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Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão voltou a transformar-se numa
autêntica Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época
festiva, cruzando o universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a
família.
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Estão previstas muitas novidades 

`Sonho de Natal' 
chega a Portimão 
a 6 de dezembro 
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Cinco zonas temáticas levam espírito natalício a diversos espaços da cidade 

Evento, que 
começa no próximo 
mês, prolonga-se 
até ao Dia de Reis. 

Acidade de Portimão trans-
formar-se-á numa autên-
tica 'Aldeia Natal', com 

a recriação de diversos núcleos 
inspirados nesta quadra festiva, a 
partir de 6 de dezembro e até ao 
Dia de Reis, 6 de janeiro. O uni-
verso natalício cruzar-se-á com 
momentos de fantasia dirigidos 
a toda a família, distribuídos por 
cinco zonas temáticas, sendo uma 
delas inédita. 

Sob o mote 'Um Sonho de 
Natal', durante os 32 dias da ini-
ciativa, estão previstas "vivências 
únicas em vários locais emble-

  

máticos do centro da cidade, nos 
quais o espírito natalício tocará", 
sobretudo, "o imaginário dos 
mais pequenos", explica a Câmara 
Municipal de Portimão, promoto-
ra do evento. 

Neste âmbito, destaca-se o 
Palco de Natal com 23 espetá-
culos, a Pista de Gelo natural, o 
Mercadinho de Natal, a Casa do 
Pai Natal, o Presépio em tamanho 
real, o Comboio de Natal ou as 
paradas. 

O Pai Natal, acompanhado 
pela Mãe Natal e pelos duendes, 
chegará à cidade, na terça-feira, 6 
de dezembro, às 17h00, na aber-
tura da iniciativa, que coincidirá 
também com a inauguração da 
iluminação natalícia. 

Apesar da importância que a 
tradição desta quadra representa 
na atividade comercial na cidade,  

o município de Portimão adotará 
medidas preventivas para fazer 
face à atual situação de crise ener-
gética. 

No seguimento das recomen-
dações governamentais, toda a 
iluminação será em tecnologia 
LED, com o período de acendi-
mento reduzido em duas horas 
diárias, em relação a 2021. 

Uma das novidades da edi-
ção de 2022 é a criação de mais 
um espaço temático dedicado aos 
mais novos, com vários cenários. 
Não faltarão os desfiles de rua 
com as paradas temáticas, espe-
táculos e performances diárias, os 
percursos no Comboio de Natal e 
as diversões na Pista de Gelo na-
tural. 

A organização espera cerca de 
60 mil visitantes, à semelhança do 
que aconteceu em 2021. 
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A2 ´Sonho de Natal´ chega a Portimão a 6 de dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2022

Meio: Algarve Vivo Online

URL: https://algarvevivo.pt/sonho-de-natal-chega-a-portimao-a-6-de-dezembro/

 
A cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica 'Aldeia Natal', com a recriação de diversos
núcleos inspirados nesta quadra festiva, a partir de 6 de dezembro e até ao Dia de Reis, 6 de janeiro.
O universo natalício cruzar-se-á com momentos de fantasia dirigidos a toda a família, distribuídos por
cinco zonas temáticas, sendo uma delas inédita.
 
Sob o mote 'Um Sonho de Natal', durante os 32 dias da iniciativa, estão previstas "vivências únicas
em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito natalício tocará", sobretudo,
"o imaginário dos mais pequenos", explica a Câmara Municipal de Portimão, promotora do evento.
 
Neste âmbito, destaca-se o Palco de Natal com 23 espetáculos, a Pista de Gelo natural, o Mercadinho
de Natal, a Casa do Pai Natal, o Presépio em tamanho real, o Comboio de Natal ou as paradas.
 
O Pai Natal, acompanhado pela Mãe Natal e pelos duendes, chegará à cidade, na terça-feira, 6 de
dezembro, às 17h00, na abertura da iniciativa, que coincidirá também com a inauguração da
iluminação natalícia.
 
Apesar da importância que a tradição desta quadra representa na atividade comercial na cidade, o
município de Portimão adotará medidas preventivas para fazer face à atual situação de crise
energética.
 
No seguimento das recomendações governamentais, toda a iluminação será em tecnologia LED, com o
período de acendimento reduzido em duas horas diárias, em relação a 2021.
 
Uma das novidades da edição de 2022 é a criação de mais um espaço temático dedicado aos mais
novos, com vários cenários. Não faltarão os desfiles de rua com as paradas temáticas, espetáculos e
performances diárias, os percursos no Comboio de Natal e as diversões na Pista de Gelo natural.
 
A organização espera cerca de 60 mil visitantes, à semelhança do que aconteceu em 2021.
 
Algarve Vivo
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A3

Portimão volta a ser "Um Sonho de Natal"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2022

Meio: Guia da Cidade Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fda6f53c

 
Portimão
 
Portimão
 
Informação
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica Aldeia
Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia dirigidos a toda a família.
 
O evento deste ano vai ser composto por cinco zonas temáticas e uma delas é inédita.
 
A cidade volta a ser "Um Sonho de Natal", onde serão proporcionados 32 dias de pura magia, com
vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito natalício
tocará especialmente o imaginário dos mais pequenos, com destaque para o Palco de Natal com 23
espetáculos, a Pista de Gelo natural, o Mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal, o Presépio em
tamanho real, o Comboio de Natal ou as paradas cheias de cor e alegria, entre muitas outras
novidades.
 
Inauguração: Iluminação decorativa e Chegada do Pai Natal
 
No dia 6 de dezembro, por volta das 17h00, o Pai Natal chegará a Portimão, acompanhado pela Mãe
Natal e os seus duendes. A promessa é de muita festa e diversão para as famílias e crianças. A
chegada da maior figura desta época coincidirá com a inauguração da iluminação natalícia.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial na cidade,
o município de Portimão vai adotar medidas preventivas para fazer face à atual situação de crise
energética. No seguimento das recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia
Led e o período de acendimento será reduzido em 2 horas diárias em relação a 2021.
 
A edição de 2022 de "Portimão, Um Sonho de Natal" vai ter mais um espaço temático dedicado aos
mais novos que brevemente será divulgado e contará, ainda, com vários cenários alusivos ao
imaginário natalício, onde não faltarão os desfiles de rua com as paradas temáticas, espetáculos e
performances diárias, percursos no afamado Comboio de Natal, diversões na Pista de Gelo natural,
visitas ao Mercadinho de Natal e à Casa do Pai Natal e ainda muitas novidades.
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A4

Um Sonho de Natal | Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2022

Meio: Visit Portugal Online

URL: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/um-sonho-de-natal-portim%C3%A3o-1

 
Um Sonho de Natal | Portimão
 
Eventos
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica Aldeia
Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia dirigidos a toda a família.
 
O evento deste ano vai ser composto por cinco zonas temáticas.
 
A cidade volta a ser "Um Sonho de Natal", onde serão proporcionados 32 dias de pura magia, com
vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito natalício
tocará especialmente o imaginário dos mais pequenos, com destaque para o Palco de Natal com 23
espetáculos, a Pista de Gelo natural, o Mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal, o Presépio em
tamanho real, o Comboio de Natal ou as paradas cheias de cor e alegria, entre muitas outras
novidades.
 
No dia 6 de dezembro, por volta das 17h30, o Pai Natal chegará a Portimão, acompanhado pela Mãe
Natal e os seus duendes. A promessa é de muita festa e diversão para as famílias e crianças. A
chegada da maior figura desta época coincidirá com a inauguração da iluminação natalícia.
 
