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Início B1A Pestana Delfim Hotel vendido a um fundo de pensões nacional
 
Pestana Delfim Hotel vendido a um fundo de pensões nacional
 
Dezembro 12, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Pestana Delfim Hotel foi recentemente adquirido por um fundo de pensões nacional, numa transacção
com um valor de aproximadamente 35 milhões de euros.
 
Esta foi a maior operação em investimentos de hotelaria no Algarve registada no quarto trimestre de
2019 e entra directamente para o top das maiores transacções de hotelaria a nível nacional.
 
De assinalar também o facto de o comprador ser nacional, contrariando um pouco a tendência que se
tem registado ultimamente neste sector.
 
O Pestana Delfim Beach & Golf Hotel, está localizado em Alvor, perto das praias do Alvor e dos Três
Irmãos, uma das zonas mais exclusivas da zona oeste do Algarve.
 
Esta unidade hoteleira está equipada com 240 quartos duplos, 59 quartos familiares e 13 suites,
sendo que a maior parte dos quartos dispõem de varanda com vista mar. O hotel tem ainda um
restaurante, dois bares, cinco salas de reuniões e um salão de eventos.
 
Acrescente-se que o hotel era propriedade de um Fundo Imobiliário gerido por uma sociedade gestora
portuguesa.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Incentivos às rendas acessíveis arriscam-se  
a esbarrar na Lei das Mais-valias

N
o debate parlamentar de ter-

ça-feira em que discutiram 

alguns temas que vão constar 

do Orçamento de Estado 

para 2020, o primeiro-minis-

tro anunciou “um conjunto 

de medidas de apoio ao arrendamen-

to acessível que permita a transferên-

cia dos imóveis que estão no aloja-

mento local para o arrendamento, 

com vantagens scais”. Eduardo 

Miranda, presidente da ALEP – Asso-

ciação do Alojamento Local em Por-

tugal, vê com bons olhos estas notí-

cias, “desde que elas sejam antecedi-

das da remoção de obstáculos que 

actualmente se mantêm para quem 

quer cessar a actividade”. 

Em declarações ao PÚBLICO, 

Eduardo Miranda refere que todas as 

medidas que possam permitir aos 

proprietários “decidir de forma livre 

e voluntária o melhor modo de ren-

tabilizar os seus imóveis” devem ser 

encaradas como positivas. “Tudo o 

que seja criar uma linha de incentivos 

para a migração do alojamento local 

para o arrendamento acessível, para 

estudantes, seja o que for, será uma 

linha inteligente e positiva. Desde que 

haja incentivos à migração e não pres-

sões a quem ca”, refere o presidente 

da ALEP, destacando estar convicto 

de que em causa estão incentivos pela 

positiva e não pressões para que os 

proprietários retirem as casas do alo-

jamento local. 

Os incentivos invocados por Antó-

nio Costa ainda não são conhecidos, 

mas há desde já um aspecto que 

Eduardo Miranda considera funda-

mental para que eles possam ter efei-

to. “Para que qualquer incentivo 

funcione, é necessário retirar os obs-

táculos que ainda existem a quem 

As mais-valias são devidas ao sco 

quando alguém vende uma casa por 

um valor superior ao da compra. No 

caso do alojamento local, não é pre-

ciso que exista uma venda. “O sco 

argumenta que, como o contribuinte 

tem de estar registado na categoria B 

(rendimentos empresariais e pro s-

sionais) para enquadrar a sua activi-

dade de alojamento local, o imóvel 

está em domínio empresarial. Ao ser 

desafectado do alojamento local, pas-

sa para domínio pessoal”, explicava 

a Deco, exempli cando o peso que 

pode ter essa factura. “Alguém afec-

tou um imóvel, em 2015, ao regime 

de alojamento local. Na altura, a casa 

estava avaliada pelo sco em 125 mil 

Luísa Pinto

PAULO PIMENTA

Invasão de turistas estimulou negócio do alojamento local

euros. Passado um ano, quis car 

novamente com a casa para si, desa-

fectando-a do alojamento local, só 

que, entretanto, esta foi reavaliada 

pelas nanças e agora já vale 150 mil 

euros. A mais-valia de voltar a ter o 

imóvel para uso pessoal é de 25 mil 

euros e o valor tributável é de 23,75 

mil euros”. 

