
 

Notícias na Imprensa Portuguesa 

 

Observador: 

“Uma nova ideia de comunidade artística” para o Algarve / 11 de novembro 2016 

 

TSF 

Festival do Contrabando: Quando se passava a fronteira a salto / 24 de março 

 

TVI24 

Já conhece o Festival do contrabando? / 25 de março 

 

RTP 

Alcoutim e San Lucar del Guadiana unidos através de ponte pedonal / 24 de março 

Portugal e Espanha lembram tempos do contrabando / 26 de março 

 

Visão  

Festival do Contrabando: Portugal e Espanha unidos por uma ponte flutuante / 24 de março 

 

Barlavento: 

PROGRAMA ALGARVE VAI TRAZER VIDA E CULTURA DURANTE TODA A ÉPOCA BAIXA / 12 de 

Agosto 2016 

Festival do contrabando é destaque do Programa «365 ALGARVE» / 24 de fevereiro 

O Contrabando tradicional no Baixo Guadiana: Muito mais que apenas um «Património»… / 1 

de maio 

 

Algarve Marafado: 

A arte do contrabando sai à rua / 15 de março 2017 

Alcoutim promove Festival do Contrabando / 1 de março 

 

 

http://observador.pt/2016/11/17/uma-nova-ideia-de-comunidade-artistica-para-o-algarve/
http://www.tsf.pt/sociedade/interior/festival-do-contrabando-quando-se-passava-a-fronteira-a-salto-5746326.html
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/ja%ADconhece%ADo%ADfestival%ADdo%ADcontrabando/58d66cd90cf273bd37e92134/32
https://www.rtp.pt/noticias/pais/alcoutim-e-san-lucar-del-guadiana-unidos-atraves-de-ponte-pedonal_a991051
https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-e-espanha-lembram-tempos-do-contrabando_v991348
http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/sair/2017-03-24-Festival-do-Contrabando-Portugal-e-Espanha-unidos-por-uma-ponte-flutuante
http://barlavento.pt/destaque/programa-algarve-vai-trazer-vida-e-cultura-durante-toda-a-epoca-baixa
http://barlavento.pt/cultura/festival-do-contrabando-e-destaque-do-programa-365-algarve
http://barlavento.pt/opiniao/o-contrabando-tradicional-no-baixo-guadiana-muito-mais-que-apenas-um-patrimonio
http://www.algarvemarafado.com/2017/03/15/a-arte-do-contrabando-sai-a-rua/
http://www.algarvemarafado.com/2017/03/01/alcoutim-festival-do-contrabando/


 
Sul Informação: 

Alcoutim encheu-se de “contrabandistas” e até o ministro das Finanças ficou feliz / 26 de 

março 

Já há uma ponte a ligar Alcoutim a Sanlucar / 23 de março 

Ponte pedonal ajudou a atrair milhares de pessoas ao Festival do Contrabando de Alcoutim / 

29 de março 

Trail del Guadiana propõe travessia da ponte pedonal em dia do Festival do Contrabando / 8 

de março  

Ponte pedonal vai ligar Alcoutim e San Lúcar durante o Festival do Contrabando / 10 de janeiro 

O contrabando cultural já anda à solta em Alcoutim / 24 de março 

Seis meses de “365 Algarve” serão celebrados com ópera e contrabando / 23 de fevereiro 

Sul mostra-se na BTL com os seus festivais e paladares / 13 de março 

 

Metronews  

Alcoutim prepara-se para reviver a história / 1 de fevereiro 

Alcoutim participa em mais uma edição da BTL / 1 de março 

Trail del Guadiana, propõe a travessia de ponte pedonal, em dia do Festival do Contrabando 

em Alcoutim / 7 de março  

Jornadas do Contrabando realizam-se em Alcoutim / 15 de março 

Festival do Contrabando em Alcoutim confirma potencial, encantando milhares de visitantes / 

29 de março 

 

Região Sul 

Alcoutim promove Festival do Contrabando na BTL / 6 de março 

Festival do Contrabando confirma potencial com milhares de visitantes /29 de março 

Festival do Contrabando une Portugal e Espanha até domingo / 24 de março 

Alcoutim vai reviver a história com o Festival do Contrabando / 10 de fevereiro 

Trail del Guadiana atravessa ponte pedonal entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana / 8 de 

março  

Agenda de março do programa «365 Algarve» inclui 31 eventos em toda a região / 1 de março 