Data de Início:
 
06 Dezembro 2022
 
Data de fim:
 
06 Janeiro 2023
 
Contactos
 
Portimão
 
Telefone:
 
+351 282 470 700
 
Website:
 
vivaportimao.pt
 
[Additional Text]:
Um Sonho de Natal | Portimão
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A5

Vai ser assim o Natal em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2022

Meio: Algarve Marafado Online Autores: Jorge Eusébio

URL: https://www.algarvemarafado.com/2022/12/01/vai-ser-assim-o-natal-em-portimao-3/

 
O Pai Natal vai chegar a Portimão na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, dando, assim, início a
um programa que se estende até 6 de janeiro. A chegada do 'homem das barbas', acompanhado pela
Mãe Natal e seus Duendes, deve acontecer pelas 17h30, após o que terá lugar um desfile pela cidade,
começando na Antiga Lota, passando pela Praça Manuel Teixeira Gomes, Jardim 1º de Dezembro, rua
Vasco da Gama, rua do Comércio até à Mó e daí até à Alameda da Praça da República, onde
terminará. Pelas 18h00 vai ser inaugurada a iluminação natalícia de Portimão e entrar em
funcionamento uma Pista de Gelo e o Palco de Natal, na Praça da República, onde decorrerá um
concerto pelo Coro do Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão e um espetáculo de magia com
Sérgio e Faty. Pelas 19h00 tem início o desfile "Bem-vindos a Um Sonho de Natal" em direção à Praça
Manuel Teixeira Gomes e Antiga Lota onde, por essa altura, será inaugurada a Fábrica do Pai Natal,
uma das novidades deste ano. Até ao dia 24 haverá diversos outros desfiles, sempre às 17h30, com
exceção do último, que terá início pelas 10h30. Este ano, o programa portimonense tem como
principais atrações, para além destes desfiles, um Presépio em tamanho real (Largo da Mó); o Palco
Natal e a Pista de Gelo (Alameda da Praça da República); um Mercadinho de Natal (Jardim 1º de
Dezembro); a Casa do Pai Natal (Praça Manuel Teixeira Gomes); a Fábrica do Pai Natal (Antiga Lota) e
um Comboio de Natal (vai fazer viagens entre a Alameda da Praça da República e a Praça Manuel
Teixeira Gomes). Os espetáculos que poderão ser vistos no Palco Natal são os seguintes: Dia 6, terça:
Concerto musical a cargo do Agrupamento de Escolas Engº Nuno Mergulhão, dirigido pelo Professor
Francisco Balancho e composto por 50 pequenos cantores (18h00) e espetáculo de Magia com Sérgio
e Faty (18h30). Dia 7, quarta: Tributo a Michael Jackson, por Delfim Miranda (19h00) e concerto de
guitarras por alunos da Escola da Bemposta (19h30). Dia 8, quinta: Espetáculo "Palhaço Sorriso"
(19h00) e Concerto Combo Jazz por alunos da Escola da Bemposta (19h30). Dia 9, sexta: Espetáculo
musical a cargo de César Matoso (19h00) e espetáculo de piano protagonizado por alunos da Escola
da Bemposta (19h30). Dia 10, sábado: Espetáculo "Salsinha Show" (19h00) e espetáculo de dança a
cargo da associação "A Capela" (19h30). Dia 11, domingo: Peça de teatro "O Sonho do Ernesto"
(19h00). Dia 12, segunda: Concerto "O Fado Acontece", por Melissa Simplício e Pedro Viola (19h00) e
espetáculo da Orquestra de Guitarras da Escola da Bemposta (19h30). Dia 13, terça: Espetáculo de
ilusionismo a cargo de Andrély Magic Show (19h00) e concerto pela Orquestra de Jazz da Escola da
Bemposta (19h30). Dia 14, quarta: "O Fado não se explica" por Adriana Marques e Daniel Pinto Coelho
(19h00) e concerto de guitarra portuguesa protagonizado por alunos da Escola da Bemposta. Dia 15,
quinta: Espetáculo de circo "Palhaço Tosta Mista - O Clássico" (19h00) e concerto pelo Coro da Escola
da Bemposta (19h30). Dia 16, sexta: Peça de teatro "O Castelo - A História do Fantasma de
Canterville" (19h00) e Concerto de guitarra e violino opor alunos da Escola da Bemposta (19h30). Dia
17, sábado: Concerto da Sociedade Filarmónica Portimonense (19h00). Dia 18, domingo: Espetáculo
de circo "Momento Absurdo, por Tânica Safaneta (19h00) e concerto "Tuna Tocas Nada", pelo Instituto
de Cultura de Portimão. Dia 19, segunda: Espetáculo "Salguery Ilusionista" (19h00) e "Dance Show",
pelo Ritmo Studio (19h30). Dia 20, terça: Concerto "Estrelas de Portugal", com vários participantes do
programa The Voice (19h00) e espetáculo "Dança Comigo", pela Academia Dança Mais (19h30). Dia
21, quarta: Perfomance "Zélelé o Palhaço" (19h00) e o Glória ou Morte Portimonense apresenta o seu
grupo de cantares (19h30). Dia 22, quinta: Peça de teatro "Uma Paródia de Natal com Violino,
Percussão e Cachamorada" (19h00) e Cantata de Natal "Shine to the World" (19h30). Dia 23, sexta:
Espetáculo de ilusionismo "Paulo Cabrita Show" (19h00) e concerto de cante alentejano pela
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Universidade Sénior (19h30).
 
JorgeEusebio

Página 6



A7

Sonho de Natal regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b4e83f3c

 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
a atividade económica local.
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Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/
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Antiga Lota acolhe "Fábrica do Pai Natal", mas há muito mais Natal em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba415e71

 
"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família
 
A cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica Aldeia Natal, de 6 de Dezembro a 6 de
Janeiro, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Segue-se o desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200 metros quadrados e o Palco de Natal, para meia hora depois começar
o desfile "Bem-vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será
inaugurada a Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
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a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
clicando aqui.
 
Sul Informação
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"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b3419bc

 
6 de dezembro a 6 de janeiro
 
Inauguração - 6 dezembro | 17h30 | Antiga Lota
 
A grande novidade é a "Fábrica do Pai Natal", na Antiga Lota
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
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imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/
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"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online Autores: Francisco Piedade

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e236be1b

 
Início   Sociedade   "Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegriaPortimão"Sonho
de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria Francisco Piedade, CPJ: 2096 A, 9:50 -
03/12/226 de dezembro a 6 de janeiro | 17h30 | Antiga Lota
A grande novidade é a "Fábrica do Pai Natal", na Antiga Lota
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
Pub
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
Antiga Lota
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
Animação para todas as idades
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
Pub
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
Sonho de Natal
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
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imaginário de sonho.
Pista de Gelo
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
a atividade económica local.
Diretos televisivos
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
Pub
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
Mercadinho de Natal
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
Presépio
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
Pub
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
AQUI.
Pub Leia mais:alegriaAlgarvefamiliasFantasiaNatalPortimãoCompartilhar no Facebook
Compartilhar no Twitter
Compartilhar no LinkedIn
 
Compartilhar no Pinterest
 
Francisco Piedade, CPJ: 2096 A
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A entrada da Fábrica de Natal onde as famílias vão viver um verdadeiro sonho natalício 

Ambiente mágico na Aldeia 
Natal de Portimão 
DIVERSÃO O  A partir da próxima terça-feira, 6 de dezembro, e durante um mês, Portimão convida as famílias a viverem 
oambiente único da Aldeia Natal, no espaço da Antiga Lota. Entre outras atrações, as crianças poderão entrar na casa 
do Pai Natal ou colocar uma carta com o pedido dos presentes no posto de correios 

A
região gelada e encantada 
da Lapónia, na Finlândia, 
de onde é originário o Pai 

Natal, também conhecido por 
São Nicolau, vai ser transportada 
para o Algarve durante a quadra 
natalícia. A partir cia próxima ter-
ça-feira, 6 de dezembro, e até 6 de 
janeiro, Portimão transformar - 
-se-á numa autêntica Aldeia Na-
tal, com a recriação de diversos 
núcleos de atração inspirados na 
época festiva, cruzando° univer-
so natalício com momentos de 
fantasia dirigidos a toda a familia. 
Serão 32 dias de pura diversão, 
com vivências únicas em vários 
locais no centro da cidade, nos 
quais o espírito natalício tocará 
especialmente o imaginário dos 
miúdos e graúdos, com destaque 
para o Palco de Natal com 23 es-
petáculos, a Pista de Gelo natural, 
oMercadinho de Natal, a Casa do 
Pai Natal, o Presépio em tama-
nho real, o Comboio de Natal, as 
Paradas de Rua cheias de cor e 
alegria, e a Fábrica cio Pai Natal, 
na Antiga Lota, que será a grande 
novidade deste ano. 
Será um cruzamento do univer - 
so natalício com momentos de 
fantasia que irão deslumbrar pais 
e filhos, avós e netos. No dia 6 de 
dezembro, por volta das17h30, o 
Pai Natal chegará a Portimão,  

acompanhado pela Mãe Natal e 
os seus duendes. A promessa é de 
muita festa e diversão para as fa-
mílias e, sobretudo, para as 
crianças. A chegada da maior fi - 
gui-a desta época coincidirá corri 
a inauguração da iluminação na-
talícia de Portimão. 

