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Founded by long-time Lagos resident Tom 
Henshaw, Tomorrow started life in 2011 as a 
four-page publication. 

With the aim of uniting the local community 
via a monthly newsletter in Lagos and the 
western Algarve, it featured news, events 
and useful features, as well as shining a 
light on good causes. Since then the title has 
gone from strength to strength, evolving into 
the much-loved and (at its largest) 96-page 
magazine that it is today.

Funded entirely by advertising, the magazine 
is distributed for free in the local area, 
making it a great outlet to promote local 
businesses to the community. 

Fundada por Tom Henshaw, morador de longa 
data de Lagos, a revista Tomorrow nasceu em 
2011 como uma publicação de quatro páginas.

Com o objectivo de unir a comunidade local 
através de uma revista mensal, continha 
notícias, eventos e artigos úteis, e também 
dava destaque a boas causas. Desde então, 
a publicação evoluíu para a muito amada 
revista de 96 páginas (a maior edição esté 
agora) que é hoje.

Financiado inteiramente por publicidade a 
revista é distribuida gratuitamente na àrea 
local, tornando-a uma ótima forma para 
promover o seu negócio na comunidade local.

Who we are
Quem somos

VIEW ALL EDITIONS > VEJA TODAS AS EDIÇÕES >
Tomorrow is a free community magazine distributed 
across the western Algarve and available to read online

A Tomorrow é uma revista gratuita distribuida ao longo 
do barlavento Algarvio e disponível para ler online

https://tomorrowalgarve.com/publications
https://tomorrowalgarve.com/publications
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5,500 +
Average circulation per month

Média de circulação mensal

10,000 +
Monthly average website views

Média mensal de visitas ao website

14,000 +
Followers on social media

Seguidores nas redes sociais

Here's some stats
Aqui estão alguas estatísticas

40,000 +
Monthly average reach on social media
Alcance média mensal nas redes sociais

200 +
Distribution points

Pontos de distribuição
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FULL PAGE
Página Inteira

A4
+3mm bleed

€440 + IVA

1/2 PORTRAIT
1/2 Vertical

90mm x 277mm

€220 + IVA

1/2 LANDSCAPE
1/2 Horizontal

190mm x 135mm

€220 + IVA

1/4 VERTICAL
1/4 Vertical

90mm x 135mm

€110 + IVA

1/4 HORIZONTAL
1/4 Horizontal

190mm x 65mm

€110 + IVA

1/8 OF A PAGE
1/8 de página

90mm x 65mm

€55 + IVA

1/16 OF A PAGE
1/16 de página

40mm x 65mm

€38,5 + IVA

Advertising
Prices are per edition / Preços são por edição

Publicidade
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Advert specs

HOW TO SUPPLY YOUR ADVERT
Como fornecer o seu anúncio

Resolution / Resolução
300dpi

Formats / Formatos
PDF   |   JPEG

HOW TO SEND YOUR ADVERT
Como enviar o seu anúncio

Email
phil@tomorrowalgarve.com

www.wetransfer.com
Files over 5mb

Ficheiros com mais de 5mb

NO ARTWORK FOR YOUR ADVERT?
Não tem design para o seu anúncio?

Get in touch, it's free:
phil@tomorrowalgarve.com

Contacte-nos, é gratuíto:
phil@tomorrowalgarve.com

Especificações dos anuncios
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Get in touch
Entre em contacto

SALES / VENDAS
Tom Henshaw

tom@tomorrowalgarve.com
+351 919 918 733

DESIGN
Phil Harding

phil@tomorrowalgarve.com
+351 916 606 226

MARKETING
Samanta Silva

marketing@tomorrowalgarve.com

EDITORIAL
Sophie Sadler

sophie@tomorrowalgarve.com
+351 912 176 588

ADMIN
Layinka Howes

for.tomorrow@hotmail.com

EVENTS / EVENTOS
Phil Harding

events@tomorrowalgarve.com



One of our main objectives is to help the local 
community and support causes in the area.

With this in mind, in 2017 we formed TACT 
(Tomorrow Algarve Charity Trust). TACT is a 
non-profit charity trust. Our aim is to raise 
funds and help build awareness for local causes 
in the Algarve, working in partnership with local 
communities, organisations and people in need.

Though our Summer and Winter Balls, 
our Annual Golf days, we raise money and 
awareness for causes in the Algarve.

Through the hard work and dedication of 
our team, we will continue to support the 
community and make a brighter Tomorrow for 
those who most need our help.

Improving today, for a better tomorrow

Um dos nossos principais objetivos é ajudar a 
comunidade local e apoiar boas causas na área.

Com isto em mente, em 2017 formamos o TACT 
(Tomorrow Algarve Charity Trust). A TACT é uma 
associação de caridade sem fins lucrativos. O 
nosso objectivo é angariar fundos e ajudar a 
consciencializar para causas locais no Algarve, 
trabalhando em parceria com comunidades 
locais, organizações e pessoas necessitadas.

Com as nossas Festas de Verão e Inverno, os 
nossos dias anuais de Golfe, angariamos dinheiro 
e consciência para causas no Algarve.

Através do trabalho árduo e dedicação da nossa 
equipa, continuaremos a apoiar a comunidade e 
tornar o futuro mais brilhante para aqueles que 
mais precisam da nossa ajuda.


