
TVI24

05/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EINSTEINS TVI

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 268450

REACH: -1

Julho é um dos meses de excelência para o turismo no Algarve,
mas este ano com muitos problemas devido à pandemia
Entrevista com João Fernandes

Julho é um dos meses de excelência para o turismo no Algarve, mas este ano com muitos problemas
devido à pandemia
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DINHEIRO VIVO

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Vacinas e soluções digitais irão reduzir as restrições de viagem
A convicção é da Organização Mundial do T urismo. Em junho, 29% de todos os destinos
mundiais tinham as suas fronteiras completamente encerradas ao turismo internacional

A Organização Mundial do Turismo (OMT) afirma que a vacinação da população contra a covid-19 e a
crescente adoção de soluções digitais para viagens seguras deverá levar a um aumento da mobilidade
internacional nas próximas semanas e meses.

No último relatório sobre restrições de viagem, publicado hoje e com dados recolhidos a partir de 01 de
junho, a OMT recorda que 29% de todos os destinos mundiais têm as suas fronteiras completamente
fechadas ao turismo internacional.

Destes, a maioria são pequenos Estados insulares na Ásia e no Pacífico.

No lado oposto, com as suas fronteiras completamente abertas aos turistas, estão apenas a Albânia, a
Costa Rica e a República Dominicana.

Há ainda 34% dos destinos mundiais que estão parcialmente fechados e 36% que requerem um
resultado de PCR negativo à chegada e, em alguns casos, combinado com uma quarentena antes de
poder circular livremente pelo país.

Além disso, com o aparecimento de novas variantes da covid-19, a OMT referiu também que 42% de
todos os destinos introduziram restrições específicas tais como suspensões de voo, encerramento de
fronteiras ou quarentena obrigatória.

A OMT também identificou no relatório a ligação entre a velocidade da vacinação e o relaxamento das
restrições. Assim, os países com percentagens mais elevadas da população inoculada estão em
melhores condições para permitir que o turismo regresse lentamente, como é o caso na Europa, destaca
a organização.

Apenas 13% dos destinos europeus estão completamente fechados, em comparação com 70% na Ásia
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e Pacífico, 20% nas Américas, 19% em África e 31% no Médio Oriente.

Quanto aos requisitos para passageiros vacinados, 17% dos destinos mundiais mencionados ainda
aplicam restrições à mobilidade, mesmo a pessoas com as duas doses da vacina.

A pandemia de ???????covid-19 provocou pelo menos 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes
de mais de 183,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o mais recente balanço
feito pela agência noticiosa francesa AFP.
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POSTAL

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1470

REACH: -1

Viagens vão aumentar nas próximas semanas com vacinação e
soluções digitais, estima OMT
Países com percentagens mais elevadas da população inoculada estão em melhores
condições para permitir que o turismo regresse lentamente, como é o caso na Europa,
destaca a Organização Mundial do Turismo

A Organização Mundial do Turismo (OMT) afirma que a vacinação da população contra a covid-19 e a
crescente adoção de soluções digitais para viagens seguras deverão levar a um aumento da mobilidade
internacional nas próximas semanas e meses.

No último relatório sobre restrições de viagem, publicado esta segunda-feira e com dados recolhidos a
partir de 1 de junho, a OMT recorda que 29% de todos os destinos mundiais têm as suas fronteiras
completamente fechadas ao turismo internacional.

Destes, a maioria são pequenos Estados insulares na Ásia e no Pacífico.

No lado oposto, com as suas fronteiras completamente abertas aos turistas, estão apenas a Albânia, a
Costa Rica e a República Dominicana.

Há ainda 34% dos destinos mundiais que estão parcialmente fechados e 36% que requerem um
resultado de PCR negativo à chegada e, em alguns casos, combinado com uma quarentena antes de
poder circular livremente pelo país.

Além disso, com o aparecimento de novas variantes da covid-19, a OMT referiu também que 42% de
todos os destinos introduziram restrições específicas tais como suspensões de voo, encerramento de
fronteiras ou quarentena obrigatória.