Governo lança programa cultural para promover Algarve durante época baixa / 8 de agosto 

2016 

http://www.sulinformacao.pt/2017/03/alcoutimencheusedecontrabandistaseateoministrodasfinancasficoufeliz/
http://www.sulinformacao.pt/2017/03/ja-ha-uma-ponte-a-ligar-alcoutim-a-sanlucar/
http://www.sulinformacao.pt/2017/03/ponte-pedonal-ajudou-a-atrair-milhares-de-pessoas-ao-festival-do-contrabando-de-alcoutim/
http://www.sulinformacao.pt/2017/03/trail-del-guadiana-propoe-travessia-de-ponte-pedonal-em-dia-do-festival-do-contrabando/
http://www.sulinformacao.pt/2017/01/ponte-pedonal-vai-ligar-alcoutim-e-san-lucar-durante-o-festival-do-contrabando/
http://www.sulinformacao.pt/2017/03/o-contrabando-cultural-ja-anda-a-solta-em-alcoutim/
http://www.sulinformacao.pt/2017/02/seis-meses-de-365-algarve-serao-celebrados-com-opera-contrabando/
http://www.sulinformacao.pt/2017/03/sul-mostra-se-na-btl-com-os-seus-festivais-e-paladares/
https://www.metronews.com.pt/2017/02/01/alcoutim-prepara-se-para-reviver-a-historia/
https://www.metronews.com.pt/2017/03/01/alcoutimparticipaemmaisumaedicaodabtl/
https://www.metronews.com.pt/2017/03/07/trail-del-guadiana-propoe-a-travessia-de-ponte-pedonal-em-dia-do-festival-do-contrabando-em-alcoutim/
https://www.metronews.com.pt/2017/03/07/trail-del-guadiana-propoe-a-travessia-de-ponte-pedonal-em-dia-do-festival-do-contrabando-em-alcoutim/
https://www.metronews.com.pt/2017/03/15/jornadas-do-contrabando-realizam-se-em-alcoutim/
https://www.metronews.com.pt/2017/03/29/festival-do-contrabando-em-alcoutim-confirma-potencial-encantando-milhares-de-visitantes/
https://regiao-sul.pt/2017/03/06/sociedade/alcoutim-promove-festival-do-contrabando-na-btl/375219
https://regiao-sul.pt/2017/03/29/sociedade/festival-do-contrabando-confirma-potencial-com-milhares-de-visitantes/377005
https://regiao-sul.pt/2017/03/24/sociedade/alcoutim-festival-do-contrabando-une-portugal-e-espanha-ate-domingo/376637
https://regiao-sul.pt/2017/02/10/sociedade/alcoutim-vai-reviver-a-historia-com-o-festival-do-contrabando/255419
https://regiao-sul.pt/2017/03/08/desporto/trail-del-guadiana-atravessa-ponte-pedonal-entre-alcoutim-e-sanlucar-de-guadiana/375421
https://regiao-sul.pt/2017/03/01/sociedade/agenda-de-marco-do-programa-365-algarve-inclui-31-eventos-em-toda-a-regiao/366038
https://regiao-sul.pt/2016/08/08/cultura/governo-lanca-programa-cultural-para-promover-algarve-durante-epoca-baixa/161307


 
Secretário de Estado da Cultura na apresentação do programa “365 Algarve” / 3 de outubro 

2016 

 

Jornal do Algarve 

Festival do Contrabando honra a história de Alcoutim / 14 de fevereiro 

Alcoutim promove Festival do Contrabando na BTL / 1 de março 

Festival do Contrabando até domingo em Alcoutim / 24 de março 

Alcoutim regressou ao tempo do contrabando durante três dias / 27 de março  

Festival do Contrabando confirma potencial e encanta milhares de visitantes / 29 de março 

 

Algarlife News Magazine: 

Alcoutim promove o Festival do Contrabando na BTL / 2 de março 

 

Algarve Press  

Alcoutim recebe “Festival do Contrabando” | 10 de março 

 

Algarve Primeiro 

Festival do Contrabando recria quotidiano dos anos 30 e 40 / 1 de fevereiro 

Em março programa 365 Algarve preparou 31 eventos / 22 de fevereiro 

Câmara de Alcoutim leva Festival do Contrabando à BTL / 1 de março 

Mário Centeno não faltou ao Festival do Contrabando / 29 de março 

Festival do Contrabando promete viagem no tempo nas margens do Rio Guadiana /7 de março 