Eduardo Miranda sublinha o absur-

do e a desproporcionalidade desta 

lei, que obriga as pessoas a pagar 

impostos mesmo quando não há uma 

venda. No Orçamento do Estado (OE) 

para 2018, o Governo tentou ameni-

zar esta situação, suspendendo a tri-

butação da mais-valia a quem passas-

se do arrendamento local para arren-

damento habitacional. Mas não foi 

su ciente. “Essa alteração teve efeito 

zero”, diz Eduardo Miranda. 

No OE para 2019 era pedida uma 

autorização legislativa com o compro-

misso de “rever o regime de mais-va-

lias em sede de IRS nos casos de afec-

tação de quaisquer bens do patrimó-

nio particular a actividade empresarial 

e pro ssional exercida pelo seu pro-

prietário”. O objectivo era “passar a 

tributar as mais-valias no momento 

da alienação do bem”, mas, segundo 

Eduardo Miranda, e mais de um ano 

e meio de discussão destas matérias, 

nada ainda se concretizou. “Temos 

esperança que seja desta vez, no OE 

para 2020, que o problema que de

nitivamente resolvido”, a rmou. 

Para o presidente da ALEP, todos 

os anúncios de incentivos para a 

migração de actividade — “que, sendo 

voluntária, pode ser bené ca para 

todos” — podem esbarrar no obstácu-

lo da Lei das Mais-valias, se esta assim 

se mantiver. E o presidente da asso-

ciação alerta para a tentação de criar 

leis para resolver problemas de casos 

concretos (como a cidade de Porto e 

Lisboa, onde há muita pressão de 

procura de arrendamento), esque-

cendo o panorama geral do país. “É 

preciso não esquecer que 60% do 

alojamento local está perto das praias, 

nas áreas de férias”, recordou. 

Orçamento do Estado 
prevê estímulos à passagem 
de uma actividade de 
alojamento local para 
arrendamento acessível 

quer cessar a actividade. A legislação 

sobre a tributação das mais-valias foi 

consensualmente encarada como 

desproporcionada, mas a verdade é 

que ela ainda está em vigor”, recorda 

o presidente da ALEP. 

Eduardo Miranda refere-se à fór-

mula de cálculo de mais-valias que é 

aplicada aos proprietários que reti-

ram imóveis da actividade de aloja-

mento local. A própria Deco — Asso-

ciação de Defesa do Consumidor se 

manifestou contra esta interpretação 

da lei em Julho de 2017, alertando 

para a factura em que podiam incor-

rer os proprietários pelo facto de o 

sco aplicar mais-valias mesmo quan-

do não há vendas de imóveis. luisa.pinto@publico.ptPágina 2
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Armação de Pêra celebra Passagem 
de Ano com espetáculo e fogo de-artifício 

grupo algarvio 
"Entre Aspas" e um 
espetáculo pirotéc-

nico dc 15 minutos são as 
principais atrações da cele-
bração de Passagem de Ano 
que irá decorrer em Arma-
ção de Pêra, na noite de 31 
de dezembro. 
A Praia dos Pescadores re-
cebe esta festa que começa 
às 22h30, com a primeira 
parte do concerto da ban-
da "Entre Aspas". Esta que 
foi a banda algarvia de pop/ 
rock que atingiu maior pro-
jeção nacional, surgiu no 
verão de 1990, no Algarve. 
Editaram cinco discos de 
originais e participaram em  

várias coletâneas, sempre 
com a carismática Viviane 
corno vocalista. Em 2004 
decidiram suspender a ati-
vidade, mas têm-se juntado 
esporadicamente para al-
guns concertos. 
Após esta primeira parte do 
concerto, "as boas vindas a 
2020 serão dadas com um 
grande espetáculo pirotécni-
co de fogo-de-artifício que 
iluminará a inigualável baía 
de Armação de Pêra durante 
cerca de 15 minutos. 
Já em 2020, os Entre. Aspas 
continuarão em palco até à 1 
da manhã. Depois a anima-
ção segue pela noite dentro 
com a atuação do talento-

