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LOCAL

A região algarvia possui um museu 

que se diz regional, mas o seu alcance 

esgota-se numa exposição etnográ

ca concebida à imagem e semelhança 

da política cultural do Estado Novo, 

na década de 1960. Situa-se no rés-do-

chão do edifício da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR). No plano da contemporanei-

dade, os pro ssionais que trabalham 

na área — através da Rede de Museus 

do Algarve (RMA) — lançaram a edi-

ção digital do Guia dos Museus do 

Algarve, mas apenas em português: 

“Faltou o nanciamento [cerca de 

cinco mil euros] para as traduções”, 

lamenta o director do Museu de São 

Brás de Alportel, Emanuel Sancho, 

um dos coordenadores da rede, cria-

da há 12 anos, para quebrar laços 

centralistas e dinamizar a oferta cul-

tural regional. 

O roteiro, em formato ebook, com 

81 páginas, dá a conhecer o espólio de 

mais de duas dezenas de estruturas 

museológicas. “Mostra-se aspectos da 

história da região, que se completam 

pela diversidade”, salienta Emanuel 

Sancho. Destaca a relevância da pri-

meira iniciativa — a exposição Do Rei-

no do Algarve à região: mil anos de 

história e cultura algarvia, realizada 

em 2010. No passado mês de Feverei-

ro, surgiu, então, uma nova tentativa 

de mexer com os poderes regionais. 

As expectativas saíram goradas. O guia 

está ainda por traduzir para inglês, 

francês, espanhol e alemão, como 

estava previsto. “Fizeram-se reuniões, 

houve promessas da parte da Região 

de Turismo do Algarve (RTA), mas não 

se concretizaram”, justi ca Emanuel 

Sancho. O custo, 4360 euros, mais 

IVA, não teve cabimento. 

Da mesma forma, a versão em 

suporte papel, que também chegou 

a ser equacionada, não avançou. O 

presidente da RTA, João Fernandes, 

questionado pelo PÚBLICO, descul-

pa-se: “Não apresentaram uma pro-

posta concreta.” Ao mesmo tempo, 

com o objectivo de atrair mais visitan-

tes na época baixa, decorre o Progra-

ma 365 Algarve — apoiado pelos 

ministérios da Economia e da Cultu-

ra, com 1,5 milhões de euros —, para 

realizar 400 eventos culturais e de 

animação até ao mês do Maio. 

“Apoiam-se eventos momentâneos, 

prontos a sair, não os projectos dura-

dores e que exigem maturidade”, 

lamenta Emanuel Sancho. A compo-

nente económica do turismo, prosse-

gue, “está a impor uma série de regras 

[à cultura] e nota-se uma certa sub-

serviência”. 

A segunda casa 
O Museu do Traje de São Brás de 

Alportel recebe mais de 20 mil visi-

tantes/ano, num concelho do interior 

com cerca de 10.500 habitantes. Ema-

nuel Sancho destaca o papel social 

que este equipamento desempenha, 

numa sociedade multicultural. “Por 

cada turista, temos seis utilizadores 

locais”, sublinha. O museu, proprie-

dade da Santa Casa da Misericórdia, 

funciona como referência da vida da 

comunidade, a par do centro de daú-

de, posto dos Correios e outras insti-

tuições. “As pessoas fazem do museu 

a segunda casa.” 

A dinamização do espaço é feita 

por 30 clubes, organizados em gru-

pos de trabalho, desenvolvendo artes 

que vão da música ao artesanato, pas-

sando pelo teatro e o fado. As primei-

ras iniciativas partiram da comunida-

de de estrangeiros residentes, com a 

realização de conferências, concertos 

e aulas de aprendizagem da língua 

portuguesa. O projecto, considerado 

emblemático, do envolvimento social 

da população, é o “clube da fotogra-

a”. Todas as quintas-feiras repete-se 

o ritual. Emanuel Sancho abre a por-

ta do gabinete para uma sessão de 

trabalho com os voluntários, na des-

coberta das ligações familiares, com 

muitos primos que emigraram para 

a Argentina e Brasil. O espaço, de 

repente, transforma-se num livro 

aberto de memórias, que vão se des-

ando durante três horas — o tempo 

que leva a sessão d identi cação dos 

retratos antigos. 

“Às vezes, são mais de 30 pessoas, 

e temos de mudar de sala”, observa. 

O arquivo digital já reúne retratos de 

de 600 famílias, com mais de 60 mil 

imagens, oferecidas ao museu. “Os 

museus continuam a ser focos de cul-

tura fundamentais, mas estão subva-

lorizados”, rea rma Emanuel San-

cho, fazendo a comparação com os 

apoios que são concedidos aos even-

tos culturais efémeros para o turista 

ver. São Brás de Alportel tornou-se 

um caso de estudo, pela empatia cria-

da na comunidade. “Vêm cá estran-

geiros, passam temporadas para 

estudar o envolvimento da população 

nesta obra colectiva”, enfatiza. Sobre 

o trabalho de campo na recolha das 

fotogra as simpli ca: “Sou apenas o 

moderador. Eles [os habitantes] é que 

andam de monte em monte a pedir 

os retratos dos parentes.” 

Neste museu, aberto em 1986, cru-

zam-se as experiências entre estran-

geiros e portugueses, integrados na 

mesma comunidade. Um ou dois 

exemplos: a acordeonista do grupo 

de música popular ucraniana agora 

toca no grupo português Veredas da 

Memória. O autista do grupo de jazz, 

inglês, entretanto, também mudou 

de clube: passou a tocar modinhas 

portuguesas. No concelho, estima o 

município, a comunidade de estran-

geiros residentes representa mais de 

10 % da população. 

Duas dezenas de museus 
No passado dia 18 de Novembro, rea-

lizaram-se as III Jornadas da RMA- 

Rede Museus do Algarve, em Albufei-

ra, para discutir, entre outros temas, 

as “novas realidades patrimoniais e 

“No Sul, o último 
museu nacional 
[tutelado pelo 
Ministério da 
Cultura], parou em 
Évora. O resto 

cou a cargo dos 
municípios”, 
queixa-se José 
Gameiro

Falta de verbas impede traduções 
do roteiro dos museus do Algarve
No Museu do Traje de São Brás de 
Alportel os utilizadores estão a 
reconstruir a história dos primos e 
parentes, a partir de fotogra as antigas. 
A recolha já soma mais de 60 mil imagens

Cultura
Idálio Revez

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 29,99 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 83764870 02-12-2019

RUI GAUDÊNCIO

No Museu Municipal de Faro existe 

uma peça única que está escondida 

dos olhares de todos — o mosaico 

romano do Deus do Oceano, classi-

cado como Tesouro Nacional pelo 

Ministério da Cultura, em 2018. 

Além deste, há uma outra raridade 

que se encontra nas reservas a 

aguardar a “melhor oportunidade” 

para ser exposta. Chama-se Nkisi 

Nkondi, uma estátua de arte africa-

na sobre a qual uma galeria londri-

na, especializada em arte africana, 

fez uma oferta de compra no valor 

de dois milhões de euros. Os nativos 

atribuem-lhe poderes sobrenatu-

rais. 

“Atrai os espíritos maus e guarda-

-os no seu interior”, assim a descre-

ve Luísa Martins, nos Anais do Muni-

cípio de Faro. Sabe-se que a estátua 

foi oferecida ao museu, em 1917, 

pelo coronel João de Sousa Viegas, 

que teria estado na fronteira do 

Congo, onde recolheu a peça que os 

nativos relacionavam com feitiçaria 

e espiritualidade.  

O o cial, regressado do serviço 

militar, fora nomeado governador 

civil de Faro em 1919. Segundo a 

crença, diz a historiadora, a pessoa 

contra quem se prega o prego ou a 

faca irá morrer gorda ou inchada 

como um embondeiro. 

A descoberta deu-se no Verão de 

2016, quando decorria em Faro a 

exposição Esconjurações na colecção 

do Millennium BCP e noutras obras 

de José Guimarães. A estátua, com 

93 centímetros de altura e 46 de lar-

gura, que dizem atrair os maus espí-

ritos, foi o centro das atenções des-

ta mostra de arte africana.  

Nessa altura, foi notícia a propos-

ta da leiloeira britânica Entwistle: 

dois milhões pela aquisição da peça, 

pejada de pregos. O valor partiu 

depois de uma visita ao museu, fei-

ta uns meses antes, por dois inves-

tigadores da Universidade de Sor-

bonne. 

Museu de Faro possui uma peça de arte 
africana avaliada em dois milhões de euros

O director do museu 

municipal, Marco Lopes, 

estranha a proposta. “Não 

sei como chegaram a esse 

valor”, diz, salientando 

que a peça já tinha parti-

cipado, anteriormente, 

em duas exposições — 

“uma, no Museu do 

Homem, em Paris, e 

outra no Museu de 

Etnologia, em Lisboa”.  

O vice-presidente da 

câmara, Paulo San-

tos, na altura, em 

declarações ao 

PÚBLICO, comen-

tou: “Sabíamos que 

seria valiosa, mas 

não tínhamos uma 

referência.” O municí-

pio deliberou, por una-

nimidade, recusar a 

oferta. Uma vez termi-

nada a mostra, a peça 

regressou às reser-

vas, e a cobertura do 

seguro foi actualiza-

da. 

“Só esta peça” 
“De arte africana só temos 

esta peça”, destaca Marco 

Lopes, subscrevendo a tese de 

Paulo Santos, que defende: “Uma 

peça não faz uma exposição.” Por 

outro lado, sublinha Marco Lopes: 

“Tem de existir uma boa oportuni-

dade para ser exposta.” A boa 

“oportunidade”, prossegue, pode 

estar relacionada “com a uma colec-

ção de arte africana, particular, que 

existe aqui no Algarve”.  

A colecção, diz, sem revelar deta-

lhes, está a ser “estudada por uma 

antropóloga da Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas da Univer-

sidade Nova”. “Estamos a trabalhar 

para perceber se pode encaixar 

nessa exposição.” Do ponto de vis-

ta cientí co e patrimonial não tem 

dúvidas: “Nkisi é realmente impor-

tante.” 

Sobre as próximas iniciativas, idalio.revez@publico.pt

culturais”, tendo em vista os impactos 

da revolução tecnológica e digital. 

“Nós pomos em dúvida se vale a pena 

um museu regional”, observa Ema-

nuel Sancho. O museu regional do 

Algarve, aparentemente, cou parado 

no tempo. 