A OMT também identificou no relatório a ligação entre a velocidade da vacinação e o relaxamento das
restrições. Assim, os países com percentagens mais elevadas da população inoculada estão em
melhores condições para permitir que o turismo regresse lentamente, como é o caso na Europa, destaca
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a organização.

Apenas 13% dos destinos europeus estão completamente fechados, em comparação com 70% na Ásia
e Pacífico, 20% nas Américas, 19% em África e 31% no Médio Oriente.

Quanto aos requisitos para passageiros vacinados, 17% dos destinos mundiais mencionados ainda
aplicam restrições à mobilidade, mesmo a pessoas com as duas doses da vacina.
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TVI24

05/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 40268

REACH: -1

O presidente do Turismo do Algarve diz que são diários os
cancelamentos de reservas, principalmente de mercados
europeus que tinham como destino o Algarve
O presidente do T urismo do Algarve diz que são diários os cancelamentos de reservas,
principalmente de mercados europeus que tinham como destino o Algarve
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SIC NOTÍCIAS

05/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 137060

REACH: -1

Algarve com menos turistas
Algarve com menos turistas

Algarve com menos turistas
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DN

05/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Turismo não recupera antes de 2023, diz Bruxelas
Para o ano, Portugal ainda terá mais de um quarto das dormidas de estrangeiros por
reconquistar face a 2019

8/40



9/40



RTP 1

05/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174570

REACH: -1

Finalistas em Albufeira
Centenas de estrangeiros em férias, na praia

Os ajuntamentos de jovens para a praia a milhares de de estrangeiros em férias, que acabam assim por
comprar bebidas nos supermercados e depois consumir do areal, o que tem obrigado as autoridades a
atuar ontem na Praia da oura a Polícia Marítima expressou cerca de 800 pessoas hoje o cenário da
enchente voltou a repetir-se. O pior é que era agora até esse facto, é que a gente a começar o dia. O
também a franceses belgas e holandeses, mas são essencialmente espanhóis. Os jovens que ocupam
por esta altura. O areal da Praia da oura terminal em curso, o que ela venha a GNR a fim à minha vida
conta. O problema é que as restrições de combate à COVID-19 não são compatíveis. Com viagens de
finalistas ainda mais em concelhos como Albufeira que vive uma situação de risco muito elevado e, por
isso mesmo a fechar mais cedo aos fins de semana. Tendo em conta que esplanadas jogadores às 3 e
meia da tarde e esse é o grande problema, os miúdos e acumulam-se aqui na praia ou até muito tarde e,
por vezes, até pela pela noite dentro. Há pouco que nós tínhamos aquela esplanada estavam em cima,
estava cheia. A praia estava composta, mas não estava desta forma e a partir de uma esplanada,
fecharam eles dirigidas aos supermercados vão pescar. BI das garrafas e tudo bem para o para o
equipamento, ou seja esta , medida, em vez de atenuar os ajuntamentos aumento, porque eles pois
podem expostas nas praias nas vivendas e ele ficou na prática a que horas. E depois a mandá-los
embora. Ontem foi assim estas imagens foram recolhidas pela própria Polícia Marítima no momento em
que dispersou cerca de 800 jovens. A ordem foi cumprida e em pouco tempo, o areal ficou assim, mas a
julgar pelo panorama deste domingo, a situação promete repetir-se, enquanto durarem as viagens de
finalistas. Estão todos juntos de vivendas, eles vêm todos juntos, todos juntos, difícil lhes eram grupos
de 15 ou 20 não podem estar juntos. E quem trabalha à noite diz que fazer cumprir o horário de
encerramento de bares também tem sido uma tarefa complicada. OK, temos as as forças de segurança,
nomeadamente a GNR à porta, mas é muito difícil controlar quem quer dançar, quem quer tirar a
máscara é muito difícil de controlar porque Albufeira das zonas com maior risco, digamos assim, no
entanto, não é destas que a vida o que estão cá a trabalhar e mesmo as pessoas que vêm de fora hoje
em dia, se me disser assim Albufeira, fecha às 10 e meia e parti móveis a uma para a semana, porque
não está fechada às 10 e meia. Porquê, porque vai toda a gente querer ir a Portimão. À hora do recolher
obrigatório há sempre olhos militares postos na Rua da oura, mas não é na rua que a noite continua. A
neve a da Leo FoE de Parr e só a A a G de para-raios, o e S Day o MAI, sei que isso é que sou. Lisnave
que, em baixa a de todas as noites, a GNR de Albufeira recebe dezenas de telefonemas alertarem para
festas privadas, muitas têm sido apontadas ela.
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SIC

