figuras alusivas ao nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
7 de dezembro, sábado) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa, de 20 a 22 de
dezembro.
 
Já durante a noite, e até ao Dia de Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de
Natal, com destaque para os mais de 50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de
Albufeira ou para as luzes que adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos
mercados e o caíque Bom Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época na região: das performances de orquestras às atuações
de grupos corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Exemplos disso
são o Concerto de Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22,
às 18h00), ou o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil de E.
T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em Faro (dia
14, sábado, às 21h30, e dia 15, domingo, às 16h30).
 
Para o fim de ano, o programa cultural  365 Algarve  levará novamente circo em dose dupla a
Monchique. Entre 27 de dezembro e 5 de janeiro, duas tendas instaladas no heliporto local são o palco
de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de
Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif Malunés (às 21h30).
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região.
 
Para este ano, foi batizado de Albufeira Carpe Nox 2020, e promete ser um espetáculo multissensorial
único, com cenários em terra, no mar e no ar.
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Na praia dos Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor
Electro e The Black Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões podem ser encontradas na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de
eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.
 
O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares 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]:
Agenda_passagem_de_ano_2015
Passagem de Ano
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barlavento
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Algarve vive intensamente Natal e Réveillon
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Duas centenas de eventos para desfrutar em Dezembro
 
Em Dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre. É
aqui que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila
Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 06 de
janeiro. Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à
quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito
longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal
até 6 de Janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
07) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às actuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural  365 Algarve , que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de Dezembro e 5 de Janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o
mês de dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Baptizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espectáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões na edição de Dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
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É assim que o Algarve vai celebrar o Natal e o Ano Novo
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b579fe09

 
Estamos todos convidados.
 
Já tem planos para o Natal e Ano Novo? E que tal uma visita ao Algarve? É que é aqui que pode ser
visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila Real de Santo
António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 6 de janeiro. Esta
verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à quadra
natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito longe,
outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal até 6
de janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
"Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
7) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa", revela o Turismo de Portugal em comunicado.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às atuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural  365 Algarve , que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de dezembro e 5 de janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o
mês de dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
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Algarve vive Natal e passagem de ano com presépio gigante, música e novo circo
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Há muito a acontecer
 
Presépios, mercados, muita música e novo circo. O Algarve vai viver o mês de Dezembro com variadas
iniciativas de Natal e Ano Novo.
 
Em Vila Real de Santo António, 5500 figuras dão vida a um Presépio Gigante, ocupando toda a área
expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 6 de Janeiro.
 
Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à quadra
natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina , diz a Região de
Turismo do Algarve.
 
Não muito longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na
Casa do Sal até 6 de Janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras
alusivas ao nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
7) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22).
 
À noite, e até ao Dia de Reis, poderá também desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para
os mais de 50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes
que adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na Ria Formosa.
 
Das performances de orquestras às atuações de grupos corais, são muitos os momentos musicais e
em cartaz dedicados ao Natal, como um concerto de Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na
Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00).
 
Outro clássico de Natal é o bailado "O Quebra-Nozes", composto por Tchaikovski e inspirado no conto
infantil de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras,
em Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural "365 Algarve", que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de Dezembro e 5 de Janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30).
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região.
 
Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020, este será um espetáculo multissensorial único, com cenários
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em terra, no mar e no ar. Na praia dos Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo de artifício no mar
e a música de Amor Electro e The Black Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar .
 
Estas e outras sugestões na edição de Dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.
 
O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car
e campos de golfe da região.
 
Sul Informação
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ALGARVE VIVE INTENSAMENTE NATAL E RÉVEILLON :: Duas centenas de eventos
para desfrutar em dezembro
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ALGARVE VIVE INTENSAMENTE NATAL E RÉVEILLON
 
Em dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre. É
aqui que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila
Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 06 de
janeiro. Esta verdadeira obra de arte evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à
quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina. Não muito
longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal
até 06 de janeiro. Mais de 10 toneladas do melhor sal do mundo acolhem 4500 figuras alusivas ao
nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.
 
Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação,
comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia
07) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa (de 20 a 22). À noite, e até ao Dia de
Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de
50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que
adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom
Sucesso, já em plena na ria Formosa.
 
Os concertos também são clássicos da época: das performances de orquestras às atuações de grupos
corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Como este Concerto de
Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00). Outro
clássico de Natal é o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil
de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em
Faro (dia 14, às 21h30, e dia 15, às 16h30).
 
E o que dizer do já habitual espetáculo de fim de ano do programa cultural  365 Algarve , que este
ano leva novo circo em dose dupla a Monchique? Entre 27 de dezembro e 05 de janeiro, duas tendas
instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia
francesa Le P'tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily..., pela companhia de circo belga Collectif
Malunés (às 21h30). Mais informações sobre estes espetáculos e outras propostas culturais para o
mês de dezembro no site do programa, em www.365algarve.pt.
 
Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o
réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região. Batizado de Albufeira Carpe Nox 2020,
este será um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar. Na praia dos
Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black
Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.
 
Estas e outras sugestões na edição de dezembro do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a
residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma
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publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos
de golfe da região.
 
Por: LPM
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