m dos poios principais do Natal 
terá o Rio Arade como pano de 
fundo. Na Antiga Lota estará a Fá-
brica do Pai Natal para as famílias. 
As atividades ao dispor são criati - 
vas e pedagógicas com várias ofi -  

cinas e ateliês: hora cio conto, 
confeção de bolachas de natal, 
embrulho de presentes, fábrica 
&brinquedos, entre outras. 
"Portimão, Um Sonho de Natal" 
proporcionará a todos uma vi-
vência única de fantasia e de espí -
rito natalício em vários locais em 
blemáticos da cidade, em que to-
dos, com especial atenção para os 
mais novos, irão viajar num ima - 
ginário de sonho natalício com 
diversas atividades: a Casa do Pai 
Natal, a Pista de Gelo, o Palco de  

Natal, o Mercadinho de Natal, as 
Paradas temáticas, o Comboio de 
Natal e o Presépio, o Percurso de 
Renas, entre outras surpresas. 
Ao longo de 32 dias, o Largo da 
Mó, a Praça da República, o Jar-
dim 1° de Dezembro, a Praça 
Manuel Teixeira Gomes, as Ruas 
cio Comércio e a Antiga Lota 
irão transformar se numa Al-
deia de Natal, na qual serão re-
criados fantásticos ambientes 
natalícios, cruzando o universo 
cio Pai Natal com o imaginário 
do Presépio vivo. 
Aceite o convite para viver uma 
experiência única nesta quadra 
natalícia, onde todos, com es-
pecial atenção para os mais pe-
quenos, vão viajar num sonho 
Natalício com cenários e expe-
riências que ficarão na memória 
de todos. e 

NA ANTIGA LOTA ESTARÁ A FÁBRICA • 
DO PAI NATAL PARA AS FAMÍLIAS. • • 

AS ATIVIDADES AO DISPOR SÃO CRIATIVAS : 
• E PEDAGÓGICAS COM VÁRIAS OFICINAS • 

E ATELIÊS: HORA DO CONTO, CONFEÇÃO DE 
• BOLACHAS DE NATAL, EMBRULHO DE PRESENTES, • 
• FÁBRICA DE BRINQUEDOS, ENTRE OUTRAS • • 
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O comboio de Natal garante sempre uma viagem divertida Na cozinha da Aldeia Natal as crianças podem ajudar a preparar os doces natalícios 
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O presépio de Natal é um dos elementos da Aldeia Natal. Na imagem, o presépio da edição de 2021. A pista de gelo é uma das atividades mais procuradas na Aldeia Natal 
•gt 

Portimão volta a ser referência nacional 
durante a quadra natalícia 
e Ano após ano, Portimão vem 
cimentando o seu protagonismo 
natalício, oferecendo a quem 
vive no concelho ou o visita nes-
ta época festiva um programa 
cheio de propostas para todas as 
idades e gostos, com muita mú-
sica, animação, cultura infantil 
e gastronomia, pensado pelo 
Município para as famílias. 
Centrado nos valores da frater-
nidade e do humanismo, e sob o 
inspirador mote "Portimão, um 
Sonho de Natal '22", este já é um 
evento de referência nacional, 
ao ponto de no ano passado ter 
atraído mais de 200 mil visitan-
tes, que aqui celebraram em paz 
e harmonia uma experiência 
verdadeiramente mágica. 
Em 2022, esta autêntica Aldeia 
Natal voltará a ter 32 dias reple-

  

tos de brilho e encantamento, 
nos quais as nossas tradições 
merecerão particular destaque, 
a começar no dia 6 de dezembro 
com a chegada do Pai Natal à 
antiga Lota por volta das 17h30, 
acompanhado pela Mãe Natal e 
os seus duendes, num momen 
to muito especial que coincidirá 
com a inauguração da ilumina-
ção natalícia e para o qual estão 
todos convidados. 
E vai ser precisamente na anti-
ga Lota de Portimão que funcio-
nará a Fábrica do Pai Natal para 
as famílias, repleta de ativida-
des criativas e pedagógicas, 
com várias oficinas e ateliês, 
entre os quais a Hora do Conto e 
a confeção de bolachas de Natal 
e dos embrulhos de presentes. 
A partir daí, e até 6 de janeiro,  

haverá muita animação nal-
guns dos espaços emblemáticos 
da cidade, de que são exemplos 
oLargo da Mó, a Praça da Repú-
blica, o Jardim 1" de Dezembro, 
a Praça Manuel Teixeira Gomes 
e as principais ruas de comér-
cio, que estarão devidamente 
iluminadas. 
Nestes locais privilegiados de 
convívio, haverá o tradicional 
Mercadinho de Natal, uma pista 

o 

de gelo verdadeiro com 200 m2, 
oComboio de Natal, que percor-
rerá as principais artérias de Por-
timão, o Palco Natal e o presépio 
com figuras em tamanho natu-
ral, além das paradas e desfiles, 
não esquecendo a Casa do Pai 
Natal, na qual os mais novos po-
derão confraternizar coma figu-
ra maior desta época única, indo 
ao encontro do seu imaginário. 
A parceria em boa hora estabele-

  

cida desde 2021 com os media 
partners do grupo Cofina (diário 
"Correio da Manhã" e CM TV) 
tem contribuído bastante para 
que o parque temático "Porti--
mão, Um Sonho de Natal '22" 
seja o mais importante desta 
quadra a sul do Tejo, estimulan-
do decisivamente a atividade 
económica local, ao mesmo 
tempo que reforça entre familia-
res e amigos os valores universais 
ligados ao espírito natalício. 
Por tudo isto, faço gosto em 
convidar-vos a viverem em 
pleno o Sonho de Natal de Por-
timão, participando com entu-
siasmo nas inúmeras atracões 
preparadas, que certamente fi-
carão na vossa memória. 

Isilda Gomes, presidente da 
Câmara Municipal de Portimão 
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A ALDEIA NATAL FUNCIONARÁ 
DURANTE 32 DIAS COM MUITA ANIMAÇÃO 

E O REGRESSO DE TRADIÇÕES ENCANTADORAS 
A CHEGADA DO PAI NATAL À ANTIGA LOTA PELAS 

17H30 DE 6 DE DEZEMBRO ACOMPANHADO 
PELA MÃE NATAL E OS SEUS DUENDES 
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O Mickey junto à Casa do Pai Natal é uma das alegrias das crianças 
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Sonho de Natal regressa a Portimão para toda a família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6e1ddb1

 
Sonho de Natal  regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família, a partir de 6 de
dezembro.
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote  Portimão - Um Sonho de Natal , o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m² e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile  Bem-
vindos a Um Sonho de Natal , em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema  Portimão, Um Sonho de Natal .
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
 
A propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes ao
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concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente a
atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa  Manhã CM , entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário  Correio da Manhã  e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já aqui.
 
barlavento
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Portimão vive "Sonho de Natal" a partir de 6 de dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2597711c

 
Sociedade
 
Foto|CM Portimão
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão aposta em diversos núcleos, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arranca na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Segue-se o desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso à
Praça da República.
 
Assim, em pleno centro da cidade, o Município de Portimão adianta em nota divulgada, que vai ser
inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia, a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal,
para meia hora depois começar o desfile "Bem-vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça
Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a Casa do Pai Natal.
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, há animação em vários polos da cidade, com destaque para a Fábrica
do Pai Natal, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias oficinas e ateliês, a Hora do
Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar presentes, entre outras
propostas.
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao dispor.
 
Desde a Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23 espetáculos, o
Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, vão animar o Largo
da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira Gomes, as ruas do
comércio local e a antiga Lota.
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmite em direto de
dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o programa
"Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho.
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Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa de animação natalícia.
 