05/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

Em Albufeira, as autoridades foram chamadas a intervir por
causa do grupos que se juntaram na praia
Em Albufeira, as autoridades foram chamadas a intervir por causa do grupos que se
juntaram na praia

Em Albufeira, as autoridades foram chamadas a intervir por causa do grupos que se juntaram na praia
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VISÃO

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Maior projeto do Algarve trocou campo de golfe por parque verde
e ciclovias
O Verdelago resort está a ser construído em Castro Marim e vai ter um hotel de luxo e um
aldeamento turístico. Promotor quer dar o exemplo de uma construção mais responsável
a nível ambiental e reajustou o projeto

O maior projeto em curso do Algarve, o Verdelago Resort, com um investimento de 270 milhões de
euros e promovido pela Oxycapital, quer ser um exemplo de sustentabilidade construtiva.

O resort de natureza, localizado em Castro Marim, vai ter 85 hectares mas o índice de construção está
limitado a um máximo de 8,7% da área total onde serão construídos um hotel de 5 estrelas com cerca
de 200 quartos e um aldeamento turístico com 340 unidades residenciais.

O empreendimento de luxo que se estende até à praia Verde (que dá nome ao resort) tem projeto de
arquitetura do ateliê Saraiva + Associados e está a ser concebido de acordo “com as melhores práticas
de sustentabilidade ambiental, tanto do ponto de vista da construção, como da conservação da natureza
e da biodiversidade tão ricas da zona, do consumo de energia, de água e da mobilidade, tendo em vista
uma pegada de carbono neutra”, afiança a empresa.

Nesse sentido, o campo de golfe que constava do projeto inicial foi recentemente alterado para um
parque verde e de lazer onde se pretende criar um santuário natural para as mais de 110 espécies
diferentes de animais identificados no local, entre camaleões, sapos, rãs, borboletas, coelhos, guarda-
rios, patos reais, gaios, poupas e até cegonhas brancas, entre inúmeras outras espécies.

Para que o resort seja autossuficiente em termos energéticos foi instalada uma central fotovoltaica com
capacidade para produzir uma quantidade de energia total anual superior à consumida pelo
empreendimento e ainda, na senda de atingir a neutralidade em termos de pegada ecológica, foi definido
um plano que promove e define as regras de mobilidade, numa perspetiva amiga do ambiente, sem
emissões, e movida a energia elétrica. Os percursos pedonais e cicláveis (bicicletas, trotinetes, buggies),
e a utilização de meios ligeiros são uma das prioridades do resort, garante o promotor.

O Verdelago Resort vai também adotar um sistema de gestão integral de todos os recursos hídricos, que
inclui a utilização de espécies autóctones nas zonas verdes que reduzem a necessidade de rega, a
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recuperação de águas pluviais e residuais, a instalação de equipamentos que garantem o controlo do
consumo, e uma monitorização ativa das perdas afetas a este recurso.

As casas estão a ser construídas para conseguir uma classificação energética elevada graças à utilização
de fontes de energias renováveis, isolamentos eficientes e opções arquitetónicas que valorizam a luz
natural e o espaço exterior. E já no processo de construção se está a dar primazia a mão-de-obra,
materiais e bens locais. Esta filosofia assente  na sustentabilidade permitiu ao Verdelago ser o primeiro
resort turístico no País a aderir, desde a fase de construção, à Certificação Green Globe, uma das mais
exigentes certificações internacionais de turismo sustentável, membro afiliado da Organização das
Nações Unidas para o Turismo (OMT).