O director do Museu de Portimão, 

José Gameiro, também coordenador 

da RMA, a rma, criticando o centra-

lismo: “No Sul, o último museu nacio-

nal [tutelado pelo Ministério da Cul-

tura], parou em Évora.” O resto cou 

a cargo dos municípios. No total exis-

tem mais de duas dezenas de estrutu-

ras museológicas, sem que haja um 

museu de arte contemporânea. A 

criação da RMA, diz Gameiro, “fun-

ciona como uma plataforma, infor-

mal, que aproxima e incentiva à cria-

ção de propostas colectivas”.

adianta, dentro de um ou dois 

meses o museu prepara-se para 

mostrar outros inéditos, abor-

dando Manuel Martins (1667-

1742), o maior entalhador e 

escultor algarvio do período 

barroco”. A ideia, 

explica, é partir dos 

trabalhos deste artista e 

criar um roteiro para visi-

tar as igrejas da cida-

de.  

As procissões 
A exposição, comis-

sariada pelo histo-

riador Francisco 

Lameira, trata 

ainda dos aspec-

tos relacionados 

com o patrimó-

nio imaterial das 

procissões. Para 

isso, a equipa técnica está 

a restaurar o Cristo Mor-

to, da Igreja de Santa Bár-

bara de Nexe e o da Igreja 

do Carmo, imagem asso-

ciada à procissão do 

Triunfo, que não se realiza 

há vários anos. 

O Museu Municipal de Faro 

encontra-se instalado no edifício do 

antigo Convento de Nossa Senhora 

da Assunção. O imóvel, construído 

há 500 anos, acusa o desgaste dos 

anos e tem algumas limitações de 

espaço. 

 “Temos tido, com muito sucesso, 

o mecenato cultural”, destaca Mar-

co Lopes, referindo-se à Fundação 

Millennium/BCP e a outras institui-

ções que têm apoiado as exposições 

de arte contemporânea. Porém, 

destaca: “Não camos apenas por 

escolher um conjunto de nomes 

sonantes.” Uma parceria com a Uni-

versidade de Belas-Artes de Sevilha, 

acrescenta, tem permitido “revelar 

jovens artistas”.  

Nesta altura, na capela do antigo 

convento, feminino, estão patentes 

os trabalhos de cinco alunas daque-

la escola.

Não sei como é que 
chegaram a esse 
valor para esta 
peça 
Marco Lopes 
Director do Museu de Faro

Idálio Revez
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Albufeiras a sul 
do Tejo com menos 
água em novembro 

Joana Amorim 
jarnorim@jn.pt 

AMBIENTE  A falta de chuva 
que se fez sentir no mês de 
novembro no Sul do país 
agravou as disponibilida-
des hídricas das bacias do 
Alentejo e do Algarve. Sa-
do (25,1% da capacidade), 
Mira (46,7%), Barlavento 
(29,3%) e Arade (39,8%) 
viram o volume de água 
armazenado diminuir, 
tanto face a outubro como 
ao período homólogo de 
2018 e 2017 (neste caso, 
com exceção do Sado devi-
do às transferências do Al-
queva). 

"A chuva que caiu não 
trouxe boas notícias" abai-
xo da bacia do Tejo, frisa ao 
JN o ministro do Ambiente 
e Ação Climática, perante o 
cenário de escassez naque-
las regiões. Em sentido in-
verso, João Matos Fernan-
des destaca a "recuperação 
expressiva em oito bacias a 
norte do Tejo, incluindo o 
Tejo". Dados que, sublinha, 
"confirma" o que a tutela 
vem afirmando: "A seca a 
sul do Tejo tem um caráter 
estrutural". 

O que motivou, aliás, as 
reuniões que o ministro do 
Ambiente e a ministra da 
Agricultura tiveram, on-

  

tem, com representantes 
dos municípios e dos seto-
res da Agricultura e do Tu-
rismo do Alentejo e do Al-
garve. 

DOIS AÇUDES NO ALGARVE 
Daqueles encontros resul-
tou o compromisso, revela 
Matos Fernandes, "de no fi-
nal de fevereiro ter as bases 
de um plano de eficiência 
hídrica". Numa lógica de 
"redução de perdas e de efi-
ciência do uso". 

No caso particular do Al-
garve, que tem água para 
um ano, o governante reve-
la que está a ser estudada, 
pela Águas de Portugal, a 

Autotanques abastecem 
Castro Marim 

"construção de dois açudes, 
cada com 20 hectómetros 
cúbicos, um junto a Odelou-
ca [a albufeira está a 35%], 
na ribeira de Monchique; e 
outro em Odeleite/Beliche 
[a 34% e 27%, respetiva-
mente], na ribeira da Foupa-
na, para reforçar a capacida-
de hídrica". 

Açudes que, deixa claro 
Matos Fernandes, só serão 
construídos "com o com-
promisso de um uso mais 
eficiente da água do que 
aquele que tem sido feito". 
O objetivo é garantir que 
"não vai haver menos água, 
sendo que mais água não é 
possível". • 

Agravamento no Algarve obriga a estudar construção 
de dois novos açudes. Região tem água para um ano 
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A seca a sul do Tejo levou representantes do Governo a reunirem com autarcas, empresários e
associações do Algarve e Alentejo. Fazem todos parte de um grupo de trabalho que deverá no início
do ano apresentar medidas de ajustamento à falta de chuva.
Comentários de João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente; José Núncio, presidente
Federação Nacional de Regantes; Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-12-01 08:16
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-12-01 08:17
 RTP 3 - 360 , 2019-11-30 21:15
 RTP 3 - 360 , 2019-11-30 22:34

Página 4



A5  
TVI

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 83752213

 
30-11-2019 20:26

1 1 1

Seca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c998a269-732a-4fa4-98a4-

86410c5f2ba2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O fim de semana está chuvoso, mas isso não altera o cenário de seca que atinge dimensões
preocupantes no Sul do país. No Algarve, as reservas de água estão a diminuir progressivamente e em
Castro Marim a população já está a ser abastecida por camiões-cisterna da Câmara. Os autarcas
exigem soluções urgentes para o próximo ano.
Comentários de João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente; Maria do Céu Albuquerque,
Ministra da Agricultura.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-12-01 09:11
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-30 21:06
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-30 00:14
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-01 17:05
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-01 18:05
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O Algarve tem água para um ano. A situação de seca extrema e severa na região levou hoje a Faro, os
ministros do Ambiente e da Agricultura.
Comentários de João Matos Fernandes, ministro do Ambiente; Maria do Céu Albuquerque, ministra da
Agricultura.
 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2019-12-01 08:36
 SIC Notícias - Notícias , 2019-11-30 21:25
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-01 09:37
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-01 11:15
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A7 A Seca e o Turismo no Algarve ...
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Meio: Estrategizando Online Autores: Antonio Sousa

URL: https://estrategizando.pt/2019/11/30/a-seca-e-o-turismo-no-algarve/

 
Nos primeiros seis meses do ano, visitaram a região algarvia 2,17 milhões de hóspedes, para cerca de
440 mil residentes num total de 8,62 milhões de dormidas.
 
Isto é durante aproximadamente seis meses do ano, a população algarvia fica 5 vezes acima da
efectivamente residente, também claro em dispêndio de agua, pelo que não é de espantar a seca que
assola nesta região e portanto também no nordeste algarvio, foco do Turismo portugues desde os
anos 60 do seculo XX !
 
Tal seca está a obrigar populações do interior de Castro Marim a dependerem de autotanques para
terem direito a água potável, já que a chuva que tem caído não tem sido suficiente para repor as
reservas subterrâneas e realce-se o numero de turistas não para de aumentar.
 
Funchosa de Cima, relata-nos a Lusa, é uma pequena povoação situada quase no limite norte daquele
concelho do distrito de Faro, que recebe a visita do camião cisterna da Câmara, duas a três vezes por
semana, situação que se mantém desde o início do verão, mesmo apesar de novembro já ter trazido
consigo alguma chuva sendo esta uma das 32 localidades que vai passar a ser abastecida pela água
das barragens que há anos estão ali tão perto, mas que ainda não chegou às torneiras, fazendo com
que os habitantes dependam de furos para captar a água dos solos e, agora, dos camiões cisterna, e
como diz Manuel Lourenço à Lusa,"O furo funciona, mas já tem pouca água. Temos de ir ao tanque
com água da rede. Estamos à espera que eles acabem a obra, vamos lá ver", enquanto espera pela
conclusão dos trabalhos que hão de trazer-lhe a tão esperada água canalizada.
 
Urge pensar com seriedade nos custos/benefícios do Turismo no médio / longo prazo e no como
desenvolver estratégias sustentáveis para a Região caso contrario o caminho para a desertificação
será inexorável!
 
Antonio Sousa
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Textos Paulo Brilhante

J
á são conhecidos os 
grandes vencedores 
da primeira edição 
do Prémio Nacional 
do Turismo, uma ini-
ciativa Expresso/BPI, 
que decorreu ao longo 
do ano, com o objeti-
vo de destacar “casos 

portugueses de sucesso”, nas áreas de 
Alojamento, Restauração e Serviços 
Turísticos, a partir de mais de 450 can-
didaturas. Ao júri do Prémio Nacional 
de Turismo coube, adicionalmente, 
atribuir cinco prémios especiais: Tu-
rismo Responsável, Projeto Inovador, 
Projeto Público, Hotelaria e Carreira. 
O anúncio dos vencedores foi feito esta 
quinta-feira, na Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril.

“Este caminho tem sido marcado por 
dois princípios: a paixão e a obsessão 
pela solidez.” As palavras são de Dio-
nísio Pestana, fundador e presidente 
do Grupo Pestana, distinguido com o 
Prémio Carreira 2019, reconhecimento 
que considerou “uma surpresa e um 
incentivo para fazer melhor”. Com 47 
anos de história, o maior grupo hote-
leiro nacional, que em 2018 teve um 
volume de negócios consolidado de 
€434,2 milhões, prepara-se para atin-
gir a meta de 100 hotéis, com a aber-
tura, em janeiro, da primeira unidade 
em Nova Iorque. “É um marco que me 
deixa muito feliz e um novo passo de 
crescimento que resultará em mais 20 
hotéis nos próximos três anos”, anun-
cia Dionísio Pestana.

Crescimento que é a marca de água 
recente do turismo em Portugal, com 
os “números de 2019 a surpreende-
rem pela positiva”, confessou o ad-
ministrador do BPI, Pedro Barreto, 
na atribuição das distinções. O que 
não invalida que, numa altura em que 
se prevê algum abrandamento após 
anos de forte trajetória ascendente, 
seja necessário “aumentar a qualida-
de de oferta”, através, por exemplo, 
do “reforço do turismo sustentável”, 
apontou Francisco Pedro Balsemão, 
CEO do Grupo Impresa. Igualmente 
com os olhos no futuro está o vencedor 
do Prémio Nacional de Turismo para 
a área de Hotelaria, atribuído ao São 
Lourenço do Barrocal, em Monsaraz. 
“No Alentejo diz-se que se devem fazer 
olivais para os filhos e sobreirais para 
os netos. Por isso, a meu ver, os projetos 
turísticos devem seguir este princípio 
de continuidade e perseverança”, re-
fere José António Uva, responsável 
pelo desenvolvimento deste projeto, 
que é muito mais do que uma unidade 
hoteleira: “A agricultura, o turismo e 
a preservação do valor ecológico da 
herdade funcionam em simbiose, há 
uma visão de longo prazo que parte da 
perspetiva ancestral da ocupação da 
herdade há 7000 anos com o menir do 
Barrocal, que nos guia, de ano a ano, 
na partilha de conhecimento.” Em jeito 
conclusão, afirma que “o turismo deve 
procurar a raiz do lugar que habita 
como base da sua cultura”.