Quanto à iluminação de Natal, a autarquia realça a Praça da República (Alameda) que será o centro
das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco vezes, entre as 18h00 eas 00h00,
decorrerá um espetáculo de som, luz e cor.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada do programa de Natal, pode ser consultada
 
aqui
.
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"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b88ac0b9

 
"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família Cultura
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
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a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
https://www.facebook.com/algarve7
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"Sonho de Natal" regressa cheio de Fantasia e Alegria para toda a Família - Mais
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2022

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=781ef634

 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
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a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/
 
CM Portimão
 
Portimão Sonho de Natal 2022
 
[Additional Text]:
Portimão-Natal-6
Portimão-Natal-5
Portimão-Natal-3
Portimão-Natal-2
Portimão-Antiga-Lota
Portimão-Natal-4
Portimão-Natal-1
Portimão-Natal
Portimão-Sonho-Natal
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Portimão volta a ser "Um Sonho de Natal" e terá novidades para descobrir
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2022

Meio: Descla Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71fc1879

 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica Aldeia
Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia dirigidos a toda a família.
 
O evento deste ano vai ser composto por cinco zonas temáticas e uma delas é inédita.
 
A cidade volta a ser "Um Sonho de Natal", onde serão proporcionados 32 dias de pura magia, com
vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito natalício
tocará especialmente o imaginário dos mais pequenos, com destaque para o Palco de Natal com 23
espetáculos, a Pista de Gelo natural, o Mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal, o Presépio em
tamanho real, o Comboio de Natal ou as paradas cheias de cor e alegria, entre muitas outras
novidades.
 
Inauguração: Iluminação decorativa e Chegada do Pai Natal
 
No dia 6 de dezembro, por volta das 17h00, o Pai Natal chegará a Portimão, acompanhado pela Mãe
Natal e os seus duendes. A promessa é de muita festa e diversão para as famílias e crianças. A
chegada da maior figura desta época coincidirá com a inauguração da iluminação natalícia.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial na cidade,
o município de Portimão vai adotar medidas preventivas para fazer face à atual situação de crise
energética. No seguimento das recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia
Led e o período de acendimento será reduzido em 2 horas diárias em relação a 2021.
 
A edição de 2022 de "Portimão, Um Sonho de Natal" vai ter mais um espaço temático dedicado aos
mais novos que brevemente será divulgado e contará, ainda, com vários cenários alusivos ao
imaginário natalício, onde não faltarão os desfiles de rua com as paradas temáticas, espetáculos e
performances diárias, percursos no afamado Comboio de Natal, diversões na Pista de Gelo natural,
visitas ao Mercadinho de Natal e à Casa do Pai Natal e ainda muitas novidades.
 
O dia 6 de dezembro dará o início às celebrações desta quadra festiva que deverá receber cerca de
60.000 visitantes, "à semelhança do ano transato, e, sobretudo no período próximo dos feriados de 1
e 8 de dezembro.
 
Revista Descla
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Portimão volta a ser "Um Sonho de Natal" e terá novidades para descobrir
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2022

Meio: CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

URL: https://www.e-cultura.pt/evento/28663

 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica Aldeia
Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia dirigidos a toda a família.
 
6 Dez a6 Jan 2023
 
Portimão
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
imaginário de sonho.
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Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/
 
Tweet
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Sonho de Natal está de regresso a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a
família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2022

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7d2a431a

 
De 6 de dezembro a 6 de janeiro, Portimão volta a transformar-se numa autêntica Aldeia Natal, com a
recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o universo natalício
com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família. Sob o mote  Portimão - Um Sonho de
Natal , o programa arranca no dia 6 de dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga
lota, situada na zona ribeirinha de Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para
inaugurar a sua fábrica de brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano. Segue-se um
desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira Gomes, o
Jardim 1.º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua do
Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h a iluminação natalícia, a
Pista de Gelo natural com 200 metros quadrados e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o
desfile  Bem-vindos a Um Sonho de Natal , em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será
inaugurada a Casa do Pai Natal. A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações
em vários polos da cidade, sendo a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades
criativas e pedagógicas com várias oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de
Natal, técnicas sobre como embrulhar presentes e muito mais, tudo sob o lema  Portimão, Um Sonho
de Natal . O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva
inscrição no próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal, com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1.º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota. Através desta vasta e diversificada programação, o
Município de Portimão deseja proporcionar a todos, residentes e visitantes, uma vivência única de
fantasia e de espírito natalício em vários locais emblemáticos da cidade, com especial atenção para os
mais novos, que têm o ensejo de viajar num imaginário de sonho. E basta recordar que a Aldeia de
Natal de Portimão atraiu, em 2021, cerca de 200 mil visitantes ao concelho, tornando o evento uma
referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente a atividade económica local.
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro, a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa  Manhã CM , entre as 9h e as 11h, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues. Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como
outros motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas
todas as pessoas a assistir ao vivo às emissões. Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a
organização à Câmara Municipal de Portimão, que tem como media partners o diário  Correio da
Manhã  e a CMTV.
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
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ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade. A iluminação de Natal é um
contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta época do ano, durante a
qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da República (Alameda) será
o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco vezes, entre as 18h e as 00h,
decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos visitantes uma viagem ao espírito
natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou partilhar. Apesar da importância
que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade, e dando cumprimento
às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e o período de
acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado, funcionando das 18h à
meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
em https://portimaosonhodenatal.pt/.

Página 30



A31

"Sonho de Natal" regressa a Portimão cheio de fantasia e alegria para toda a família
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2022

Meio: Algarve Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88853873

 
6 de dezembro a 6 de janeiro
 
Inauguração - 6 dezembro | 17h30 | Antiga Lota
 
A grande novidade é a "Fábrica do Pai Natal", na Antiga Lota
 
Entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão volta a transformar-se numa autêntica
Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o
universo natalício com momentos de fantasia e diversão dirigida a toda a família.
 
Sob o mote "Portimão - Um Sonho de Natal", o programa arrancará na próxima terça-feira, 6 de
dezembro, quando o Pai Natal chegar pelas 17h30 à antiga lota, situada na zona ribeirinha de
Portimão, acompanhado pela Mãe Natal e os seus duendes, para inaugurar a sua Fábrica de
brinquedos, a grande novidade nas propostas para este ano.
 
Seguir-se-á desfile pelas principais ruas da cidade, num itinerário que incluí a Praça Manuel Teixeira
Gomes, o Jardim 1º de Dezembro, o Mercadinho de Natal, a Rua Direita, a Rua Vasco da Gama, a Rua
do Comércio até ao Largo da Mó, a visita ao tradicional Presépio em tamanho natural, e o regresso da
festiva comitiva à Praça da República.
 
Neste espaço público, em pleno centro da cidade, vai ser inaugurada às 18h00 a iluminação natalícia,
a Pista de Gelo natural com 200m2 e o Palco de Natal, para meia hora depois começar o desfile "Bem-
vindos a Um Sonho de Natal", em direção à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde será inaugurada a
Casa do Pai Natal.
 
Animação para todas as idades
 
A partir daqui e até 6 de janeiro, serão 32 dias repletos de atrações em vários polos da cidade, sendo
a Fábrica do Pai Natal a grande inovação, incluindo atividades criativas e pedagógicas com várias
oficinas e ateliês, a Hora do Conto, a confeção de bolachas de Natal, técnicas sobre como embrulhar
presentes e muito mais, tudo sob o lema "Portimão, Um Sonho de Natal".
 
O acesso à Fábrica do Pai Natal é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva inscrição no
próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor.
 
Não faltarão sugestões, da Casa do Pai Natal à Pista de Gelo, passando pelo Palco de Natal com 23
espetáculos, o Mercadinho de Natal, as seis paradas temáticas, o Comboio de Natal e o Presépio, que
animarão o Largo da Mó, a Praça da República, o Jardim 1º de Dezembro, a Praça Manuel Teixeira
Gomes, as ruas do comércio local e a antiga Lota.
 