 

Algarve Informativo 

Festival do Contrabando encantou milhares de visitantes /  

Jornadas do Contrabando realizam-se em Alcoutim no dia 24 de março 

Viajar ao passado nas margens do Rio Guadiana 

Alcoutim promove Festival do Contrabando na BTL 

Alcoutim vai reviver a história durante o Festival do Contrabando 

 

https://regiao-sul.pt/2016/10/03/cultura/secretario-de-estado-da-cultura-na-apresentacao-do-programa-365-algarve/161982
http://www.jornaldoalgarve.pt/festival-do-contrabando-honra-a-historia-de-alcoutim/
http://www.jornaldoalgarve.pt/alcoutim-promove-festival-do-contrabando-na-btl/
http://www.jornaldoalgarve.pt/festival-do-contrabando-ate-domingo-em-alcoutim/
http://www.jornaldoalgarve.pt/alcoutim-regressou-ao-tempo-do-contrabando-durante-tres-dias/
http://www.jornaldoalgarve.pt/alcoutim-festival-do-contrabando-confirma-potencial-e-encanta-milhares-de-visitantes/
http://www.algarlife.com/alcoutim-promove-festival-do-contrabando-na-btl/
http://www.algarvepress.com/site/2017/03/10/alcoutim-recebe-festival-do-contrabando/
http://www.algarveprimeiro.com/d/alcoutimfestival-do-contrabando-recria-quotidiano-dos-anos-30-e-40-/15474-1
http://www.algarveprimeiro.com/d/em-marco-programa-365-algarve-preparou-31-eventos/15756-1
http://www.algarveprimeiro.com/d/camara-de-alcoutim-leva-festival-do-contrabando-a-btl/15848-1
http://www.algarveprimeiro.com/d/alcoutimmario-centeno-nao-faltou-ao-festival-do-contrabando-/16276-1
http://www.algarveprimeiro.com/d/alcoutimfestival-do-contrabando-promete-viagem-no-tempo-nas-margens-do-rio-guadiana-/15930-1
http://algarveinformativo.blogspot.pt/2017/03/festival-do-contrabando-encantou.html
http://algarveinformativo.blogspot.pt/2017/03/jornadas-do-contrabando-realizam-se-em.html
http://algarveinformativo.blogspot.pt/2017/03/viajar-ao-passado-nas-margens-do-rio.html
http://algarveinformativo.blogspot.pt/2017/03/alcoutim-promove-festival-do.html
http://algarveinformativo.blogspot.pt/2017/02/alcoutim-vai-reviver-historia-durante-o.html


 
Folha de Domingo 

Alcoutim ‘regressa’ aos tempos do contrabando na fronteira com Espanha / 21 de março 

Atravessar o Guadiana a pé é atrativo do Festival do Contrabando, em Alcoutim / 24 de março 

 

Jornal do Baixo Guadiana 

Jornadas do Contrabando realizam-se em Alcoutim no dia 24 de março / 17 de março  

Contrabando Tradicional do Baixo Guadiana é aposta de Alcoutim no binómio Turismo Cultural 

/ 4 de abril 

 

Postal do Algarve  

Alcoutim volta aos tempos do contrabando com recriação histórica / 1 de fevereiro 

Alcoutim destaca primeiro Festival do Contrabando em Feira Internacional de Turismo / 1 de 

março 

Este fim-de-semana pode atravessar o Guadiana a pé em Alcoutim / 24 de março 

Festival do Contrabando levou milhares a Alcoutim (com vídeo e fotogaleria) / 29 de março  

março 

 

FOZ – Guadianadigital 

Festival do Contrabando até domingo em Alcoutim / 24 de março 

Alcoutim: Festival do Contrabando une Portugal e Espanha até domingo / 24 de março 

Ponte pedonal ajudou a atrair milhares de pessoas ao Festival do Contrabando de Alcoutim / 

29 de março 

Festival do Contrabando confirma potencial com milhares de visitantes / 29 de março 

 

Turisver 

Festival do Contrabando celebra as margens do Guadiana / 9 de março 

 

C&H, Revista Online de Cultura, Lazer e Viagens 

Festival Do Contrabando Decorre Nos Dias 24, 25 E 26 De Março No Guadiana / 24 de março 