Como explica o arquiteto Miguel Saraiva, do ateliê Saraiva + Associados, responsável pelo projeto, o
objetivo foi seguir o “conceito de imersão na natureza a 360°, com uma arquitetura não agressiva de
escala humana, com uma linguagem contemporânea, mas com respeito pelos valores do local em que
se insere”. Partindo deste princípio, “toda e qualquer árvore existente tem sido respeitada”, garante o
arquiteto, acrescentando que “o golfe foi eliminado, foi dada maior amplitude às zonas de recreio
(piscinas e zonas verdes centrais) e a volumetria do hotel foi reduzida”.

Paulo Monteiro, diretor geral do Verdelago Resort realça que a empresa alterou o projeto inicial seguindo
agora a lógica de “menos ostentação e mais apelo aos sentidos e bem-estar”.

“O Verdelago é o único Resort de Natureza de 5* com baixa densidade construtiva em plena primeira
linha de mar, e em plena integração com a paisagem natural envolvente, de todo o Sotavento Algarvio.
Ao avançarmos com o projeto assumimos uma enorme preocupação ambiental. Estamos a falar de
74.000 m² de área total de construção em 86 hectares de terreno, correspondentes a um índice de
construção de apenas 8,7%. Temos cerca de 70 hectares de espaços verdes, incluindo um parque verde
e de lazer com mais de 42 hectares e uma reserva natural em frente do mar com 24 hectares”, explica
o responsável da Verdelago, empresa de desenvolvimento de projetos imobiliários e turísticos (cuja
participação maioritária é detida, desde 2015, pelo Fundo Aquarius, FCR, gerido pela Oxycapital)

Para potenciar a vivência exterior serão construídos vários percursos de passadiços de madeira e
recuperados caminhos pedonáveis e cicláveis, com uma extensão total da ordem dos 7km, por entre
pinheiros e sobreiros, uma lagoa e diversas zonas de descanso, interpretação ambiental e desporto ao ar
livre, entre outras valências, num projeto de paisagismo do arquiteto Hipólito Bettencourt.

A primeira fase de construção, iniciada em 2020, e já em comercialização, tem data de conclusão
prevista para o verão de 2022. Esta primeira fase é constituída por um conjunto de unidades de
alojamento exclusivo, onde se incluem 102 unidades residenciais turísticas, das quais 57 estarão
concluídas para entrega já no verão de 2022.  Os preços começam nos 450.000€ para os
apartamentos e vão até 1,5 milhões para as villas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDUARDO PINTO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Pelos caminhos pedestres de Portugal há 7691 quilómetros
homologados
Rota das Aldeias Históricas é uma das maiores do país.
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A VOZ DO @LGARVE

04/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Alojamento local: 50 mil reservas canceladas no final de junho
Em junho foi registada uma «vaga de cancelamentos nunca antes vista», diz a ALEP.

O alojamento local (AL) já está a sentir os efeitos da evolução negativa da pandemia da Covid-19 em
Portugal. Só nas últimas semanas de junho, foram canceladas 50 mil reservas no setor, o maior volume
dos últimos 12 meses. A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) vê o verão
comprometido e pede apoios “urgentes” para o setor.

Há vários fatores que estão por detrás deste volume de cancelamentos de reservas. “As restrições
colocadas a Portugal pelo aumento de casos, agravado pela associação à nova variante Delta, gerou
uma nova vaga de cancelamentos nunca antes vista”, disse a ALEP em comunicado enviado à imprensa
nacional.

Também a entrada de Portugal na lista vermelha da Alemanha (a 27 de junho) e a saída do país da lista
verde do Reino Unido (4 de junho) impactaram negativamente no AL. “Foram os dois piores dias de
sempre em termos de cancelamentos. Só no domingo (27 de junho) foram canceladas 3 mil reservas,
muitas da Alemanha”, refere a ALEP.

Para Eduardo Miranda, presidente da ALEP, "o problema não são apenas os cancelamentos que colocam
a perder o que se conseguiu em maio, mas acima de tudo a quebra de reservas que caiu para menos da
metade com tendência à medida que Portugal é classificado internacionalmente como um destino de
risco da nova variante. A combinação destes dois fatores é bombástica”, rematou.