Esse foi também o caminho trilhado 
pela Aldeia da Cuada, projeto vencedor 
do Prémio Alojamento Local. Liderado 
por Teotónia e Carlos Silva, o projeto 
açoriano conseguiu, não só contrariar 
a insularidade como a desertificação 
populacional. Abandonadas, as tradi-
cionais casas rurais de pedra foram 
recuperadas e transformadas em uni-
dades de alojamento, onde não falta 
um restaurante rechea do de produtos 

Distinção Saiba quem são os primeiros vencedores do galardão que reconhece a excelência das ofertas turísticas  
do país através de uma viagem pelos seus feitos. Dionísio Pestana foi o grande premiado em termos individuais

Oito prémios para o melhor  
do turismo português

de origem local. “A Aldeia da Cuada é 
um lugar à medida do isolamento da 
ilha das Flores”, afirmam os mentores 
do projeto.

Um outro cenário natural único, este 
com uns habitantes muito especiais, 
fez nascer a Vertigem Azul, empresa 
pioneira na observação da população 
de golfinhos do estuário do Sado. Cri-
ado em 1998 por Maria João Fonseca 
e Pedro Narra, o projeto vencedor do 
Prémio Serviços Turísticos mantém o 
objetivo de “contribuir para o desen-
volvimento de atividades turísticas de 
qualidade, integradas em plena harmo-
nia e contacto com a natureza”.

Na mesma linha de pensamento, o 
“Desperdício Zero”, é um dos pilares 
do vencedor do Prémio Restauração 
2019, o restaurante A Cozinha, por 
António Loureiro, instalado no centro 
histórico de Guimarães. “Desde a ori-
gem ensaiamos uma horta para ervas, 
flores e alguns legumes, e o próprio 
desenho da cozinha foi no sentido de 
ser mais sustentável de origem, pen-

sando no produto que vamos utilizar 
e como o podemos rentabilizar ao má-
ximo. Conseguimos ter o desperdício 
controlado — praticamente zero —, o 
que ajuda a atingir também equilíbrio 
financeiro”. Desta forma, António Lou-
reiro pode orgulhar-se de uma outra 
vitória, traduzida pela possibilidade 
de poder servir “alta cozinha a preços 
acessíveis”, tendo em conta o valor 
dos menus de degustação servidos na 
quase totalidade de restaurantes com 
estrela Michelin. E os resultados já aí 
estão, com os portugueses a represen-
tarem 60% dos clientes, numa cidade 
que recebe quase dois milhões de turis-
tas estrangeiros, com destaque para os 
vizinhos galegos.

“A maior vitória é todos os dias a mes-
ma: conseguir atrair talentos enormes 
para a missão de criar uma carta de 
amor a Portugal a que nenhum cliente, 
venha de onde vier, fica indiferente.” 
Foi desta forma que Gonçalo Castel-
-Branco justificou a cria ção, há cinco 
anos, do The Presidential Train, que 
conquistou o Prémio Projeto Inovador 
2019. Construído em 1890, serviu ini-
cialmente a corte do rei D. Luís I. Mais 
tarde, passou a chamar-se “Comboio 
Presidencial”, e viajou até ser retirado 
de circulação em 1970. Há oito anos 
que estava em exposição no Museu Na-
cional Ferroviá rio, no Entroncamento, 
até se transformar na “melhor experi-
ência de luxo do país”, com partida na 
Estação de São Bento, no Porto, e uma 
viagem pela Linha do Douro, com pa-
ragem na Quinta do Vesúvio, vinhos de 
referência e um almoço assinado por 
diversos chefes de cozinha com estrela 
Michelin. Um projeto vencedor, mas já 
condenado a terminar em 2020, “salvo 
uma alteração na posição do Governo 
e das empresas ferroviárias, no sentido 
da qual continuaremos a batalhar até 
ao último dia”, revela o empresário, 

que continua a acreditar que “o bom 
senso irá imperar” para que não se dei-
xe “morrer” um projeto cujo “retorno 
público, para a ferrovia nacional, para 
o Douro e para o país, foi quantificado 
pela Cision em mais de oito milhões de 
euros”, revela Gonçalo Castel-Branco.

O Prémio Turismo Responsável foi 
atribuído diretamente pelo júri ao 
Programa de Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade Ambiental (HOS-
PES), da Associação da Hotelaria de 
Portugal. A “Estrada Nacional 2” re-
cebeu o Prémio Projeto Público, re-
cordando que, em 2016, foi criada a 
Associação de Municípios da Rota da 
Estrada Nacional 2, com o objetivo 
de promover, de Trás-os-Montes ao 
Algarve, os territórios atravessados 
pela mais longa estrada da Europa e a 
terceira maior do mundo.

sociedade@expresso.impresa.pt

PRÉMIO NACIONAL  
DO TURISMO
O Expresso e o BPI criaram 
este ano o Prémio Nacional 
do Turismo (PNT), para 
promover, incentivar  
e distinguir as melhores 
empresas, práticas  
e projetos do sector.

Dionísio Pestana é o primeiro empresário do sector do Turismo a receber o Prémio Carreira FOTO ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

BOA CAMA BOA MESA: 
ELOGIO AOS MELHORES

O “Guia Boa Cama Boa Mesa” 
tem, desde 2003, apresentado, 
a cada ano, a seleção dos 
melhores restaurantes e 
alojamentos nacionais, 
assumindo o objetivo de ser, 
cada vez mais, um auxiliar 
para quem viaja em lazer pelo 
país. Pelo trabalho continuado, 
o guia tem testemunhado e, 
ao mesmo tempo, divulgado 
o evoluir da oferta turística 
em Portugal. Esta experiência 
acumulada contribuiu, também, 
para a escolha dos galardoados 
na primeira edição do Prémio 
Nacional de Turismo. Em março 
de 2020, a nova edição do guia 
do Expresso promete novidades 
e (boas) surpresas.

OS VENCEDORES

 ^   Prémio Carreira  
Dionísio Pestana  
(Fundador e presidente  
do Pestana Hotel Group)

 ^  Prémio Hotelaria  
São Lourenço  
do Barrocal (Monsaraz)

 ^  Prémio Alojamento Local  
Aldeia da Cuada (ilha  
das Flores, Açores)

 ^  Prémio Restauração 
 A Cozinha por António  
Loureiro (Guimarães)

 ^  Prémio Serviços Turísticos 
Vertigem Azul (Setúbal)

 ^   Prémio Projeto Inovador  
The Presidential  
Train (Porto, Douro)

 ^  Prémio Projeto Público  
Estrada Nacional  
2 (Associação de  
Municípios da Rota  
da Estrada Nacional 2)

 ^  Prémio Turismo Responsável  
Programa HOSPES  
(Associação da Hotelaria  
de Portugal)
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BANCO DE PORTUGAL  ESTATÍSTICAS MOSTRAM CRESCIMENTO 

ESPANHA LIDERA NA PREFERENCIA DOS PORTUGUESES 

GASTOS DOS PORTUGU 
NAS FÉRIAS NO ESTRAN 
MÉDIA POR DIA 

S . 

/// 

•11 

ESPANHA 
Gasto médio diário Muitibanco 

82 € 
Turistas Portugueses 
em Espanha Verão 2019 

Setembro 2019 

262 608 
Agosto 2019 

386 865 
Julho 2019 

255 686 

TOTAL 

905 905 MIL TURISTAS 
PARA QUANTOS AEROFORT)S 
ESPANHÓIS SE VOA A PART R 
DE PORTUGAL 

Alicante, Barcelona, Madrid, Tenerife, 
Valência, Sevilha, Maiorca, Menorca, 
Ibiza, Málaga e Bilbau 

DESPESAS  OTuristas portu 
COMPRAS O  Mais de 90 por 

RAQUEL OLIVEIRA 
s portugueses gastaram, 
nos três meses de verão, 
1,8 mil milhões de euros 

em viagens de turismo ao es-
trangeiro, segundo dados do 
Banco de Portugal. Espanha li 
derou a lista dos países preferi-
dos dos portugueses para passar 
férias, com mais de dois milhões 
de visitantes e o número mais 
elevado de pagamentos por 
multibanco. 

A proximidade de Espanha faz 
com que este seja o país mais es-
colhido pelos portugueses para 
viajar nas férias. Segundo esta-

 

• 
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leses gastaram mais cerca de 300 milhões de euros nos três meses de verão em viagens ao estrangeiro 
cento das compras pagas com multibanco no estrangeiro foram feitas em países europeus 

tíslicas (l) país vizinho, mais de 
900 mil portugueses viajaram 
para Espanha no verão, ou seja, 
concentrando um pouco menos 
de metade do total registado du-
rante os nove primeiros meses 

ESPANHA CONTA COM 
MAIS DE 500 LIGAÇÕES 
AÉREAS SEMANAIS 

(dois milhões). Números que não 
são de estranharia que os por t u 
gueses têm todos os meios de 
transporte à disposição para visi-
tar Espanha, incluindo barco. 

Só emlgações aéreas, o Tu ris  

mo de Portugal contabilizou es te 
verão 502 ligações semanais cli -
retas. Lisboa conta cem mais de 
300 ligações semanas, seguida 
do Porto com 172. 

Em termos globais, mais de 
90%, das cc.mpras feitas por por-
tugueses no est rani eiro concen - 
tram -se em países europeus. 
Fora da Europa, os Es-.ados Uni-
dos aparecem como o destino 
preferido i)clos portugueses para 
fazer compras. 

As estansbcas do Banco de Por-
tugal mosnaM ainda que os tu - 
ris las gastaram, nos três meses 
de verão, mais cerca de 300 mi-

  

lhões eixos do que o ano pas - 
sacio, em igual período de férias. 

A análise mensal evidencia que 
foi em julho que Os turistas na 
cionais ma is gastaram, ao con-
trário do ano passado, em que o 

PORTUGUESES GASTAM 
NO VERÃO O DOBRO DO 
QUE GASTAVAM EM 20t1 

mês mais dispendioso tinhasido 
o de agosto. Os números mos-
tram que es portugueses gasta - 
ram, em julho, cerca de 20 mi-
lhões de .curos por dia no es - 
trangefx). 