Através desta vasta e diversificada programação, o Município de Portimão deseja proporcionar a todos,
residentes e visitantes, uma vivência única de fantasia e de espírito natalício em vários locais
emblemáticos da cidade, com especial atenção para os mais novos, que têm o ensejo de viajar num
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imaginário de sonho.
 
Recorde-se, a propósito, que a Aldeia de Natal de Portimão atraiu em 2021 cerca de 200 mil visitantes
ao concelho, tornando o evento uma referência nacional nesta época festiva e dinamizando fortemente
a atividade económica local.
 
Diretos televisivos
 
Para ajudar ao clima de festa deste ano, nos dias 14 e 22 de dezembro a CMTV transmitirá em direto
de dois locais (Palco de Natal - Praça da República e Fábrica do Pai Natal - Antiga Lota) o popular
programa "Manhã CM", entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata
Rodrigues.
 
Em ambas as emissões será revelado ao país o Sonho de Natal em Portimão, bem como outros
motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas
as pessoas a assistir ao vivo às emissões.
 
Todas as atividades têm entrada livre, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que
tem como media partners o diário "Correio da Manhã" e a CMTV.
 
Este ano, as freguesias de Portimão, de Alvor e da Mexilhoeira Grande contam igualmente com um
programa original de animação natalícia, merecedores de uma visita.
 
Iluminação dá brilho a 40 locais no concelho
 
A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades
ao ar livre e para o espaço público. Este ano serão 40 locais iluminados que vão de encontro à
tradição fortemente enraizada por todos os que vivem e trabalham em Portimão, mas também para os
turistas e visitantes que, todos os anos e nesta época, visitam a cidade.
 
A iluminação de Natal é um contributo fundamental para a dinamização do comércio tradicional nesta
época do ano, durante a qual muitas unidades fazem parte substancial da sua faturação. A Praça da
República (Alameda) será o centro das atenções com a novidade de um túnel imersivo, onde cinco
vezes, entre as 18h00 e as 00h00, decorrerá um espetáculo de som, luz e cor, que proporcionará aos
visitantes uma viagem ao espírito natalício propícia a registos fotográficos para mais tarde recordar ou
partilhar.
 
Apesar da importância que a tradição da quadra natalícia representa na atividade comercial da cidade,
e dando cumprimento às recomendações governamentais, a iluminação será toda em tecnologia Led e
o período de acendimento é reduzido em duas horas diárias relativamente ao ano passado,
funcionando das 18h00 à meia-noite.
 
A programação detalhada destes 32 dias cheios de sonhos para miúdos e graúdos pode ser consultada
desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/
 
Câmara Municipal de Portimão

Página 32



A33

Espetáculo Palhaço Sorriso em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2022

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: https://www.avozdoalgarve.pt/d/espetculo-palhao-sorriso-em-portimo/67175

 
É já nesta quinta-feira, dia 8 de Dezembro, pelas 19h00, que o Palhaço Sorriso apresenta o seu
espetáculo na tenda gigante da Praça da República de Portimão.
 
Um espetáculo cheio de cor e magia, que promete surpreender todas as crianças e adultos, integrado
na edição 2022 do evento "Um sonho de Natal".
 
O Palhaço Sorriso é um dos artistas infantis mais queridos e de maior sucesso em Portugal, que tem
divertido gerações de crianças desde 2002. Seguido por mais de  180.000 seguidores na plataforma
de vídeos TikTok.
 
O espetáculo é de entrada livre. Mais informações nas páginas oficiais:
 
Mais informações: https://portimaosonhodenatal.pt ou http://www.instagram.com/PALHACOSORRISO
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Pai Natal esteve em Portimão e encheu as ruas de magia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2022

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84c496c2

 
Iniciativa "Um sonho de Natal" promete animar a cidade algarvia, com muita diversão para miúdos e
graúdos, até ao dia 6 de janeiro.
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Palhaço Sorriso apresenta espetáculo na tenda gigante da Praça da República de
Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2022

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aaed5e01

 
Espetáculo cheio de cor e magia promete surpreender miúdos e graúdos
 
É já nesta quinta-feira, pelas 19:00, que o Palhaço Sorriso apresenta o seu espetáculo na tenda
gigante da Praça da República de Portimão.
 
Um espetáculo cheio de cor e magia, que promete "surpreender todas as crianças e adultos, integrado
na edição 2022 do evento 'Um sonho de Natal'".
 
O Palhaço Sorriso, uma criação de João Francisco de Oliveira Lourenço, é um dos artistas infantis mais
queridos e de maior sucesso em Portugal. Tem divertido gerações de crianças desde 2002 e conta com
mais de 180.000 seguidores na plataforma de vídeos TikTok.
 
O espetáculo é de entrada livre.
 
Mais informações "Portimão, Um Sonho de Natal" ou no Instagram.
 
POSTAL
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal
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Há diversas iniciativas até 6 de janeiro 

atar é novidade `Fábrica do Pai 
Cidade está transformada numa aldeia natalícia, com diversos pontos de atração. 

CM PORTIMÃO 

Ana Sofia Varela 

4. 
, 

Ir' 

luí 

••• • ,1 k›.00.511111.0 

.Hd> 1.14>  • 

..ffloorrar 

• 

A'Fábrica do Pai Natal', ins-
talada na antiga lota de 
Portimão, é a grande no-

vidade do programa de animação, 
que decorre até ao Dia de Reis, a 6 
de janeiro. Este novo núcleo inclui 
atividades criativas e pedagógicas, 
estando previstas diversas ofici-

 

nas e ateliês, hora do conto, con-
feção de bolachas e, até, técnicas 
para embrulhar presentes. 

No entanto, um pouco por 
toda a cidade não faltam suges-
tões para celebrar esta época em 
família, sob o mote 'Sonho de 
Natal' como é exemplo a pista de 
gelo natural com 200 metros qua-
drados, o mercadinho, o presépio, 
as paradas temáticas, a 'Casa do 
Pai Natal' e o comboio. Na Alame-
da, num palco central, decorrerão 
mais de 20 espetáculos variados, 

Vários espetáculos na Alameda prometem ser atrativo para o comércio local 

do teatro ao ilusionismo. É um 
`verdadeiro roteiro' para aprovei-
tar o melhor desta quadra, que 
passa pelo Largo da Mó, Praça da 
República, Jardim 1° de Dezem-
bro, Praça Manuel Teixeira Go-
mes, pelas ruas do comércio local 
e antiga Lota. 

Outro dos atrativos, que pro-
mete levar a população ao centro 
da cidade, é um túnel de luzes na-
talícias instalado na Praça da Re-
pública, onde cinco vezes ao dia, 
entre as 18h00 e as 24h00, haverá 
um espetáculo de som, luz e cor. 
Ao todo, um pouco por todo o con-
celho, a população encontrará um 
dos cerca de 40 pontos de ilumina-
ção com apontamentos natalícios. 

Mexilhoeira Grande, entre 9 e 
11 de dezembro, é promovido o 

Natal nas freguesias 
Este ano, as três freguesias con-
tam, de igual forma, com um pro-
grama original de animação. Na 

guesia de Portimão promove um 
concurso de montras de Natal, 
para os empresários locais, e ou-
tro de varandas, para a população, 
ambos até dia 6 de janeiro e com 
direito a prémio monetário. O re-
gulamento está disponível online 
(www.jf-portimao.pt). 

20h00, no espaço exterior do 
Centro Comunitário. Com entra-
da livre, haverá artesanato, doces, 
música e divertimentos. No dia 
17, a partir das 21h00, neste Cen-
tro Comunitário, decorre a festa 
`Alvor 80's Celebrar o Natal'. 

Entretanto, a Junta de Fre-

 

evento 'Natal na Vila', com música, 
animação e carrosséis, tal como o 
Portimão Jornal já divulgou. 

Por sua vez, para Alvor está 
prevista a IV Feira de Natal, en-
tre os dias 17 e 18, das 11h00 às O 

PROGRAMAÇÃO 

O LARGO DA MÓ 

Presépio 
Todos os dias 4, 

O PRAÇA DA REPÚBLICA 

5 Pista de Gelo 
Aberta nos dias úteis, a partir 

das 14h00, e aos sábados, 

domingos e feriados, das 11h00. 