  

so DJ algarvio D'JOY que 
estará cm palco até às 3 da 
manhã, prosseguindo esta 
nos estabelecimentos de 
vida noturna da nossa vila". 
A festa dc fim de ano em 
Armação dc Pêra é urna or-
ganização da Junta de Fre-
guesia de Armação de Pêra 
com o apoio do Município 
de Silves, RTA, GNR, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Clu-
be de Futebol "Os Armace-
nenses", Clube dos Veículos 
Clássicos do Barlavento, 
CLÃ-Associação de Co-
merciantes de Armação de 
Pêra e várias empresas e co-
mércio local. 

" • •- ' 

d•tts  41" 

• 't 

k 40 4. 

4;› 

Página 3



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,08 x 4,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 83920299 31-12-2019

erra 
JORNAL DO CONCELHO DE SILVES 

Dezembro de 2019 
ANO XIX - 219 

0.70 Eu 

Diretora: Paula Bravo 
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Vales de Algoz 
Plano para expansão 
de zona industrial 

p6 

S. Marcos da Serra 
Povoação ganha 
semáforos 

P 7 

Messines 
Obras no Mercado 
trazem a la rua 
pedonal da Vila P 7 

PDM 
Aberto o processo 
de revisão 

p5 

        

Orçamento da Câmara 
Municipal de Silves 2020 
Perto de 52 milhões de euros 
com forte fatia para investimento 

p8e9 
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se É .p? 

Fábrica do Inglês, em Silves 
Um aparthotel de 5 estrelas e a reabertura do 
Museu da Cortiça sustentam projeto de 20 
milhões de euros p 2 

a 'I =eira, 
a 

da Associaç 
ST 

p-hop como forma de vida 
p17 

Geoparque Loulé, Silves, Albufeira 
tem projeto a avançar 

•• 

Mais de um ano 
depois do incêndio 
a ajuda chegou 
ao Pombeiro 

o. 

s 

p15 

Entre Aspas na noite 
de Passagem de Ano 
Em Armação de Pêra 

lia h t I. 
it. 11“ 1 lie, 

Eventos de Natal espalham 
alegria pelo concelho 

4111 ,é8- 110. 

p12 

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS 
INDÚSTRIA DE A4FARROPA 

DESDE 1940 AO SERVIÇO DO ALGARVE-

 

Rua João de Deus , 63 * 8375-127 São Bartolomeu de Messines 
Tel. (+351) 282 333 330/3 Fax (+351) 282 333 347 

-mai ; txx!rfii~ofito.00rn.pt 

w".teofilo.d,M.pt. 
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2019 FOI ASSIM 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA REGIÃO 

Política marcou 2019 
• 10 ANA SOFIA VARELA 

Os dois atos eleitorais e as mudanças que se verificaram foram o grande 
destaque do ano que está a terminar. Houve, porém, muitos outros factos 
em diversas áreas que ganharam dimensão no Algarve, quer pela positiva, 
quer pela negativa. 

JUNHO 
Uma tartaruga de couro, macho, 

com cerca de 300 quilogramas 

foi resgatada na Meia Praia, em Lagos, 

por nadadores-salvadores e Polícia 

Marítima numa operação que durou 

duas horas. Foi transportada para 

o Zoomarine, em Albufeira, onde 

esteve em recuperação, sendo depois 

devolvida ao mar, não sem antes 

ser apelidada de Quinas. 