Mas os portugueses não viaja - 
ram apenas 2m julho, agosto e 
setembro. Os números mostram 
que OS gastos entre janeiro e se-
tembro atingiram 4185 milhões 
de euros, a,nda de acordo com 
dados coo Banco de Portugal, 
mais 626 milhões de euros do 
que em igual período do ano pas 
sado.12ma aná Use aos gas tos dos 
nove primeiros meses de 2011 
mostra quero portugueses gas-
taram, no ano em que a troika 
entrou no Pais, cerca de metade 
do valor de 2019. 
NOTiCIA VCCLUSIVA 
DAEDIÇÂO EM PAPEL 

USO CE MIIITIBAIICO 
SUBIU 22% NO VERÃO 

GA  SIBS, que gere o Main-
banco. regista uma sibida de 
22% das operações per multi-
banco no estrangeirc nas fé-
rias deste ano„ com ~ha 
em priz-neim lugar. • 

2,5 MILHÕES DE VIRGENS 
PARA O ESTRANGEIRO 

GO INE contabilizou 2 5 mi-
lhões  deslocaçõ ao es-
tr~ro em2018, =au-
mento de 13,3% face a 2017. 
Os  dacts de 2019 só sezão di-
vulgados em 2020. • 

• ' . 
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Ex-autarea tem riqueza 
de meio milhão por explicar 
Antigo presidente da Câmara de Trancoso acusado de esquema que beneficiou empreiteiros 
em obras públicas municipais. Ministério Público arresta cinco casas na Guarda e no Algarve 

‘A: 

Júlio Sarmento está acusado de prevaricação e participação em negócio; deixou a política e é dono do Hotel de Turismo de Trancoso 

c; 

o 

acusados 
pelo Ministério Público, 
incluindo urna empresa. 
Além de Júlio Sarmen 
to, são implicados dois 
vereadores, um ex-pre-
sidente de Junta e qua-
tro empreiteiros. 

Au arcá denunciou 
O processo no qual é 
agora acusado Julio Sar—
mento foi desencadea-
do pelo atual presidente, 
da Câmara de Trancoso. 
O socialista A mílcar Sala 
vador denunciou ao Mi-
nistério Público. 

Investigação 
A investigação foi con- ' 
duzida pelo Departa- • 
mento de Investigação •• 
Ação Penal do MinísteH. 
rio Público de Coimbra • • 
pela Policia Judiciária dá 
Guarda. além do Gabi- - , 
netc-i de Recuperação de 
Ativas. 

Madalena Ferreira 
justica@jn.pt 

CRIME ECONÓMICO  O ex-presi-
dente da Câmara de Trancoso, Jú-
lio Sarmento, tem uma riqueza de 
cerca de meio milhão de euros não 
explicável pelos seus rendimen-
tos lícitos. Este "património in-
congruente" do político ligado ao 
PSD e da sua mulher refere-se ao 
período entre 2011 e 2016 e foi 
apurado num inquérito em que 
Sarmento, dois ex-vereadores, um 
presidente de Junta e quatro em-
preiteiros foram agora acusados de 
crimes de prevaricação de titular 
de cargo político, participação eco-
nómica em negócio e falsificação. 

A análise das contas bancárias foi 
efetuada pelo Gabinete de Recupe-
ração de Ativos da Polícia Judiciária 
e, na sequência da descoberta des-
tes proveitos, o Departamento de 
Investigação e Ação Penal de 
Coimbra requereu ao juiz o arresto 
de bens até ao valor de 498 mil eu-
ros, incluindo cinco casas adquiri-
das entre 2011 e 2016: três emTran-
coso, uma na Guarda e outra em 
Loulé (Algarve). 

O JN procurou confrontar o ar-
guido Júlio Sarmento com esta si-

  

tuação, plasmada na acusação do 
Ministério Público, mas as tenta-
tivas resultaram infrutíferas. Sar-
mento saiu da política, é advogado 
e dono do Hotel de Turismo de 
Trancoso, distrito da Guarda. 

ESTRADAS E OBRAS EM FREGUESIAS 
Acusados são dois vereadores da 
altura, João Carvalho e João Rodri-
gues (que também é advogado) e o 
ex-presidente de Junta de Rebolei-
ro, José Nascimento. Os emprei-
teiros implicados no processo são 
Aurélio Lopes, Francisco Lopes e 
Agostinho Lopes, com negócios 
em Penaverde, Aguiar da Beira, e 
ainda António Baraças, dono da 
Biosfera, empresa de Pinhel. 

A acusação relata que entre 2008 
e 2013, no intervalo de dois atos 
eleitorais (em 2009 e 2013), Júlio 
Sarmento arquitetou um plano 
com os seus vereadores e emprei-
teiros de confiança para realizar 
obras não cabimentadas e que a 
débil situação financeira do muni-
cípio de Trancoso inviabilizava. 

Tratou então de solicitar a vários 
presidentes de junta que contra-
tassem diretamente com as em-
presas trabalhos reservados ao do-
mínio de intervenção da Câmara.  

Posteriormente, as empresas te-
riam de reclamar os valores das 
empreitadas à autarquia, como 
aconteceu. 

Já com as contas a pagamento, 
Júlio Sarmento terá assumido as 
dívidas sem suporte de qualquer 
deliberação camarária. O valor das 
obras também terá sido inflacio-
nado. Isto é, foram adjudicadas 
por valor superior ao real, razão 
pela qual o Ministério Público re-
quer a perda de vantagens avalia-
das em quase 275 mil euros. 

Em causa estão trabalhos de re-
paração de estradas assegurados 
pela Biosfera e obras de sanea-
mento básico em mais de uma de-
zena de freguesias realizadas pe-
los empresários de Aguiar da Bei-
ra. Estes arguidos conseguiram 
edificar uma zona industrial na lo-
calidade de Reboleiro, em áreas de 
Reserva Agrícola Nacional e Re-
serva Ecológica Nacional. Portan-
to, ao arrepio do Plano Diretor 
Municipal em vigor. 

Atuais vereadores da oposição na 
Câmara de Trancoso, os arguidos 
João Carvalho e João Rodrigues ar-
riscam a perda dos respetivos 
mandatos e a inelegibilidade em 
futuras eleições.* 

SUSPENSÃO DO PROCESSO 

Cinco ex-lideres 
de juntas pagam 
200 euros e salvam-se 

No inquérito, houve mais 
cinco antigos presidentes 
de Junta constituídos argui-
dos por suspeitas de partici-
pação no esquema engen-
drado pelos demais suspei-
tos. Porém, beneficiaram de 
suspensão provisória do 
processo, mediante o paga-
mento de 200 euros, depois 
de o Ministério Público con-
cluir que apenas seguiram 
instruções do arguido so-
cial-democrata que então 
dirigia o município de Tran-
coso e já cessou funções. 
Quem não beneficiou da 
suspensão do processo foi 
José Nascimento, então pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Reboleiro e atualmen-
te no exercício de funções 
de secretário e de deputado 
municipal em Trancoso. 
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Menos AL 
não traz mais 
casas para 
arrendar 

Número de novos 
imóveis para turistas é c 
mais baixo de 33 meses 

\C \.)  Os novos regis-
tos de alojamento local 
atingiram, em outubro, um 
mínimo de quase três anos. 
Mas menos casas no arren-
damento a turistas não é si-
nónimo de mais oferta para 
quem procura um arrenda-
mento para a vida, realça 
Romão Lavadinho, presi-
dente da Associação dos In-
quilinos Lisbonenses. 

"Não há novas casas a en-
trar no arrendamento tradi-
cional. Pode haver um ou 
outro caso pontual, mas 
nada que tenha expressão. 
As imobiliárias continuam 
sem casas para arrendar e 
com dificuldade em dar res-
posta, à procura, uma situa-
ção que tem sido agravada 
pela especulação", reconhe-
ce ao JN/Dinheiro Vivo. 

MERCADO MAIS ATRATIVO 
Lavadinho reclama um en-
quadramento fiscal diferen-
te que torne o arrendamen-
to mais atrativo. "A diferen-
ça é muito grande. Um imó-
vel arrendado tem uma taxa 
de imposto de 28% enquan-
to no alojamento local, 
qualquer casa custa 100 a 
105 euros por dia e paga im-
posto sobre 35% do lucro. A 
quebra de imóveis a entrar 
no alojamento local não se 
reflete no arrendamento 
normal porque a passagem 
implica muitos custos para 
os proprietários", acentua. 

A escassez de imóveis "é 
um problema de fundo" que 
o responsável acredita que 
"só poderá mudar através da 
Lei de Bases da Habitação", 
uma reivindicação antiga 
dos inquilinos e que só foi 
aprovada em julho pelo Par-
lamento. Com a primeira 
Lei de Bases a dar estatuto 
de lei a várias preocupações 
de quem arrenda, a Associa-
ção dos Inquilinos Lisbo-
nenses tem agora os olhos 
postos no Orçamento do Es-
tado para 2020 - entregue a 
16 de dezembro na Assem-
bleia da República - e na 
verba que destinará à habi-
tação.• ANA MARGARIDA PINHEIRO Página 13
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Estudo revela que o bacalhau 
é o prato preferido dos 
estrangeiros que visitam 
a capital e que Torre de Belém 
e Castelo de São Jorge são os 
monumentos mais procurados 
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Torre de Belém é o monumento que mais turistas atrai a Lisboa, seguido pelo Castelo de São Jorge 

Gastronomia e património são 
atrações principais de Lisboa 

• 

adi 

Paulo Lourenço 
jplourenco@jn.pt 

NUMA ALTURA em que, no que 
diz respeito à taxa de ocupação, 
Lisboa (79,8%) ultrapassou ci-
dades como Berlim (79%), Bar-
celona (77,3%) e Madrid 
(76,5% ), um estudo levado a 
cabo pelo Europcar Mobility 
Group Portugal revela que a co-
mida e o património histórico 
são os principais motivos que 
levam os turistas a optarem 
pela visita à capital. Só depois 
surge o clima, quase ex-aqueo 
com a proximidade às praias. Já 
quando questionados sobre 
quais os aspetos que mais mar-
caram e valorizaram a sua visi-
ta a Lisboa, mais de metade 
(54%) destacou a hospitalida-
de dos portugueses. 

O clima ocupa a segunda po-
sição, com 36% dos inquiridos 
a dar uma forte importância ao  

bom tempo que se faz sentir 
em Lisboa, e a gastronomia, as-
sim como "a vida/a cultura" na 
cidade a marcarem a experiên-
cia de 33% dos visitantes. 