Encerra sempre às 19h00, exceto 

a 24 e 31 de dezembro, que 

fecha às 16h00. Em janeiro, 

funciona das 14h00 às 19h00. 

e 
• 

N:1141k4 . f., .4 
pelo Ritmo Studio 

• 20 DEZ• 
19h00 I Estrelas de Portugal com 

participantes do 'The Voice' 

19h30 I 'Dança Comigo' 

pela Academia Dança Mais 

• 21 DEZ • 
19h00 1 Zélelé o Palhaço 

19h30 I Grupo de Cantares do 

Glória ou Morte Portimonense 

• 22 DEZ• 
19h00 I Teatro 'Uma Paródia 

de Natal com Violino, 

Percurssão e Cachamorada' 

19h30 I Cantata de Natal 

'Shine to the World' (19h30) 

• 23 DEZ-

 

19h00 'Paulo Cabrita Show 

19h30 'Cante Alentejano 

pela Universidade Sénior 

6 O JARDIM 12 
DE DEZEMBRO 

RUAS DO COMÉRCIO 

> Palco de Natal 
• 8 DEZ • 
19h00 I Palhaço Sorriso 

19h30 I 'Combo Jazz' pela 

Escola da Bemposta 

• 9DEZ• 
19h00 I Concerto 

de César Matoso 

19h30 I 'Piano a solo' 

pela Escola da Bemposta 

• 10 DEZ • 
19h00 1 Salsinha Show 

19h30 1 Mix Dance pela CAPELA 

• 11 DEZ • 
19h00 I Teatro 

`O Sonho do Ernesto' 

• 12 DEZ • 
19h00 1 'O Fado Acontece', com 

Melissa Simplício e Pedro Viola 

19h30 I 'Orquestra de Guitarras' 

pela Escola da Bemposta 

• 13 DEZ • 

—5 Mercadinho de Natal 
Estará aberto nos dias úteis, 

entre as 17h00 e as 20h00, e ao 

fim de semana e feriados, das 

15h00 às 20h00. 

O PRAÇA MANUEL 
TEIXEIRA GOMES 

=5 Paradas de Natal 
• 8 DEZ • 17h30 
`Alice no País das Maravilhas' 

• 10 DEZ • 17h30 
`Circo Fantástico' 

• 11 DEZ • 17h30 
`Prendas Encantadas' 

• 17 DEZ • 17h30 
'Princesa do Gelo' 

• 24 DEZ • 10h30 
`Um Sonho de Natal' 

O ANTIGA LOTA 

—> Comboio de Natal 
Até 24 de dezembro, funciona 

das 15h00 às 19h00, exceto 

nos dias 8, 10, 18 e 24, em que 

está disponível das 10h00 às 

12h00 e das 15h00 às 19h00. 

Percurso entre a Alameda e a 

Praça Manuel Teixeira Gomes. 

=> Casa do Pai Natal 
Pode ser visitada todos 

os dias, das 10h00 às 19h00, 

exceto no dia 24 e 31 de 

dezembro, que encerra às 16h00. 

O Pai Natal estará no espaço nos 

dias 8, 10, 11, 17 e 18, entre as 

11h00 e as 18h00, e entre 19 e 23, 

das 15h00 às 18h00. 

19h00 I Andrély Magic Show 

19h30 I Orquestra de Jazz pela 

Escola da Bemposta 

• 14DEZ• 
19h00 I 'O Fado não se explica' 

com Adriana Marques 

e Daniel Pinto Coelho 

19h30 I 'Guitarra Portuguesa 

em Movimento' pela Escola 

da Bemposta 

• 15 DEZ • 
19h00 I 'O Clássico' por 

Palhaço Tosta Mista 

19h30 I Coro da Escola 

da Bemposta 

• 16 DEZ • 
19h00 I Teatro 'O Castelo' 

19h30 1 'Guitarra e Violino' 

pela Escola da Bemposta 

• 17 DEZ • 
19h00 I Concerto da Sociedade 

Filarmónica Portimonense 

• 18 DEZ • 
19h00 I 'Momento Absurdo' 

pela palhaça Tãnia Safaneta 

19h30 1 'Tuna Tocas Nada' 

do Instituto de Cultura 

de Portimão 

• 19 DEZ • 
19h00 1 Salguery Ilusionista 

19h30 1 'Dance Show' 

,=> Fábrica do Pai Natal 
Estará aberta de 7 a 23 de 

dezembro, nos dias úteis, das 

15h00 às 18h00, e no fim de 

semana e feriados, das 11h00 

às 18h00. Encerra nos dias 24 

e 25 de dezembro. O PRAÇA MANUEL 
TEIXEIRA GOMES 

> Apeadeiro 
do Comboio do Pai Natal 

* Programação em 

portimaosonhodenatal.pt 
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Alunos do concelho 
vão receber 
`vouchers' para 
comércio local 
A medida integra sete mil estudantes que 
frequentam o ensino, do pré-escolar ao terceiro 
ciclo. Serão disponibilizados três vales de cinco 
euros por cada aluno, num total de 15 euros 
para gastar no comércio local. P5 

Piruka abre programa 
de passagem de ano 
na zona ribeirinha 
Os últimos três dias de 
2022 serão passados ao 
som do rapper, de Matias 
Damásio e de uma banda 
de tributo aos 'Queen'. 
Tradicional espetáculo 
pirotécnico promete 
levar população 
a Portimão, a Alvor 
e à Praia da Rocha. P16 

1110111110 

Sustentabilidade dá 
mote ao Dia da Cidade 

1 ti t

 

fie 

ra 

1 
NI • 

1- 

1. .1 
Sessão solene, no feriado municipal, a 11 de dezembro, aborda a temática, 
quer a nível dos recursos, quer das comunidades. Na programação 
destaca-se ainda a inauguração & diversas exposições e a realização 
de uma conferência sobre Manuel Teixeira Gomes. F9r 

Quarta-feira • 7 de dezembro 2022 • 1.00€ 

Avança candidatura 
de 1,3 milhões para 
parque informático 
Rui Figueiredo, diretor do Agrupamento 
de Escolas Manuel Teixeira Gomes, 
revela quais os projetos de futuro 
para os estabelecimentos. P8-9 

Quinzenário • Ano 3 • N261 

Diretor: Rui Pires Santos 

ortimão 
Jornal 

EVENTO 
Cidade já entrou 
na 'magia' da quadra 
natalícia P6 

APOIO 
Freguesia de 
Portimão entrega 
cabazes de Natal P15 

CULTURA POLÍTICA 
Bloco de Esquerda 
elege Comissão 

Concelhia P4 

CIRM promove 
'GymFun and Dance' 
no TEMPO P16 

Sociedade Vencedora 
promete celebração 
"memorável" 
do centenário 
Clube passou por algumas adversidades, ao longo dos 
tempos, mas ainda é uma referência do movimento 
associativo na cidade. Direção promete novas 
atividades para atrair os jovens à coletividade. P2-3 

PUB 

fintelkmaRché  FElll NATAI_ E BOM ANO NOVO. 
PORTIMÃO • SUPER 

JUNTOS PELO MELHOR E MAIS BARATO PRAIA DA ROCHA EXPRESS 
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AGENDA 

AT Arlipl4=4 
PORTIMÃO, UM SONHO DE NATAL 

PROGRAMAÇÃO: 

www.portimaosonhodenatal.pt 

LOCAL: Vários locais 

17 E 18 DE DEZE RO 
IV FEIRA DE NATAL 

PREÇO: Entrada Livre 

HORÁRIO: 11h00 às 20h00 

LOCAL: Espaço exterior do Centro 

Comunitário de Alvor 

XII TORNEIO DE XADREZ 

MEMORIAL A JOÃO VASCO 

INSCRIÇÕES: cxportimao@gmail.com 

ou no local da prova 

LOCAL: Antigas instalações da Junta de 

Freguesia de Portimão (Praça da República, 

25, 19 andar) 

11 DE DEZEMBRO A 19 FEVEREIRO 
EXPOSIÇÃO 'PLANETA EM FÚRIA' 

de Bruno Gonçalves 
INAUGURAÇAO: 11 de dezembro às 17h00 

HORÁRIO: terça-feira das 14h30 

às 18h00 e de quarta-feira 

a domingo das 10h00 às 18h00 

LOCAL: Museu de Portimão 

NATAL NA VILA 

PROGRAMA E HORÁRIOS: 

https://www.facebook.com/photo?f-

 

bid=115905424663312&set=a109190262001495 

LOCAL: Mexilhoeira Grande (vários locais) 

DOMINGO . 11 DE DEZEMBRO 
MARCHA CORRIDA DE ALVOR 

Percurso Longo: 9 KM 

Percurso curto: 6 KM 

PREÇO: Participação gratuita 

INSCRIÇÕES: bitly/3golvuG, até 9 

de dezembro 

LOCAL: Alvor  

AUREA SOUL SESSIONS 
THE CHRISTMAS SHOW 

BILHETES: https://tempo.bol.pt ou 

na bilheteira do TEMPO 

PREÇOS: 20,00€. 