FEVEREIRO 
Albufeira recebeu o XIII Congresso 
Nacional das Misericórdias, que 

contou com Marcelo Rebelo de Sousa, 

Presidente da República, num evento 

com 700 participantes. 

ABRIL 
A greve dos motoristas de transporte 

de matérias perigosas por melhores 

condições de trabalho gerou diversas 

dificuldades ao Algarve. Quase 

quatro dias com o abastecimento 

de combustível e gás limitado, 

provocaram o caos no fim de semana 

prolongado da Páscoa. 

   

o 

  

• 

    

    

     

JANEIRO 
Portimão iniciou um ano dedicado 

ao desporto, com uma gala 

que se destacou por ser o maior 

espetáculo de 'videomapping' 

do pais realizado no interior 

de edifício. Foram 12 meses de 

Cidade Europeia do Desporto 2019. 

MARÇO 
A unidade Congelagos, em Odiáxe-

re, um investimento de 20 milhões 
de euros do grupo Battaglia Capital, 

sediado em Lagos, tem capacidade 

de processar 300 toneladas diárias 

de peixe e armazenar 5400 tonela-

das de congelados, foi inaugurada. 

12019 
MAIO 
Numa roda viva de contactos 

com a população, os diversos 

candidatos às eleições 
europeias estiveram na região 

para apelar ao voto. A vitória 

foi para o PS. A Europa voltou 

a não convencer os recenseados, 

situando-se a abstenção 

nos 73,08 por cento no Algarve. 

Ou seja, de 380 mil inscritos 

só votaram102 mil. 
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OUTUBRO 
Mais uma vez, a campanha eleitoral 

ganha destaque. Os algarvios 

escolheram os deputados que 

representam a região, com o P5 

a eleger cinco candidatos, o PSD 

a conquistar três e o BE a manter 

o único representante. Com o PS 

vitorioso e a formar governo, três 

dos representantes algarvios, 

Jamila Madeira, José Apolinário 

e Jorge Botelho sobem a secretários 

de Estado. 

DEZEMBRO 
O ano fecha com chave de ouro, 

com Portimão a consagrar-se 

como a melhor Cidade Europeia 

do Desporto 2019, de entre um total 

de17 municípios que tiveram como 

missão promover a atividade física 

entre a comunidade local. A autarquia 

estima que tenham sido gerados 

4,4 milhões de euros de retorno 

financeiro, para um investimento 

próximo dos 3,8 milhões. 

!1!111111 
Pi 

f 

AGOSTO 
A Feira de Artesanato, Turismo, 

Agricultura, Comércio e Indústria 

de Lagoa (FATACIL) surgiu em1980, 

com a 1a  Feira Regional de Lagoa. 

Em 2019, foram assinaladas as 40 

edições do certame, que continua 

de pedra e cal no concelho e que tenta 

todos os anos encontrar novidades 

para atrair novos públicos. 

• 
t., 

AIL! 
»t i o 

JULHO 
Albufeira recebeu, pela primeira vez, 

a Feira de Caça, Pesca, Turismo 

e Natureza do Algarve, na Marina. 

A XXIII edição do evento, recebeu 

mais de 40 mil visitantes em três 

dias. Com um programa recheado 

de atividades para toda a família, 

foi considerada "um sucesso" pela 

organização, expositores e visitantes. 

Pcr-(144 7-

 

CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 

European City of Sports 

g) 

O1 

9 

9 
SETEMBRO 
A hotelaria algarvia registou neste 

mês 445 mil hóspedes e1,9 milhões 

de dormidas de estrangeiros. Os proveitos 

cresceram 7,2 por cento e as dormidas 

de residentes 7 por cento. Foram 624,2 mil 

hóspedes e 2,56 milhões de dormidas. 

NOVEMBRO 
Apesar das temperaturas.de Outono, 

a chuva não tem sido abundante para 

retirar o Algarve da realidade da seca, 

que se verifica há muitos meses na região. 