Mas visitar a capital é tam-
bém apreciar a gastronomia lo-
cal, que surge em destaque nes-
te estudo. E, entre os pratos tí-
picos que provaram na capital, 
o bacalhau é o grande vencedor, 
reunindo 30% das preferên-
cias. Logo depois aparecem os 
pasteis de Belém (17%) e a se-
guir o marisco (16%). 

Já no que toca ao património 
histórico da cidade, no Top 5 
dos monumentos preferidos 

9 

70% 
Para saber mais sobre Lis-
boa, os turistas recorrem à 
pesquisa na Internet (70%), 
embora um em cada quatro 
optasse pelos tradicionais 
guias de viagem (25%).  

dos turistas, é a Torre de Belém 
(52%) que lidera, destacada, as 
preferências, seguida do Caste-
lo de S. Jorge (32%), do Mostei-
ro dos Jerónimos (30%), da Sé 
Catedral (23%) e do Panteão 
Nacional/ Aqueduto das Águas 
Livres. 

No que toca a museus, o 
MAAT (Museu de Arte, Arqui-
tetura e Tecnologia) ocupa o 
primeiro lugar (15%), ainda que 
com escassa diferença do Mu-
seu Nacional dos Coches (13%), 
do Museu Calouste Gul-
benkian (12%). 

Em relação a toda a experiên-
cia da visita à cidade a maioria 
(77%) dá nota positiva, referin-
do não ter tido qualquer vivên-
cia negativa. Apenas um núme-
ro pouco significativo (6%) 
menciona alguma situação ne-
gativa no alojamento. Quando 
questionados se regressariam 
para novas férias em Portugal, 
a maioria (82%) afirmou "cer-
tamente", 16% "talvez" e ape-
nas 1% "que não". 

Este estudo completa um ou-
tro, feito pelo Global Destina-
tion Cities Index da Master-
card, que indicou que, em 2018, 
Lisboa recebeu 5,2 milhões de 
turistas, onde passaram uma 
média de 2,6 dias, tendo gasto 
cerca de 150 euros por dia. • 
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Como reabilitar as cidades sem as esvaziar?

F
oram muitos os anos passados a 

lamentar a deserti cação e ruína 

dos nossos centros urbanos, sem 

que nenhuma política de 

reabilitação tenha tido 

resultados substanciais. Ao contrário 

do que acontecia nas principais 

cidades europeias, locais centrais 

como a Praça da Figueira ou a Rua de 

31 de Janeiro, no Porto, eram 

exemplos de abandono. Os centros 

urbanos de Lisboa e do Porto eram 

uma espécie de donut, vazio por 

dentro, mas com uma coroa 

periférica a crescer desordenada nas 

margens. Agora passamos da 

preocupação com o vazio e a ruína 

dos nossos centros para as 

preocupantes consequências deste 

processo imobiliário de reabilitação 

urbana. 

Corremos o grande risco de 

prolongar esse vazio habitacional nos 

centros das nossas cidades (agora 

reabilitados, embora, muitas vezes, 

com uma preocupação de fachada), 

por duas simples razões: a 

recuperação está entregue em 

grande medida a fundos de 

investimento que não respondem à 

procura de habitação, mas sim à 

pressão da hotelaria e similares; e 

este processo arrasta para fora do 

centro quem ainda lá vive. A 

expulsão de inquilinos como efeito 

directo do mercado de reabilitação 

não é uma especi cidade do Sul da 

Europa ou até Europa. Austin, capital 

do Texas, nos EUA, debate-se há 

muito com esse processo de 

“gentri cação”, que motivou a 

campanha Keep Austin Weird, de 

preservação da identidade de uma 

cidade a trans gurar-se devido a uma 

segmentação social. 

Barcelona é outro exemplo. A 

cidade reforçou os direitos dos 

inquilinos, prestou-lhes assistência 

legal, os promotores viram-se 

obrigados a realojar inquilinos e a 

respeitar os seus direitos para obter 

licenças de construção, houve casos 

em que a câmara adquiriu o prédio 

em causa, evitando expulsões, 

estabeleceu-se que 30% dos metros 

quadrados reabilitados deveriam ser 

reservados a habitação com rendas 

protegidas. Barcelona, que de niu 

regras especí cas para o alojamento 

local, não é a única cidade a 

proteger-se. Berlim tem investido no 

património imobiliário público e 

Amesterdão   quer aumentar o acesso 

à habitação através da 

regulamentação das novas 

construções, destinando 40% delas a 

habitação social, 20% à classe média 

e 20% ao segmento mais alto. 

A Comissão Europeia encomendou 

um estudo sobre a “ nanceirização” 

da habitação em várias cidades da 

União Europeia, para perceber 

melhor este mercado imobiliário que 

se globaliza e, espera-se, ajudar a 

de nir novas políticas. Entre a ruína 

e a especulação há, certamente, um 

meio-termo. É possível reabilitar sem 

esvaziar.

Amílcar Correia
Editorial
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Quem anda a investir no 
imobiliário de Lisboa e Porto?

A Comissão Europeia está a patroci-

nar a realização de um primeiro rela-

tório cientí co que aborda a questão 

da nanceirização da habitação em 

várias cidades europeias. O estudo 

pretende perceber qual a extensão 

da presença de grandes investidores 

globais nas cidades europeias nos 

últimos anos, tendo como objectivo 

identi car que tipo de investidores 

está presente em cada cidade 

(nomeadamente, se são nacionais, 

estrangeiros, privados ou institucio-

nais), e cruzá-los com as medidas 

políticas que foram ou irão ser exe-

cutadas e discutidas em cada caso. 

Portugal é o único país que tem duas 

cidades entre as oito que estão a ser 

estudadas. 

Para Ricardo Barranco, investiga-

dor do Joint Research Centre da 

Comissão Europeia, que funciona 

em Ispra (Itália), os resultados pode-

rão ser muito relevantes na de nição 

de novas políticas. “Durante o pro-

jecto apercebemo-nos que o aumen-

to dos custos com habitação é um 

fenómeno abrangente, com várias 

determinantes e que a sua eventual 

resolução não é uma tarefa simples 

ou comum a todas as cidades”, aler-

tou o investigador, em resposta a 

questões do PÚBLICO.  

Por isso, “uma maior e contínua 

recolha de dados para monitorizar 

estes fenómenos e eventuais mudan-

ças é fundamental”. “Existe cada vez 

mais e melhor informação, mas há 

ainda muita di culdade no que con-

cerne à identi cação e caracteriza-

ção dos investidores de maior dimen-

são”, diz Ricardo Barranco. 

Em causa estão, por exemplo, 

grandes fundos de investimento 

internacionais, que se mexem e se 

desenvolvem sobretudo nas esferas 

nanceiras e especulativas, e cuja 

actuação acaba por ter impactos 

reais de microescala, ao nível de cada 

fogo/imóvel. O facto de as políticas 

de austeridade terem imposto a redu-

ção gradual do crédito malparado e 

Estudo patrocinado pela Comissão Europeia procura perceber 
como a nanceirização da habitação está a mudar o per l de 
oito cidades europeias. Portugal é o único país que tem duas 
cidades entre as que estão a ser estudadas: Lisboa e Porto

Habitação
Luísa Pinto

a imposição de limpar dos balanços 

dos bancos os chamados “non perfor-

ming loans” permitiu que os fundos 

imobiliários passassem a ser senho-

rios de milhares de inquilinos. E isto 

tanto foi verdade na Grécia e em 

Espanha, como em Portugal.  

Em Lisboa e no Porto tivemos, por 

exemplo, o impacto da venda do por-

tefólio da seguradora Fidelidade ao 

fundo Apollo, que é controlado a 

partir das ilhas Caimão. 

O tema da nanceirização da habi-

tação já foi abordada em termos aca-

démicos em Portugal pelo Observa-

tório de Crises e Oportunidades, da 

Universidade de Coimbra. A econo-

mista Ana Cordeiro Santos coorde-

nou uma obra colectiva em que refe-

riu que “a questão da habitação de 

hoje remete para a economia política 

de um sector cada vez mais domina-

do pelo capital nanceiro global, mas 

com impactos em territórios preci-

sos, produzindo crescentes desigual-

dades socioterritoriais”. 

O estudo que está a ser elaborado 

pelo Joint Research Centre envolve 

oito cidades europeias, incluindo  

seis capitais: Amesterdão, Atenas, 

Barcelona, Berlim, Paris, Lisboa, 

Porto e Vilnius. A escolha destas cida-

des foi determinada pela rede de 

contactos construída pelo grupo de 

Lisboa e Porto têm problemas iguais às restantes cidades, mas as resposta

investigadores (que começou em 

Outubro de 2018 a trabalhar neste 

tema, num workshop que arrancou 

por iniciativa da cidade de Amester-

dão) e que inclui câmaras munici-

pais, universidades, centros de inves-

tigação, consultores e peritos imobi-

liários.  

“Portugal é o único país represen-

tado por duas cidades, porque quan-

do contactámos o Centro de Estudos 

de Geogra a e Ordenamento do Ter-

ritório da Universidade do Porto 

percebemos rapidamente que dispo-

nham de dados interessantes para 

ambas as cidades”, explica Ricardo 

Barranco. 

A existência de dados disponíveis, 

a sua abilidade e comparabilidade 

foram por isso fundamentais para o 

avanço do projecto. “As chamadas 

‘fontes de informação não conven-

cionais’ são cada vez mais relevantes. 

Dados vindos da Internet, na qual 

estão presentes agências imobiliá-

rias, plataformas turísticas e de alo-

jamento local, são actualmente fun-

damentais. Os institutos nacionais de 

Estatística e o próprio Eurostat come-

çam as dar os primeiros passos na 

sua recolha e utilização. No futuro 

poderão fazer parte do leque de esta-

tísticas o ciais”, acrescenta o inves-

tigador. 

Ricardo Barranco conta que o seu 

centro de estudos desenvolveu o 

conceito de city lab com o departa-

mento de investigação e estatística 

de Amesterdão, trabalhando meto-

dologias que poderão agora ser adap-

tadas e aplicadas a outras cidades e 

que incluíram o enquadramento his-

tórico sempre que possível. 

“Este [enquadramento] permite 

ter uma melhor percepção de cada 

identidade, como se desenvolveram 

ao longo dos anos e algumas das polí-

ticas implementadas. Amesterdão é, 

por exemplo, caracterizada por um 

forte planeamento onde o solo per-

tence à cidade e é alugado por longas 

décadas. Atenas, por sua vez, cresceu 

de um modo menos estruturado, 

onde alguns dos seus habitantes 

construíram de modo autónomo par-

te do seu edi cado”, exempli ca. 

A falta de acesso à 
habitação e os seus 
preços elevados  
é algo transversal  
a várias cidades 
europeias.  
É um fenómeno 
multidimensional 
Ricardo Barranco 
Investigador do Joint Research 
Centre da Comissão Europeia
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brio entre as habitações próprias e 

aquelas para arrendamento”, exem-

pli ca Ricardo Barranco. 