LOCAL: TEMPO, Teatro Municipal de Portimão 

;„". II II .i1L-. 1,11111 

GILMÁRIO VEMBA - TEMAS 

BILHETES: https://tempo.bol.pt ou 

na bilheteira do TEMPO 

PREÇO: 16€ 

LOCAL: TEMPO, Teatro Municipal de Portimão 
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Magia do Natal chega a Portimão com diversões para miúdos e graúdos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2022

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=683868cf

 
Iniciativa "Um sonho de Natal" vai animar cidade algarvia até 6 de janeiro.
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Espetáculo "Palhaço Sorriso" - Mais Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2022

Meio: + Algarve Online

URL: https://maisalgarve.pt/2022/12/07/portimao-espetaculo-palhaco-sorriso-2/

 
É já nesta quinta-feira, dia 8 de Dezembro, pelas 19h00, que o Palhaço Sorriso apresenta o seu
espetáculo na tenda gigante da Praça da República de Portimão.
 
Um espetáculo cheio de cor e magia, que promete surpreender todas as crianças e adultos, integrado
na edição 2022 do evento "Um sonho de Natal".
 
O Palhaço Sorriso é um dos artistas infantis mais queridos e de maior sucesso em Portugal, que tem
divertido gerações de crianças desde 2002. Seguido por mais de 180.000 seguidores na plataforma de
vídeos TikTok.
 
O espetáculo é de entrada livre.
 
Mais informações: https://portimaosonhodenatal.pt
 
ou http://www.instagram.com/PALHACOSORRISO
 
Magimax
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CM TV

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 102581292

 
07-12-2022 06:45

1 1 1

"Um sonho de Natal"

https://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dfb14f32-e9c3-4d97-89ab-

22e50863188e&userId=e562a925-0773-4d1a-866f-026cc855e924

 
A cidade de Portimão voltou a estar iluminada com luzes natalícias. O evento "Um sonho de Natal" foi
inaugurado esta terça-feira.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2022-12-07 07:42
 CM TV - Grande Jornal da Tarde , 2022-12-07 14:27
 CM TV - Grande Jornal da Noite , 2022-12-07 21:28
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FESTIVE  ||  Christmas is 
being celebrated in Portimão 
with a festive programme 
entitled ‘Sonho de Natal’ 
(Christmas Dream), which is 
running until January 6 and 
will see all kinds of Christ-
mas activities and events 
taking place throughout the 
municipality.

The biggest change com-
pared to previous years is 
the new ‘Santa Claus Fac-
tory’, which is taking place at 
the renovated ‘Lota’ building 

and will feature a long list of 
festive entertainment.

Visitors will be able to take 
part in a series of workshops 
where they can learn how to 
make Christmas cookies or 
wrap presents, or enjoy one 
of the many Christmas sto-
ries which will be told.

Admission is free, but vis-
itors must sign up for any 
events they want to take 
part in.

Other highlights include 
the town’s life-sized nativity 

scene, which can be visited 
at Largo da Mó on the town’s 
Rua das Lojas shopping street 
and can be visited 24 hours a 
day, and the town’s ice rink 
which is located in Praça da 
República (more commonly 
known as Alameda) and 
will be open between 2pm 
and 7pm on weekdays and 
between 11am and 7pm at 
weekends – excluding Christ-
mas Eve and New Year’s Eve 
(11am to 4pm) and Christ-
mas Day (closed).

A Christmas market will be 
taking place every day at Jar-
dim 1º de Dezembro in front 
of the TEMPO theatre, open 
from 5pm to 8pm on week-
days and 3pm and 8pm on 
weekends.

Santa’s House will also 
be open to visits at Praça 

Manuel Teixeira Gomes 
every day from 10am to 7pm, 
except for Christmas Eve and 
New Year’s Eve when it will 
close earlier at 4pm.

Christmas lights have also 
been installed at 40 loca-
tions around the borough 
but will only be turned on 

between 6pm and midnight 
due to the government’s rec-
ommendations in light of the 
ongoing energy crisis.

The full programme and 
schedules can be found online at 
portimaosonhodenatal.pt

Portimão lives ‘Christmas Dream’
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Espetáculo "Palhaço Sorriso" em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2022

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online Autores: Francisco Piedade

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7fff116

 
Início   Artes & Espetáculos   Espetáculo "Palhaço Sorriso" em PortimãoPortimãoEspetáculo "Palhaço
Sorriso" em Portimão Francisco Piedade, CPJ: 2096 A, 12:54 - 08/12/22O espetáculo é de entrada
livre
É já hoje (quinta-feira, dia 8 de dezembro), pelas 19h00, que o Palhaço Sorriso apresenta o seu
espetáculo na tenda gigante da Praça da República de Portimão.
 
Um espetáculo cheio de cor e magia, que promete surpreender todas as crianças e adultos, integrado
na edição 2022 do evento "Um sonho de Natal".
Pub
 
O Palhaço Sorriso é um dos artistas infantis mais queridos e de maior sucesso em Portugal, que tem
divertido gerações de crianças desde 2002. Seguido por mais de 180.000 seguidores na plataforma de
vídeos TikTok.
Pub Leia mais:8 dezembroAlgarvePalhaço SorrisoPortimãoCompartilhar no Facebook
Compartilhar no Twitter
Compartilhar no LinkedIn
 
Compartilhar no Pinterest
 
Francisco Piedade, CPJ: 2096 A
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«Sonho de Natal» regressa 
a Portimão

A cidade de Portimão volta a 
transformar-se numa Aldeia 
Natal com a recriação de di-
versos núcleos de atração 
inspirados na época festiva, 
cruzando o universo natalí-
cio com momentos de fanta-
sia e diversão dirigida a toda 
a família, até 6 de janeiro de 
2023. A grande novidade é 
a Fábrica de Brinquedos, a 
funcionar na Antiga Lota, in-
cluindo atividades criativas e 
pedagógicas com várias ofici-
nas e ateliês, a Hora do Conto, 
a confeção de bolachas de Na-
tal, técnicas sobre como em-
brulhar presentes, tudo sob 
o lema «Portimão, Um Sonho 
de Natal». O acesso é livre, 
embora os visitantes devam 
realizar a respetiva inscrição 
no próprio dia e local, caso 
pretendam participar nas 
atividades ao seu dispor.  

A Aldeia de Natal de Por-
timão atraiu em 2021 cer-
ca de 200 mil visitantes ao 

concelho, tornando o evento 
uma referência nesta época 
festiva e dinamizando forte-
mente a atividade económica 
local.

Para ajudar ao clima de 
festa deste ano, nos dias 14 
e 22 de dezembro a CMTV 
transmitirá em direto de 
dois locais (Palco de Natal - 
Praça da República e Fábrica 
do Pai Natal - Antiga Lota) 
o popular programa «Ma-
nhã CM», entre as 9h00 e as 
11h00, com apresentação a 
cargo de Duarte Siopa e Ága-
ta Rodrigues. 

Este ano, as freguesias 
de Portimão, de Alvor e da 
Mexilhoeira Grande contam 
também com um programa 
original de animação nata-
lícia, merecedores de uma 
visita. 