Os efeitos nos resultados do AL estão à vista e as perspetivas para o verão não são animadoras. “Junho
acabou por se mostrar um fracasso, julho está perdido com os cancelamentos e agosto pode estar
comprometido, pois estas vagas levam semanas a serem controladas. Sinceramente, as perspetivas não
são nada boas. Tememos pelo futuro não só do alojamento local, mas do Turismo como um todo.
Suportar um ano quase sem faturação é um esforço quase desumano, mas perder dois verões
seguidos torna a situação quase impossível de resistir sem apoios”, alerta Eduardo Miranda.

Para fazer frente a estas dificuldades, a ALEP afirma que “o Governo precisa adaptar-se rapidamente a
esta mudança de realidade” e pede uma revisão “com urgência dos apoios” destinados às empresas do
setor. Isto porque há muitos operadores com “quebras de faturação elevadas” e será “difícil as empresas
e empresários resistiram a mais um verão quase sem turismo depois de um ano sem receitas”, refere
ainda.
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“É urgente reativar para estes grupos mais fragilizados, programas com fundo perdido do género do
Apoiar ou algo similar para ajudar a suportar esta nova quebra. Mesmo o apoio a Tesouraria das Micro e
Pequenas do Turismo de Portugal, que teve o fundo perdido cortado em maio, precisa ser retomado
com efeitos retroativos, pois apesar de os empresários estarem já muito endividados, ainda há quem
precise de apoio a Tesouraria e a banca fechou a porta ao Turismo”, disse ainda o presidente da ALEP.
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JORNAL SOL

03/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 58

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

‘PODERÁ SER UM VERÃO PIOR QUE 2020’
Restrições de países, como o Reino Unido e Alemanha, aliado às limitações que o país vive
estão a comprometer as expectativas para este verão. Opinião é unânime junto dos
responsáveis do setor: ‘a retoma abortou’
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • INVESTIDOR

PRIVADO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Vale a pena voltar a apostar em ações ligadas ao turismo?
Com o verão à porta, são muitos os que ainda não sabem o que fazer, devido às
restrições ligadas à pandemia.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Sustentabilidade e a nova urgência a nível mundial
Pandemia gerou mais cuidados ambientais
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EMÍLIA MONTEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Portugal sem novas praias para nudistas
Apenas 16 quilómetros de areais estão destinados aos 10 mil naturistas portugueses
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TVI24

03/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

São os portugueses que voltam a salvar o turismo no Algarve
São os portugueses que voltam a salvar o turismo no Algarve

São os portugueses que voltam a salvar o turismo no Algarve 
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SIC

03/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Olhão é um dos concelhos que recuou no desconfinamento
Olhão é um dos concelhos que recuou no desconfinamento

Olhão é um dos concelhos que recuou no desconfinamento
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TVI24

03/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Turistas só portugueses mas vieram de praticamente todas as
regiões do país à procura de água mais quente e de belos dias de
sol
T uristas só portugueses mas vieram de praticamente todas as regiões do país à procura
de água mais quente e de belos dias de sol

Turistas só portugueses mas vieram de praticamente todas as regiões do país à procura de água mais
quente e de belos dias de sol
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TVI

04/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 228335

REACH: -1

No Algarve, ontem à noite, o tempo disponível foi aproveitado até
ao último, segundo sobretudo pelas centenas de jovens
espanhóis que estão em Albufeira em viagens de finalistas
No Algarve, ontem à noite, o tempo disponível foi aproveitado até ao último, segundo
sobretudo pelas centenas de jovens espanhóis que estão em Albufeira em viagens de
finalistas

No Algarve, ontem à noite, o tempo disponível foi aproveitado até ao último, segundo sobretudo pelas
centenas de jovens espanhóis que estão em Albufeira em viagens de finalistas
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O pastor melancólico das Cortes de Seda
Em 2011, ao perder o emprego, Nuno Miguel Coelho, engenheiro alimentar, deixou
Alverca e rumou a Alcoutim, onde hoje cuida de um rebanho de cabras algarvias. Mas as
saudades de casa apertam.