Os investigadores vão evitar fazer 

recomendações de carácter regula-

mentar ou de planeamento urbano, 

também por terem a consciência de 

que “nem todas as medidas são repli-

cáveis e o que funciona num caso 

poderá não funcionar noutro”.  

“As cidades estão a desenvolver 

estratégias e a implementar muita 

regulamentação. Barcelona tem uma 

estratégia muito bem de nida para 

o alojamento local, a câmara muni-

cipal de Berlim investe no aumento 

do seu próprio património imobiliá-

rio e Amesterdão tenta aumentar a 

acessibilidade à habitação através da 

regulamentação das novas constru-

ções (requer que 40% sejam dedica-

das a habitação social, 20% classe 

média e 20% ao segmento mais alto). 

Achámos que era sobretudo impor-

tante descrever cada caso e relatar 

as medidas presentes e as que estão 

a ser implementadas. O impacte des-

tas medidas só poderá ser medido 

anos mais tarde”, alerta, sublinhan-

do que mais importante é a partilha 

dos sucessos e insucessos das inicia-

tivas que já se conhecem. 

Lisboa e Porto têm uma 
situação intermédia,  
com um equilíbrio entre  
as habitações próprias  
e arrendamento 
Ricardo Barranco  
Investigador

as às questões são todas diferentes 

luisa.pinto@publico.pt

 DANIEL ROCHA
O investigador adianta que, apesar 

de estarem a recolher e trabalhar 

dados disponíveis com uma dimen-

são temporal bastante alargada em 

alguns indicadores, estão concentra-

dos nos últimos dez anos, por perce-

berem que foi neste período que se 

registou o fenómeno do aumento 

signi cativo dos preços das habita-

ções. E nesse período já encontra-

ram várias razões a sustentar essa 

tendência.  

Questão igual, várias causas  
“A falta de acesso à habitação e os 

seus preços elevados é algo transver-

sal a várias cidades europeias. É um 

fenómeno multidimensional em que 

apesar de o turismo e o alojamento 

local serem os lados mais visíveis, não 

são as únicas razões. Em alguns casos 

a pouca construção de novos fogos e 

portanto a falta de mais oferta, o u-

xo de trabalhadores quali cados e 

mais bem remunerados, as taxas de 

juro bancárias baixas que fazem com 

que o mercado imobiliário seja um 

investimento mais rentável, ou os 

uxos de capital de grandes investi-

dores são outros dos factores que têm 

feito o preço aumentar”, diz. 

Ricardo Barranco, que esteve 

recentemente em Lisboa, no âmbito 

da Conferência Internacional Hou-

sing for All, que decorreu no Goethe 

Institut-Portugal, alerta para a 

mudança de paradigma que leva a 

que a concorrência pela atracção de 

trabalhadores e investimentos nacio-

nais e internacionais se dê agora 

entre cidades e não só entre países.  

“A crise nanceira veio inverter ou 

estabilizar a subida dos preços na 

Europa. O que se nota é que as cida-

des economicamente mais fortes, 

como Paris e Amesterdão, consegui-

ram recuperar mais rapidamente 

deste choque, enquanto as localiza-

das em países mais afectados pela 

crise, como Lisboa, Porto, Barcelona 

e Atenas, tiveram uma recuperação 

do aumento mais tardio”, explica.  

E, para complexi car a análise, 

demonstra que mesmo dentro dos 

países ou das próprias cidades este 

agravamento dos preços da habita-

ção não se deu do mesmo modo. 

“Paris tem tido um aumento mais de 

uma vez e meia superior ao resto das 

cidades francesas, mas desde 2012 a 

subida relativa dos preços em Lyon 

superou a capital francesa. Em Itália 

onde os preços por metro quadrado 

têm diminuído, Milão é uma das 

Estudo envolve oito cidades 
europeias, incluindo  
seis capitais: Amesterdão,  
Atenas, Barcelona, Berlim, 
Paris, Lisboa, Porto e Vilnius

PAULO PIMENTA

excepções”, exempli ca. 

O estudo ainda não tem data de 

conclusão à vista, e, sabe-se desde já, 

que não terminará com a apresenta-

ção de conclusões ou recomenda-

ções, até porque, apesar de o proble-

ma ser semelhante, as características 

e as causas parecem variar muito.  

“Em Berlim, o mercado de arren-

damento tem a maior fatia do merca-

do imobiliário, enquanto Vilnius é 

sobretudo caracterizada por habita-

ção própria. Lisboa e Porto têm uma 

situação intermédia, com um equilí-
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Futebol   
Portugal 
joga o 
Europeu no 
grupo dos 
campeões  
Desporto, 26/27

Reportagem 
Prevenção da transmissão 
de VIH na gravidez 
é uma história de sucesso  
Sociedade, 16/17 
 
Domingos Piedade  
Morreu o português 
da Fórmula 1 que alinhou  
com Fittipaldi e Alboreto 
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Queixas têm vindo a crescer, 
mas em dois anos apenas se 
registaram 17 sanções, a 
maioria no desporto p14

Estudo patrocinado pela 
Comissão Europeia visa 
perceber nanceirização da 
habitação p18/19 e Editorial

Só 2% das 
queixas de 
racismo dão 
lugar a multa

UE quer saber 
quem investe no 
imobiliário de 
Lisboa e Porto 
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Dívidas de 
Angola às 
empresas de 
construção 
agravam-se 
Crise nanceira não ajudou a melhorar 
situação e dívida já atinge os 500 milhões 
de euros. Angolanos querem empresas 
portuguesas na criação de rede ferroviária. 
Países trabalham sistema de mobilidade 
para trabalhadores Destaque, 2 a 4

Francisco Assis 
numa Catalunha 
encravada no 
direito a decidir 
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Argentina 
Um general 
disse-lhe que 
a filha ia morrer 
Mundo, 20/21

Des

Os dilemas 
da moda para 
ser sustentável  
 
As alternativas 
à fast fashion 
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Rieu foi rei mas 
as empresas é que 
dão boas notas 

Cerca de um milhão de visitantes passaram pela Altice Arena, 
no Parque das Nações, num ano forte para eventos corporativos. 

—ANA MARCELA 
ana.marcela@dinheirovivo.pt 

Eram caixas e caixas espalhadas 
pelo recinto da Altice Arena, com 
equipas de trabalhadores afoguea-
dos a ultimar a montagem do Mo-
che XL Games World, que no dia 
seguinte abria portas aos milhares 
de gamers que se juntaram no re-
cinto do Parque das Nações para 
assistir ao evento de jogos eletró-
nicos. Foi apenas uma dás 150 ini-
ciativas que decorreram na Altice 
Arena num ano em que as receitas 
diretas do turismo de negócios, 
4,7 milhões de euros, superaram 
pela primeira vez as dos eventos ao 
vivo (a rondar quatro milhões). 
Neste ano, a Altice Arena estima 
fechar com cerca de 18 milhões de 
euros de receitas totais e um mi-
lhão de visitantes. 

Um resultado em linha com o do 
ano anterior, que era difícil igualar. 
"Tivemos um 2018 com eventos 
extraordinários: em 53 anos, Por-
tugal só recebeu uma vez o Festi-
val da Eurovisão, houve o Dia-
mond Jubilee (para a comunidade 
de Aga Khan), nove dias consecu-
tivos de grandes eventos para 53 
mil pessoas. Achámos que seria di-
fícil manter esse registo", admite 
Jorge Vinha da Silva, CEO da Alti-
ce Arena. 

Só o Festival da Eurovisão ocu-
pou o recinto durante 42 dias con-
secutivos, envolvendo 500 pessoas 
sob a sua responsabilidade direta -
num total de três mil colaborado-
res ligados ao festival. Os números 
são expressivos: 43 delegações, 40 
dias de preparação no local, 255 ca-
miões. "É um acontecimento com 
visibilidade planetária, tem o triplo 
da audiência do Super Bowl [final 
da competição de futebol america-
no da NFL]", destaca. "E foi consi-
derado um dos melhores festivais 
pela European Broadcasting 
Union, apesar de ter o menor orça-

  

mento dos últimos 15 anos porque 
foi aproveitada uma estrutura que 
já existia. Tivemos muito orgulho 
em ser o parceiro primordial da RTP 
para a produção." 

Sem Eurovisão, o desafio era gi-
gante. "Felizmente, 2019 acabou 
por ser muito parecido e até com 
probabilidade de superar um pou-
quinho o ano passado. Em termos 
globais, vamos estar ao mesmo ní-
vel das receitas, em tomo dos 18 
milhões, mas conseguimos tomar 
a operação mais eficiente." 

Um fenómeno de violino deu 
uma grande ajuda. André Rieu "ti-
nha estado há mais de 20 anos (em 
Portugal) e nem sequer encheu a 
sala. Na última década e meia tor-
nou-se um fenómeno mundial. 
Em 2019 realizámos 13 concertos 
só de Rieu e esgotámos todos". Fei-
tas as contas, 164 mil pessoas foram 
ao recinto para ver o violinista. 

"Entre concertos e eventos cor-
porativos deveremos ultrapassar 

"A imagem que o país 
projeta no exterior é 
altamente relevante 
na vontade das 
entidades 
de trazer 
eventos 
para 
Portugal." 

—JORGE 

VINHA 

DA SILVA 

CEO da 

Altice Arena 

um milhão de visitantes. E na área 
dos espetáculos deveremos estar 
muito próximos de superar as 700 
mil pessoas no final do ano." 

Aposta no corporate 
Foi do lado do turismo de negócios 
que surgiu a maior novidade. 
"Apostamos muito na área do mee-

 

ting indasti y, que passa pela cria-

 

ção de uma rede de contactos in-
ternacionais, pela utilização de 
parceiros que funcionam como 
embaixadores, e estamos presen-
tes com a nossa equipa comercial 
em dezenas de eventos e nos mer-
cados de origem para fazer capta-
ção", descreve. Resultado? Pela 
primeira vez, as receitas diretas do 
turismo de negócios superaram a 
dos espetáculos: 4,7 milhões de eu-
ros vs. 4 milhões. 

Um crescimento que beneficia 
da imagem que o destino Portugal 
tem vindo a ganhar. "Cada vez que 
organizamos um grande evento 
em Portugal com sucesso ou reve-
lamos a nossa capacidade organiza-
tiva, quem vem tem vontade de 
voltar e isso acabará por se traduzir 
em investimento das empresas", 
defende. "A imagem que o país 
projeta no exterior é altamente re-
levante na vontade que todas as 
entidades têm de trazer eventos 
para Portugal e na forma como 
olham para o país. Temos um 
storytelling riquíssimo e muita coi-
sa boa para mostrar." 