No que toca à ilumina-
ção natalícia que assinala 
esta época festiva, impor-
tante para o comércio lo-

cal, para as atividades ao 
ar livre e para o espaço 
público, este ano serão 40 
locais iluminados que vão 
de encontro à tradição en-
raizada na população, mas 
também nos turistas que, 
todos os anos e nesta época, 
visitam a Portimão. A Pra-
ça da República (Alameda) 
será o centro das atenções 
com a novidade de um túnel 
imersivo, onde cinco vezes, 
entre as 18h00 e as 00h00, 
decorrerá um espetáculo 
de som, luz e cor. Apesar da 
importância que a tradição 
da quadra natalícia repre-
senta na atividade comer-
cial, e dando cumprimento 
às recomendações governa-
mentais, a iluminação será 
toda em tecnologia LED e 
o período de acendimento 
é reduzido em duas horas 
diárias relativamente ao 
ano passado, funcionando 
das 18h00 à meia-noite.

Com fantasia e alegria para toda a família e iluminação pública 

económica
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Palhaço Sorriso está hoje em Portimão para surpreender crianças e adultos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/12/2022

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e68dcbf8

 
Cultura
 
É já nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, pelas 19h00, que o Palhaço Sorriso, apresenta o seu
espetáculo na tenda gigante da Praça da República de Portimão, com entrada livre.
 
Será um espetáculo que promete surpreender crianças e adultos, integrado na edição 2022 do
programa "Um sonho de Natal", promovido pelo Município.
 
O Palhaço Sorriso é um dos artistas infantis de maior sucesso em Portugal, com 180 mil seguidores na
plataforma de vídeos TikTok.
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Portimão lives ´Christmas Dream´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2022

Meio: Portugal Resident Online

URL: https://www.portugalresident.com/portimao-lives-christmas-dream/

 
Christmas is being celebrated in Portimão with a festive programme entitled 'Sonho de Natal'
(Christmas Dream), which is running until January 6 and will see all kinds of Christmas activities and
events taking place throughout the municipality.
 
The biggest change compared to previous years is the new 'Santa Claus Factory', which is taking place
at the renovated 'Lota' building and will feature a long list of festive entertainment.
 
Visitors will be able to take part in a series of workshops where they can learn how to make Christmas
cookies or wrap presents, or enjoy one of the many Christmas stories which will be told.
 
Admission is free, but visitors must sign up for any events they want to take part in.
 
Other highlights include the town's life-sized nativity scene, which can be visited at Largo da Mó on
the town's Rua das Lojas shopping street and can be visited 24 hours a day, and the town's ice rink
which is located in Praça da República (more commonly known as Alameda) and will be open between
2pm and 7pm on weekdays and between 11am and 7pm at weekends - excluding Christmas Eve and
New Year's Eve (11am to 4pm) and Christmas Day (closed).
 
A Christmas market will be taking place every day at Jardim 1º de Dezembro in front of the TEMPO
theatre, open from 5pm to 8pm on weekdays and 3pm and 8pm on weekends.
 
Santa's House will also be open to visits at Praça Manuel Teixeira Gomes every day from 10am to
7pm, except for Christmas Eve and New Year's Eve when it will close earlier at 4pm.
 
Christmas lights have also been installed at 40 locations around the borough but will only be turned on
between 6pm and midnight due to the government's recommendations in light of the ongoing energy
crisis.
 
The full programme and schedules can be found online at https://portimaosonhodenatal.pt/
 
[Additional Text]:
Portimão lives 'Christmas Dream'
 
Portugal Resident -
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Vai ser assim o Natal em Portimão no fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2022

Meio: Algarve Marafado Online Autores: Jorge Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1d364eb

 
A tenda instalada na Alameda da Praça da República é um dos elementos essenciais do programa de
Natal em Portimão. Ao longo do fim de semana, pelo palco aí instalado vão passar os seguintes
espetáculos: Dia 9, sexta: Espetáculo musical a cargo de César Matoso (19h00) e espetáculo de piano
protagonizado por alunos da Escola da Bemposta (19h30). Dia 10, sábado: Espetáculo "Salsinha
Show" (19h00) e espetáculo de dança a cargo da associação "A Capela" (19h30). Dia 11, domingo:
Peça de teatro "O Sonho do Ernesto" (19h00). Nesse mesmo espaço está instalada uma pista de gelo,
que pode ser utilizada das 14h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira e entre as 11h00 e as 19h00 aos
sábados, domingos e feriados. No sábado também haverá, pelas 17h30, um desfile "Circo Fantástico"
e no domingo, pelas mesma hora, um outro desfile, este intitulado "Prendas encantadas". Ao longo de
todos os dias, entre as 10h00 e as 12h00 e das 15h00 às 19h00, poderão os visitantes embarcar nas
viagens do Comboio de Natal, entre a Alameda e a Casa do Pai Natal (Praça Manuel Teixeira Gomes).
Outro polo de atração funciona no Largo 1º de Dezembro, em frente ao TEMPO. Aí pode ser visitado
um Mercadinho de Natal, que, de segunda a sexta-feira, funciona das 17h00 às 20h00 e aos sábados,
domingos e feriados entre as 15h00 e as 20h00. A grande novidade deste ano é a Fábrica do Pai
Natal, que está instalada no edifício da Antiga Lota, aberta ao público, de segunda a sexta-feira, entre
as 15h00 e as 18h00, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h00 às 18h00. Aí é possível
participar em várias atividades, como a Hora do Conto, Confeção de Bolachas de Natal e Embrulho de
presentes, entre várias outras. O acesso é livre, embora os visitantes devam realizar a respetiva
inscrição no próprio dia e local, caso pretendam participar nas atividades ao seu dispor. Também na
Mexilhoeira Grande há uma série de iniciativas relacionadas com o Natal, ao longo do fim de semana.
Veja aqui o programa.
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Até ao dia 5 de janeiro continua a decorrer o programa "Portimão, Um Sonho de Natal", com animação
relacionada com a quadra que vivemos em vários pontos do concelho. A partir do dia 29 de dezembro
entra em 'cena' a programação de fim de ano de Portimão, que conta com concertos a cargo de Piruka
(no dia 29), Matias Damásio (dia 30) e Dj Noise Tribe e Queen (tributo à banda pelos Mercury Falls, no
dia 31), diariamente, pelas 22h00, na zona ribeirinha de Portimão. Também no dia 31, a partir das
22h00, o DJ Cabeça animará a zona ribeirinha de Alvor. O tradicional fogo de artifício terá lugar na
Praia da Rocha (Miradouro), Zona Ribeirinha de Portimão e Zona Ribeirinha de Alvor, com animação.
No dia 5 de janeiro, a partir das 19h00, decorrerá no grande auditório do Teatro Municipal de Portimão
(TEMPO), o Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmónica Portuguesa. A entrada é gratuita e faz-
se mediante o levantamento prévio de bilhete na bilheteira do TEMPO a partir de 3 de janeiro. No dia
14 de janeiro (21h00) ao mesmo espaço sobe o espetáculo musical "OPERA Rocks", promovido pelas
associações culturais Marginália (Portimão) e Ideias do Levante (Lagoa, Algarve). Esta é uma história
de amor clássica, na qual uma estrela de rock, Freddy, entra na vida de uma diva, a soprano Maria. A
história é apresentada ao público por um narrador (Mário Rui Filipe) que nos coloca na vida de ambos.
Maria é interpretada por Carla Pontes e Freddy por Ray van Duijvenbode. Os músicos são
acompanhados ao piano por Cristiana Silva. Bilhetes a 10 euros, disponíveis aqui. O humorista
angolano Gilmário Vemba tem espetáculo marcado para o dia 21 de janeiro, mas os bilhetes já estão
esgotados. No dia 28 de janeiro, integrado no VII Festival Internacional de Piano do Algarve, atuam,
no TEMPO, a partir das 19h00, Zoran Imsirovic e a Orquestra Sinfónica do Algarve. Os bilhetes custam
entre 12 e 20 euros e podem ser adquiridos aqui. Este Festival regressa em 18 fevereiro (19h00), com
um concerto de Adriano Jordão, também acompanhado pela Orquestra Sinfónica do Algarve. Os
bilhetes têm o mesmo preço e podem ser comprados aqui. O certame prossegue em 25 de março e 22
de abril, com concertos de piano a solo, a cargo de, respetivamente, Marta Menezes e Manuel Nicolas
Margineanu.
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