No dia em que conversámos com este pastor, acompanhávamos o seu passo acelerado, enquanto
guiava com um cajado dezenas de cabras que iam mordiscando arbustos e árvores no percurso pelas
pequenas ruelas da aldeia. À medida que entramos na serra algarvia, que em abril já acusa a falta de
água, Nuno Miguel Coelho vai encaminhando os animais com a ajuda do bastão muito fino e comprido,
mas confessa que por vezes usa um drone para as encaminhar, "o que facilita, e muito, a vida!". Neste
dia, contudo, a aeronave está para reparar, por isso o cajado é a sua ferramenta. A forma como apoia o
corpo no cajado de madeira, transforma-o em mais que um instrumento de trabalho, ficamos com a
sensação de que é uma extensão de si e já faz parte do seu corpo.

Quando, em 2011, Nuno perdeu o emprego viu nesta contrariedade uma oportunidade para refazer a
sua vida. Durante os anos de crise, os planos de restruturação ditados pela intervenção da troika no
nosso país enviaram muitos para o desemprego. No final desse ano, o número de desempregados iria
fixar-se nos 14 pontos percentuais, uma realidade muito pior do que as previsões que vinham do
governo e de Bruxelas, já de si bastante sombrias.

À medida que o número de desempregados crescia, alimentado pela recessão económica, o discurso
oficial do governo começava a centrar-se na austeridade e no apelo ao empreendedorismo. Este
discurso que emanava de Lisboa, levou Nuno a querer concretizar um sonho antigo: criar uma queijaria
na pequena povoação de Cortes de Seda. O engenheiro alimentar, na altura com 37 anos, convenceu a
companheira a rumar à terra que viu partir os pais no início dos anos 1970. A aldeia, no concelho de
Alcoutim, olhou com desconfiança para o jovem urbano, mas isso não o desmotivou.

Como para se fazer bom queijo o ideal é ter um rebanho, o novo pastor vindo de Alverca foi comprando
cabras algarvias. Enquanto nos explica como foi cruel o primeiro ano de pandemia para os seus sonhos,
vai contando que durante algum tempo ainda aliou o pastoreio com os passeios organizados para
turistas que por ali passavam, mas o flagelo da covid-19 acabou com esse rendimento extra e o
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confinamento acabou por deitar por terra o projeto pessoal que até já tinha um financiamento
assegurado. Crítico da crescente falta de serviços no interior, como hospitais e escolas, vai ficando pelo
amor à natureza e à tranquilidade, apesar das saudades que os amigos de Lisboa lhe deixam.

Esta é uma paisagem solitária e o distanciamento social que a pandemia impôs ainda reforçou esta
solidão com mais dureza. Talvez por isso, as redes sociais desempenham para si um fator de ligação aos
amigos que deixou para trás - "se pudesse trazia-os e dava vida nova a Alcoutim".

Passam dez anos desde que está neste pequeno concelho algarvio junto ao rio Guadiana. Com o olhar
fixo nos montes na direção a Espanha onde as suas inquietas cabras algarvias vagueiam, o engenheiro
alimentar, metamorfoseado em pastor, permanece preso ao seu cajado e desabafa: "Depois de dez
anos de luta a acreditar que posso cá estar, não sei se fique ou me vá embora."

Cortes de Seda

Cortes de Seda fica no concelho de Alcoutim (o mais a nordeste do Algarve), pertencente ao distrito de
Faro. O rio Guadiana e a serra do Caldeirão marcam a paisagem desta região.