Em 2018, de acordo com a Asso-
ciação Internacional de Congres-
sos e Incentivos (ICCA), Portugal 
ocupa a sétima posição no ranking 
europeu dos países que mais rece-
bem e organizam congressos e 
convenções, e a 11.a no ranking 
mundial (ver caixa). Lisboa está no 
top ro mundial e europeu e, neste 
segmento, a Altice Arena acaba 
por ser um parceiro relevante: cer-
ca de 60 eventos e 300 mil visitan-
tes só em turismo de negócios, - 

-  • 
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1 Recinto de espetáculos no Parque das Nações, em Lisboa, realizou neste 
ano 150 eventos, sendo esperado que atinja um milhão de visitantes. 
2  Mocha XL Games World foi uma das 6o iniciativas da área corporativa 
realizadas neste ano. Esta área suplantou as receitas diretas da área de 
espetáculos. 3 Web Summit é um dos eventos recebidos no espaço nos 
últimos três anos. O recinto será o palco principal da cimeira nos próxi-
mos anos. 4 André Rieu encheu a Mica Arena em 13 concertos ao longo 
do ano. Mais de 16o mil foram ver o espetáculo do violinista. 
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1,4 milhões 
investidos 
em congressos 

Um total de i42 eventos foram 
apoiados neste ano através do Pro-
grama de Captação de Eventos 
Corporativos e Congressos Interna-
cionais, num investimento a rondar 
1,4 milhões, adiantou o Turismo de 
Portugal. Em 2018 foram apoiadas 
123 iniciativas, num investimento 
de 1,2 milhões, das quais 42 em 
Lisboa, 32 no Centro,13 no Por-
to/Norte e igual número na região 
do Algarve. 

Portugal é o 7.° país europeu que 
mais recebe e organiza eventos e o 
ri.° a nível mundial, segundo o 
ranking da Associação Internacio-
nal de Congressos e Incentivos 
(ICCA), de 2018. Coimbra foi a cida-
de portuguesa que mais subiu no 
ranking - galgou 86 posições no 
top mundial e 42 no europeu. Lis-
boa subiu dois lugares, para a 6.a 
posição, e o Porto ocupa a 20.a  po-
sição na Europa e 32.a no mundo, 
tendo subido dois lugares. 

1 

Todos os anos, a empresa investe 
em média 300 mil euros na manu-
tenção das condições operacionais 
do espaço. Uma aposta reforçada 
nos últimos três, quando foram in-
vestidos 650 mil euros adicionais 
para melhorar as condições acústi-
cas dos espetáculos ao vivo (250 
mil euros), na grelha técnica no te-
to do pavilhão (150 mil euros), 
bem como na implementação de 
uma solução que permite montar 
miniauditórios insonorizados para 
a área corporate (250 mil euros). 
Neste ano foi mais meio milhão só 
para a melhoria das casas de banho 
e a criação de quatro novos camaro-
tes (passam a 38). 

E adicionar novas salas? A Viseu 
Arena - com quem a empresa esta-
beleceu um protocolo há três anos 
- lançou em agosto o concurso in-
ternacional para requalificação. Se-
rão "10 a 11 meses de intervenção 
no espaço" e concluído esse pro-
cesso assumem a gestão - o que 
poderá acontecer em 2021. 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 
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ENTREVISTA DV/TSF—  P. otos 

Arménio Carlos 
"Ministério do 
Trabalho está 
subordinado ao 
da Economia" 
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MOBILIDADE — P. 06-07 

Até quem mora 
na aldeia vai ter 
transporte público 
(quase) á porta 

NOS BASTIDORES — R14-15 

Rieu foi rei na 
Altice Arena mas 
as empresas é que 
dão boas notas 
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Reformas Subida não chega 
a 1% no próximo ano. Novas 
pensões levam corte de 15,2% 

I RS Salários até 658 euros brutos ficam livres de imposto. 
INVESTIMENTO Aumento na construção compensa declínio da indústria. 
A ICEP PME portuguesas entre as que menos exportam na UE. P. o8-10 e 18-19 

EVENTOS Um milhão de pessoas 
passaram pelo pavilhão num ano. 
Eventos corporativos renderam 
4,7 milhões de euros. 

BANCA — Ri6 

)1-:4.  pie Futuro 
da Mutuatista 
nas mãos da 
Segurança Social 

DECISÃO Dona do Montepio muda 
de presidente, mas Tomás Correia 
fica à frente da fundação. Alteração 
de estatutos pode mudar tudo. 

MULA ANTUNES DA COSTA — P. ri 

Z 
1 

"Estamos na 
cauda da Europa 
no contactless" 

TRANSPORTES — R12 

Hidrogénio 
vai valer 14°/o da 
energia que vamos 
gastar em 2050 

 

iftherlpay 

  

  

Referências Muttibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 
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SORE&DESCE 

Luís ARAÚJO 
PRESIDENTE DO TURISMO DE PORTUGAL 

Não há duas sem três e, depois de 
ter sido considerado o melhor desti-
no para se visitar nas últimas duas 
edições dos World Travel Awards, 
Portugal revalidou o título nesta se-
mana. Além de melhor destino, o 
país trouxe mais 12 óscares mundiais 
do turismo, incluindo a melhor city 
break e a melhor atração turística. 

LUÍS ONOFRE 
PRESIDENTE DA APICCAPS 

Os últimos dez anos têm sido de 
crescimento para o calçado, com 
mais 50% nas exportações e pre-
sença em novos mercados. Em 
2019, porém, as exportações vão 
baixar peto segundo ano. A associa-
ção antecipou-o e já tem novo pla-
no estratégico para pôr a indústria 
mais sexy no rumo certo outra vez. 

JOÃO MATOS FERNANDES 
MINISTRO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA 

44 
"Expoente máximo e negativo da 
sociedade capitalista." O ataque 
à Black Friday veio do ministro do 
Ambiente, que vê neste dia de pro-
moções um "contrassenso" numa 
altura em que devemos adquirir 
menos e partilhar mais. O resto do 
governo e a economia, dependen-
tes do consumo para arrecadar im-
postos e crescer, concordarão? 

  

  

1 
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ALTOS
Jorge  
Jesus
Treinador  
do Flamengo

A equipa de Jesus ganhou dois im-
portantes títulos em 24 horas. A 
Taça dos Libertadores, equivalen-
te à Liga dos Campeões, e venceu o 
campeonato no Brasil. O Flamengo 
não alcançava a competição sul-a-
mericana há 38 anos e não era cam-
peão brasileiro há dez. Jesus che-
gou, venceu e conquistou o Brasil. 

Rita  
Marques 
Secretária de Estado  
do Turismo

Portugal continua a bater recor-
des e a receber prémios como des-
tino turístico. Voltou a ser eleito o 
melhor local do planeta para visi-
tar. Ao todo, ganhámos 13 World 
Travel Awards, os óscares do turis-
mo. A secretária de Estado é o atu-
al rosto do Governo para o sector, 
mas o prémio assenta sobretudo 
no trabalho dos seus antecessores. 

E BAIXOS
Joacine Katar 
Moreira 
Deputada do Livre

Os factos: deixou passar o prazo pa-
ra a entrega do projeto de Lei da Na-
cionalidade, um dos temas bandeira 
do Livre. Foi salva pela intervenção 
de Ferro Rodrigues. Esteve em con-
flito com o partido no voto sobre a 
Palestina. Alega que foi “eleita sozi-
nha” numa atitude de superiorida-
de em relação ao partido que a colo-
cou na lista. Permite, sem se demar-
car, que um assessor recorra à GNR 
(dentro do Parlamento) para man-
ter os jornalistas à distância e utili-
ze termos críticos para se referir ao 
trabalho da imprensa. Joacine Ka-
tar Moreira é deputada há um mês.

Marta  
Temido 
Ministra  
da Saúde 

A ministra chamou-lhe “lapso” e 
assumiu as culpas na transmissão 
de uma informação errada ao pri-
meiro-ministro sobre tempos de 
espera do centro hospitalar do Tâ-
mega e Sousa. Pediu desculpa à de-
putada Cecília Meireles que prota-
gonizou a discussão com Costa jus-
tamente por causa dos números 
que não batiam certo. “Induzir o 
primeiro-ministro em erro” numa 
altura em que o sector da Saúde 
atravessa uma das maiores crises 
de sempre merece sinal negativo.  

João Matos 
Fernandes
Ministro 
do Ambiente

Referir-se ao líder do maior parti-
do da oposição como “engenhei-
ro nasal” ou sugerir que possa ter 
“esturricado um empadão de men-
tiras” no caso do negócio do lítio 
não contribui para o diálogo (mes-
mo que Rio tenha dito que lhe chei-
ra a esturro). Numa semana em 
que Matos Fernandes se manifes-
tou contra as promoções da Black 
Friday ao considerar que são o “ex-
poente máximo e negativo de uma 
sociedade capitalista”. Uma crítica 
excessiva a quem promove as com-
pras, esquecendo o papel que cabe 
ao consumidor. 

Paula Santos
paulasantos@expresso.impresa.pt
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URBANISMO

Lisboa investe 
€27 milhões para 
reabilitar Frente 
Ribeirinha
O novo Cais  
de Lisboa, com 
conclusão prevista 
para 2020,  
vai mudar a face  
da cidade entre o 
Terreiro do Paço e 
a Doca da Marinha

São vários projetos num só. A 
Frente Ribeirinha Central vai ser 
alvo de uma profunda interven-
ção na zona do Terreiro do Paço. 
Trata-se da maior operação de 
valorização do rio das últimas 
décadas. Com a promessa de de-
volver o Tejo à cidade, Fernando 
Medina anunciou esta semana 
que a reabilitação irá contemplar 
um novo transporte público flu-
vial, a criação de espaços de la-
zer, restauração e equipamentos, 
assim como a recuperação do 
Muro das Namoradeiras, entre 
outras iniciativas. Bem-vindos ao 
novo Cais de Lisboa!

Enquanto o catamarã Miguel 
Torga acostava no terminal da 

Transtejo, no Terreiro do Paço, 
Fernando Medina apontava 
para o exterior e falava do “ve-
lho sonho da cidade de Lisboa”, 
para entusiasmar os presentes, 
na sala de embarque, onde de-
correu a apresentação do pro-
jeto. “É mais uma etapa muito 
importante e decisiva numa ci-
dade que durante décadas viveu 
de costas voltadas para o rio”, 
afirmou o autarca.

O novo cais promete revolu-
cio nar a zona que vai do Terreiro 
do Paço à Doca da Marinha e 
integra vários projetos: recons-
trução do Muro das Namora-
deiras, retirada do aterro do 
Cais das Colunas, reabilitação 

da Estação Sul Sueste, criação 
do Bacalhau Story Centre e um 
cais de apoio à atividade náu-
tica. Numa iniciativa conjunta 
da Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) e do Turismo de Lisboa, 
prevê-se que as obras estejam 
concluídas no segundo semestre 
do próximo ano.