 

https://folhadodomingo.pt/alcoutim-regressa-aos-tempos-do-contrabando-na-fronteira-com-espanha/
https://folhadodomingo.pt/atravessar-o-guadiana-a-pe-e-atrativo-do-festival-do-contrabando-em-alcoutim/
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/2017/03/17/jornadas-do-contrabando-realizam-se-em-alcoutim-no-dia-24-de-marco/
https://www.jornaldobaixoguadiana.pt/2017/04/04/o-festival-do-contrabando-confirma-potencial-encantando-milhares-de-visitantes/
http://www.postal.pt/2017/02/alcoutim-volta-aos-tempos-do-contrabando-marco/
http://www.postal.pt/2017/03/alcoutim-destaca-primeiro-festival-do-contrabando-em-feira-internacional-de-turismo/
http://www.postal.pt/2017/03/fim-semana-pode-atravessar-guadiana-pe-alcoutim/
http://www.postal.pt/2017/03/festival-do-contrabando-levou-milhares-a-alcoutim/
http://guadianadigital.com/376637-2/
http://guadianadigital.com/376637-2/
http://guadianadigital.com/ponte-pedonal-ajudou-a-atrair-milhares-de-pessoas-ao-festival-do-contrabando-de-alcoutim/
http://guadianadigital.com/377005-2/
http://www.turisver.com/festival-do-contrabando-celebra-as-margens-do-guadiana/
http://canelaehortela.com/festival-do-contrabando-decorre-nos-dias-24-25-26-marco-no-guadiana/


 
Asteriscos e Parenteses 

Festival do Contrabando em Alcoutim / 21 de março 

 

Fleed 

Festival do Contrabando nas margens do Guadiana / 6 de março 

 

Opção Turismo 

Festival do contrabando nas margens do rio Guadiana / 7 de março 

 

Mood Magazine 

Festival do Contrabando recorda práticas antigas em Alcoutim e Sanlúcar / 24 de março 

 

Vida- SAPO 24 

Festival do Contrabando: atravessar o Guadiana a pé é atrativo / 24 de março 

 

Platonismo Político 

Festival do Contrabando: evocar memórias e manter a Portugalidade / 24 de março 

 

AMulher.com 

Festival do Contrabando: Portugal e Espanha unidos por uma ponte flutuante – Visão /  

Festival do Contrabando: Quando se passava a fronteira a salto – TSF Online 

Alcoutim e San Lucar del Guadiana unidos através de ponte pedonal – RTP 

 

A voz do Algarve 

Festival do Contrabando: Uma viagem no tempo nas margens do Guadiana / 6 de março 

 

Lidador Noticias 

Guadiana: Festival do contrabando nas margens do rio (Alcoutim e Sanlúcar del Guadiana/ 

Huelva). / 8 de março 

 

http://asteriscoseparenteses.blogs.sapo.pt/festival-do-contrabando-em-alcoutim-62638
http://fleed.pt/lifestyle/festival-do-contrabando-nas-margens-do-guadiana/
http://opcaoturismo.pt/wp/festival-do-contrabando-nas-margens-do-rio-guadiana/
https://mood.sapo.pt/festival-do-contrabando-recorda-praticas-antigas-em-alcoutim-e-sanlucar/
http://24.sapo.pt/vida/artigos/festival-do-contrabando-atravessar-o-guadiana-a-pe-e-atrativo
http://platonismopolitico.blogspot.pt/2017/03/festival-do-contrabando-evocar-memorias.html
http://amulher.com/festival-do-contrabando-portugal-e-espanha-unidos-por-uma-ponte-flutuante-visao/
http://amulher.com/festival-do-contrabando-quando-se-passava-a-fronteira-a-salto-tsf-online/
http://amulher.com/alcoutim-e-san-lucar-del-guadiana-unidos-atraves-de-ponte-pedonal-rtp/
http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=23053
http://www.lidadornoticias.pt/guadiana-festival-do-contrabando-nas-margens-do-rio-alcoutim-e-sanlucar-del-guadiana-huelva/
http://www.lidadornoticias.pt/guadiana-festival-do-contrabando-nas-margens-do-rio-alcoutim-e-sanlucar-del-guadiana-huelva/


 
PlanetAlgarve 

Jornadas do Contrabando realizam-se em Alcoutim / 15 de março 

Vila de Alcoutim prepara-se para reviver a história | 24 a 26 de março / 1 de fevereiro 

 

País ao Minuto 

Ponte flutuante ligará Portugal a Espanha (mas só) durante três dias / 19 de março 