Veja todas as histórias em www.dn.pt

Veja o vídeo em jn.pt/jndireto

Ouça o podcast em tsf.pt

Co-produção com a escola superior de comunicação social

#UmOutroPaís

reinaldo.t.rodrigues@globalimagens.pt
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Ainda sobre a ligação marítima Portimão-Tânger
Com início previsto para este mês, insere-se sobretudo na habitual acção de recepção
estival ao emigrante marroquino, "Operação Marhaba, operação boas-vindas, que
também encontra prática na recepção dos peregrinos a Meca, mas esta nos aeroportos.
Este enquadramento da Operação Marhaba, com Portimão e Portugal como pano de
fundo, em tudo é político. O  que Rabat está a dizer ao substituir os tradicionais portos
espanhóis da travessia para Marrocos e a incluir Portimão na Marhaba, está de novo a
dizer ao seu patrício emigrante que não é patriótico

Com início previsto para este mês, insere-se sobretudo na habitual acção de recepção estival ao
emigrante marroquino, "Operação Marhaba, operação boas-vindas, que também encontra prática na
recepção dos peregrinos a Meca, mas esta nos aeroportos. Este enquadramento da Operação Marhaba,
com Portimão e Portugal como pano de fundo, em tudo é político. O que Rabat está a dizer ao substituir
os tradicionais portos espanhóis da travessia para Marrocos e a incluir Portimão na Marhaba, está de
novo a dizer ao seu patrício emigrante que não é patriótico atravessar o estreito por porto espanhol. E
digo de novo porque no Marrocos de Hassan II este "não patriótico" já foi expresso durante o auge dos
"anos de chumbo" das décadas de 1970 e 1980, longo período que também viveu o momento do apelo
à não passagem através de Ceuta.

Rabat diz a Madrid que tem alternativas e a Lisboa que está na hora de se assumir cada vez mais como
alternativa. Os algarvios, os portugueses, terão aqui uma oportunidade de desconstruir o marroquino-
migrante, quando esta maior vaga migratória passar e quando começarem a ser visíveis as famílias de
classe média alta a frequentarem as cidades e os circuitos algarvios. E esta mudança de olhar é
fundamental para nos querermos assumir com alternativa.

Quanto a este interesse das autoridades marroquinas no seu emigrante, prende-se com a dependência
económica que o reino ainda tem das divisas enviadas a partir da Europa. Apoios fundamentais
sobretudo em ano de pandemia. Mas também porque é junto das comunidades marroquinas residentes
no estrangeiro que se encontram alguns polos contestatários do regime, assumindo-se como voz de
comando de algumas iniciativas de protesto. O mais recente e que ainda continua, em lume mais brando,
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é a contestação do Hirak (Movimento) no Rif, a partir da morte do peixeiro de Al-Houceima, em outubro
de 2016. A voz de comando do Hirak diz-se estar na Bélgica e na Holanda. Daí os verões serem sempre
momento de circulação destes prosélitos anti-regime, de propaganda, de ideias, de recrutamentos na
terra-mãe. Também neste campo, as ONG em Marrocos, por exemplo, não podem ter financiamentos a
partir do estrangeiro.

Volto também a insistir na ideia da oportunidade que também deverá vir a partir de Portimão. Várias
ligações a portos espanhóis e franceses, trariam a Portugal perspectivas mediterrânicas nunca antes
navegadas. Valorizaria ainda mais a função militar da Base Aérea de Beja, no patrulhamento conjunto e
na criação de sinergias entre todos. E desafio importante para todas as autoridades portuguesas e
portugueses em geral, já que estará aqui nova porta de entrada e de saída e somos nós que temos a
chave. Que sejamos firmes e sábios e, sobretudo, que saibamos que isto da política vai e vem e que até
ao Tejo somos todos "marroquinos de cima"!

Politólogo/arabista ???????www.maghreb-machrek.pt Escreve de acordo com a antiga ortografia
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InstaFugas
#FugasPorPortugal: um postal de Verão da Ilha da Culatra, no Algarve. Fotografia de
Carla Mota e Rui Pinto
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Praia de Faro volta a ter parque de campismo
Breve

38/40



JORNAL SOL

03/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 64

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Turismo quer rapidez nos apoios às empresas
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) alertou para os «fortes impactos» da
pandemia no setor
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Restaurantes dos concelhos que vão ter agora mais restrições
por causa da pandemia dizem que foram apanhados de surpresa
Restaurantes dos concelhos que vão ter agora mais restrições por causa da pandemia
dizem que foram apanhados de surpresa

Restaurantes dos concelhos que vão ter agora mais restrições por causa da pandemia dizem que foram
apanhados de surpresa
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