Com um orçamento total na 
ordem dos €27 milhões — €16 
milhões através do Turismo de 
Lisboa —, as verbas do Fundo 
de Desenvolvimento Turístico 
de Lisboa provêm, sobretudo, 
da taxa turística que foi criada 
por António Costa quando o 
atual  primeiro-ministro estava 
à frente da autarquia da capital. 
“Foi das decisões mais impor-
tantes e estratégicas. Começou 
por ser €1, depois passou a €2”, 
congratulou-se Fernando Medi-
na, lembrando que este projeto 
também foi possível graças à 
receita cobrada a quem chega 
para fazer turismo em Lisboa.

Vista de rio

Durante anos a crítica foi recor-
rente: a norte do Cais do Sodré 
mal se conseguia ver o rio. Uma 
vez concluídas as obras, garante 
agora Medina, o Tejo voltará a 
ser protagonista na vida da ci-
dade. O projeto prevê a retirada 

do aterro construído há mais de 
duas décadas na zona do Cais 
das Colunas, na altura das obras 
do metro, para recuperar o dese-
nho original desta zona icónica 
da cidade.

Com Lisboa cada vez mais 
internacional — a capital portu-
guesa é hoje dos destinos mais 
procurados para turismo —, 
o novo projeto pretende tam-
bém oferecer uma perspetiva 
histórica não apenas da cidade, 
mas do povo português. “Um 
dos nossos peixes favoritos, que 
não existe nas nossas águas, é 
o bacalhau”, continuou o au-
tarca, referindo-se ao Bacalhau 
Story Centre, para contar como 
os intrépidos marinheiros por-
tugueses se aventuraram pelo 
mundo para fazer deste peixe 
uma tradição portuguesa. In-
separável da história, o navio 
‘‘Creoula’’, construído em 1937, 

será recuperado, terá um es-
paço de ancoragem na Doca da 
Marinha e será destinado a pas-
seios turísticos pelo Tejo.

No que respeita a infraestru-
turas, o projeto prevê a reabi-
litação da Estação Sul Sueste 
segundo o traçado original de 
1929, da autoria de Cottinelli 
Telmo, para se transformar no 
coração da atividade marítimo-
-turística da capital. Terá uma 
uma zona nova de restauração 
e cafetaria, quiosque, esplana-
das, um posto de informação e 
contemplará a instalação de oito 
bilheteiras. Com cada vez mais 
barcos turísticos a circular no 
Tejo, irão ser instalados novos 
pontões e passadiços. “A missão 
destas estruturas será acolher 
as embarcações dos diversos 
operadores turísticos.” A Doca 
da Marinha irá dar lugar a um 
grande espaço arborizado.

Com vários projetistas e ar-
quitetos envolvidos — como é o 
caso de Carrilho da Graça —, o 
novo Cais de Lisboa não servirá 
apenas para turistas, referiu o 
presidente da câmara. E voltou a 
apontar para a janela: “Enquan-
to estávamos aqui, desembar-
caram centenas de pessoas que 
trabalham em Lisboa”, concluiu.

André Rito
expresso@economia.impresa.pt

Na ala nascente vai 
nascer o Bacalhau 
Story Centre, que 
pretende contar a 
ligação  
dos portugueses  
à tradição da pesca

Além de infraestruturas e espaços verdes, o projeto prevê a recuperação do navio ‘‘Creoula’’, que vai fazer percursos no Tejo
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A pé, de bicicleta, de mota ou de automóvel siga a rota de descoberta da "mais longa estrada da
Europa", que também integra hotéis de referência, ideais para recuperar energias antes de mais uma
etapa
 
Com 739,26 km de extensão, a Estrada Nacional 2 (EN2) percorre o país de norte a sul e ostenta o
título de "mais longa da Europa" e é, também, a terceira maior do mundo.
 
De Trás-os-Montes ao Algarve, a Estrada Nacional 2 atravessa 11 distritos e 32 municípios, passando
pelo interior do país e ligando paisagens tão diferentes como as vinhas do Douro e as planícies do
Alentejo. "É um destino de eleição repleto de boas paisagens, boa gastronomia e experiências
sensoriais" anuncia a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2), que acaba de
conquistar o Prémio Projeto Público, na primeira edição do PNT - Prémio Nacional de Turismo. A pé, de
bicicleta, mota ou automóvel siga esta rota nacional de descoberta, de Chaves a Faro, que também
integra hotéis de referência, indicados para recuperar energias antes de mais uma etapa.
 
Hotel Casino de Chaves
 
À saída da cidade, apresenta 78 quartos (a partir de EUR78) de dimensões generosas e todos com
varanda panorâmica quer para a cidade, quer para a montanha. O edifício é imponente e goza da
vantagem de ficar ao lado do casino, por onde passam grandes nomes do espetáculo quer nacionais,
quer internacionais. Aproveite o restaurante e também o bar, com vista desafogada, além das áreas
de relax, nomeadamente o Spa & Health Club, com piscina interior aquecida. O hotel dispõe de
carregadores elétricos, que podem ser preciosos antes de seguir viagem.
 
Extremo, Vale de Anta, Chaves. Tel. 276309600
 
Vidago Palace Hotel
Localizado em pleno Parque de Vidago, o brilho, o glamour, o
requinte e a elegância sentem-se em todos os recantos deste
palácio transformado em unidade hoteleira de excelência. Um
hotel de sonho também nos 70 quartos (a partir de EUR190), todos em estilo Belle Époque, com
candelabros, estatuetas e obras de arte que apelam a uma viagem no tempo. Impossível deixar de
referir os impressionantes e luxuriantes jardins como ponto de atração, bem como o excelente Spa, da
autoria do arquiteto Siza Vieira, ou o campo de golfe, da responsabilidade de Philip Mackenzie Ross. O
restaurante tem a consultadoria do premiado chef Vítor Matos.
Parque de Vidago, Vidago. Tel. 276990920
 
Six Senses Douro Valley
Esta é uma unidade singular, discretamente instalada nas
margens do Douro, numa propriedade repleta de história. Não
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prescindindo do luxo e do requinte, torna-se cada vez mais
marcante a aposta na sustentabilidade através das boas
práticas ambientais. Cada um dos quartos (a partir de EUR240) atinge a elegância e a sumptuosidade
que aumentam a vontade de regressar a este paraíso, onde a atenção sublime a cada um dos
pequenos detalhes é trabalhada pela direção e pelos colaboradores, para que cada estada se torne
única. Os tratamentos de Spa e os vinhos são dois emblemas deste premiado hotel.
Quinta do Vale Abraão, Samodães. Tel. 254660600
 
Pousada de Viseu
É um excelente exemplo da recuperação de um edifício com
história. Neste caso, o antigo Hospital de São Teotónio contou
com o projeto do arquiteto Gonçalo Byrne. Não deixe de descobrir a loja de vinhos e de charutos e não
perca um final de tarde no pátio. Regresse a um dos 84 quartos (desde EUR80), modernos e
confortáveis, com destaque para a suíte especial, com vista para a cidade e dedicada à temática do
vinho, mais especificamente à região do Dão. Uma abordagem que também pode ser encontrada nos
restaurantes e bares da pousada.
Rua do Hospital, 5, Viseu. Tel. 232457320
 
Hotel da Montanha
A vista é o que mais impressiona, seja dos grandes terraços, seja das varandas de qualquer um dos
73 quartos desta unidade hoteleira (a partir de EUR85), todos espaçosos e confortáveis. Também da
piscina a vista é a do rio que serpenteia entre as serras de forma vagarosa e convida à contemplação.
Aliás, aproveita as águas do rio para desenvolver várias atividades, como a canoagem, havendo
também opções de atividades de jipe ou de bicicleta.
Monte Senhora da Confiança, Pedrógão Pequeno. Tel. 36480000
 
Nau Lago Montargil & Villas
O resort é conhecido pelo exotismo das suas palmeiras. A sua composição contempla oito blocos.
Cinco albergam os 105 quartos (a partir de EUR85), e há um que concentra os restaurantes Buffet e A
Panela (aberto ao público). Só as piscinas exteriores são quatro, sem contar a interior, de água
aquecida, ou a do Clube Náutico, com bar, vizinho das 11 villas (sete V2 e quatro V3), localizadas à
beira da Barragem de Montargil. Cada uma tem terraço e piscina. Usufrua do ginásio e desfrute dos
tratamentos do Spa.
EN 2, Montargil. Tel. 242241250
 
Herdade da Cortesia
Garantir o descanso é uma cortesia deste hotel, constituído por 30 quartos (desde EUR150). Todos
têm terraço virado para a imensa Natureza que se estende para lá da Barragem do Maranhão. As
horas são postas de parte sempre que quiser desfrutar da piscina e do seu bar de apoio. A mesma
regra se aplica às refeições servidas no Restaurante 180, aberto ao público, de cozinha
contemporânea. Aproveite ainda o ginásio e as demais atividades aquáticas, os passeios de barco e
uma novidade: jantar a bordo da mesma embarcação.
Herdade da Cortesia, Avis. Tel. 242410130
 
Casa dos Castelejos
É na aldeia pitoresca de Guerreiro que encontramos este refúgio bucólico, com três pequenas casas de
traça alentejana (a partir de EUR75). O conforto dos interiores comunga com a leveza da decoração,
que prima pelo detalhe seja nos oito quartos, seja no apartamento (T1). O estúdio (T0) e um espaço
de massagens são algumas das novidades este ano. Passeie pela herdade, faça um piquenique, alinhe
na observação de aves, mergulhe na piscina, delicie-se com os petiscos alentejanos e desfrute das
refeições caseiras confecionadas a pedido.
Monte do Guerreiro, Guerreiro, Castro Verde. Tel. 969489844
 
Eva Senses Hotel
Depois de obras de renovação, um dos clássicos hotéis de Faro reabriu com novo nome e nova
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atitude. Além da remodelação dos quartos (desde EUR75), reforçou-se a aposta na vertente
gastronómica, com organização de showcookings, e nos espaços de convívio, com destaque para o
rooftop bar, que era já ponto de encontro na cidade graças às festas temáticas e à piscina. Conte, por
isso, com uma panorâmica única a partir das varandas dos quartos. De um lado, o Parque Natural da
Ria Formosa, do outro, a Marina de Faro.
Avenida da República, 1, Faro. Tel. 289001000
 
Este artigo foi publicado originalmente na edição do Expresso Diário de dia 28 de novembro 2019.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook e no Instagram!
 
Ana Fonseca  Paulo Brilhante  Fernando Brandão
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