 

picachouriços - guarda fiscal 

Festival do Contrabando - 24, 25 e 26 março – Alcoutim / 25 de março 

 

Portugal Resident 

Thousands flock to Alcoutim’s new ‘Smugglers Festival’ / 31 de março 

Alcoutim erects ‘floating bridge’ in three-day celebration of contraband with Spain / 20 de 

março 

 

Todooalgarve.com 

Trail del Guadiana, propõe a travessia de ponte pedonal, em dia do Festival do Contrabando / 

10 de março 

Câmara Municipal de Alcoutim participa em mais uma edição da BTL, destacando a realização 

da primeira edição do Festival do Contrabando / 2 de março 

Uma viagem no tempo nas margens do rio Guadiana / 6 de março 

«365 Algarve» renova FIMA e apresenta Festival do Contrabando / 23 de fevereiro 

 

Made In Portugal 

Kumpania Algazarra: Tour 2017 passa por 5 países / 18 de abril 

 

RUA FM 

Jornadas do Contrabando em Alcoutim  

 

pporto.pt 

Jornadas do Contrabando em Alcoutim  

https://planetalgarve.com/2017/03/15/jornadas-do-contrabando-realizam-se-em-alcoutim-24-de-marco/
https://planetalgarve.com/2017/02/01/vila-de-alcoutim-prepara-se-para-reviver-a-historia-24-a-26-de-marco/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/750543/ponte-flutuante-ligara-portugal-a-espanha-mas-so-durante-tres-dias
http://picachouricosgf.blogspot.pt/2017/03/festival-do-contrabando-24-25-e-26.html
http://portugalresident.com/thousands-flock-to-alcoutim%E2%80%99s-new-%E2%80%98smugglers-festival%E2%80%99
http://portugalresident.com/alcoutim-erects-%E2%80%98floating-bridge%E2%80%99-in-three-day-celebration-of-contraband-with-spain
http://www.todooalgarve.com/noticias/algarve/509-trail-del-guadiana-propoe-a-travessia-de-ponte-pedonal-em-dia-do-festival-do-contrabando.html
http://www.todooalgarve.com/noticias/algarve/492-camara-municipal-de-alcoutim-participa-em-mais-uma-edicao-da-btl-destacando-a-realizacao-da-primeira-edicao-do-festival-do-contrabando.html
http://www.todooalgarve.com/noticias/algarve/492-camara-municipal-de-alcoutim-participa-em-mais-uma-edicao-da-btl-destacando-a-realizacao-da-primeira-edicao-do-festival-do-contrabando.html
http://www.todooalgarve.com/noticias/algarve/498-uma-viagem-no-tempo-nas-margens-do-rio-guadiana.html
http://www.todooalgarve.com/noticias/algarve/478-365-algarve-renova-fima-e-apresenta-festival-do-contrabando.html
http://madeinportugalmusica.pt/kumpania-algazarra-tour-2017-passa-por-5-paises/
http://www.rua.pt/ai1ec_event/jornadas-do-contrabando-em-alcoutim/?instance_id=33192
http://www.pportodosmuseus.pt/2017/03/14/jornadas-do-contrabando-em-alcoutim/


 
 

Agenda Galandum Galundaina 

Festival do Contrabando 

 

Evensi: 

Concurso de Fotografia - Tráfico de Artes no Guadiana 

1ª Jornadas do Contrabando em Alcoutim  

Festival do Contrabando  

Trail Del Guadiana 

 

Acorrer.pt 

-  II Trail del Guadiana 

 

Viagens e férias.net 

Festival do Contrabando em Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana / 6 de março 

 

eventbu 

Concurso de Fotografia Tráfico de Artes no Guadiana 

 

Agenda Faro | Guia da Cidade | Região do Algarve 

Festival do Contrabando com Ponte Pedonal no Guadiana  

 

http://www.galandum.co.pt/?page_id=271
https://www.evensi.pt/concurso-de-fotografia-trafico-de-artes-no-guadiana/202506382
https://www.evensi.pt/1%C2%AA-jornadas-do-contrabando-em-alcoutim-alcoutim-municipality/202106576
https://www.evensi.com/festival-do-contrabando-/202920165
https://www.evensi.pt/trail-del-guadiana-alcoutim-municipality/202076736
http://acorrer.pt/eventos/info/1340
http://www.viagenseferias.net/evento/festival-contrabando-alcoutim