Até ao início do mês, grande parte estava 

em seca severa e a restante em seca 

extrema. Uma realidade que preocupa 

diversos setores de atividade e autarcas. 
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Principais acontecimentos de 2019 
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AL. Gastos rondam 
os 637 euros 

PORTUGAL Os portugueses gas-
taram, em média, 637,74 euros 
durante a sua estadia em aloja-
mento local. Esta é uma das con-
clusões do estudo da HomeA-
way. O tipo de alojamento pre-
ferido dos viajantes é o 
apartamento, com 51,6%, seguin-
do-se as moradias (27,1%). As 
famílias são os principais utili-
zadores desta modalidade (42,1%), 
seguindo-se os casais (39,5%) e 
os grupos de amigos (17,5%). 
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Passeio pelas aldeias de Cabeça,  
Alvoco da Serra, Lapa dos Dinheiros e Loriga, 

agora que vêm aí as férias. Na serra da Estrela,  
há vida para lá da neve

NATAL NA SERRA 

Página 9
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Aldeia de Cabeça
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Parque Natural 
da Serra da Estrela

ParParqueq  NaNaNatututururrrralalal llaaa
da Serrra ra da EEststtE rrereelelellaaa

Seia

Manteigas

Cabeça
Loriga

Lapa dos Dinheiros

Alvoco da Serra

Gouveia

N17

N17

N231

V
Veio mesmo a calhar o céu limpo, nos primeiros dias de 
dezembro, para a apanha da azeitona que, há semanas, 
aguardava nas oliveiras por uma trégua de chuva. E nem 
as temperaturas frias, com mínimas nos quatro graus, 
impediram que muitos dos 170 habitantes de Cabeça 
andassem o dia inteiro nos olivais, a varejar e a carregar 
sacos às costas. Só hão de regressar a casa lá pelas quatro  
da tarde, quando o sol começa a pôr-se nesta aldeia 

encravada na parte sul do Parque Natural da Serra da 
Estrela. Mas o trabalho não ficaria por aqui. Pelas 17h30, 
já noite cerrada, encontramos alguns dos moradores, 
sobretudo mulheres, a entrelaçarem ramos de pinheiro 
Pseudotsuga nas coroas e grinaldas que hão de enfeitar as 
ruas até ao primeiro dia de janeiro. Desde 2013 que Cabeça 
se transformou em Aldeia Natal – a iniciativa resultou de 
uma candidatura ao programa de Orçamento Participativo 
da Câmara Municipal de Seia – e, a partir de então, tem tido 
cada vez mais visitantes. 

“Está quase tudo pronto”, garante Maria do Carmo,  
72 anos. Desde o início de novembro que, depois de rezar 
o terço na igreja, ruma ao pavilhão da aldeia para se juntar 
ao grupo, em torno dos enfeites produzidos com materiais 
naturais, ao som da Rádio Clube de Arganil. “Em agosto, 
começamos a pensar nas decorações, em setembro apanha- 
-se o que sobra da agricultura, como os casulos do milho 
[que se transformam numa estrela] e as vides da poda das 
videiras. Depois, vamos à procura de musgo, carvalho, 
madeiras...”, descreve Nuno Silva, um dos coordenadores 
desta festa genuína, em que o Pai Natal não entra. 
“Dá trabalho, mas a aldeia fica bonita”, diz, orgulhosa, 
Fernanda Dias, 66 anos, enquanto guarda os fios de lã que 
sobraram do desfiar de camisolas sem uso e que serviram 
para enrolar as bolas de giesta. As casas de pinho e de 
castanheiro (uma novidade deste ano) de Luísa Dias e de 
José Marques hão de ficar bem no jardim do largo da igreja 

Cabeça já está vestida para o Natal, em Loriga prova-se  
o Bolo Negro, em Alvoco da Serra bebe-se gin  

da montanha e, na Lapa dos Dinheiros, há um bosque  
de carvalhos e azevinho. Périplo por quatro aldeias  

da serra da Estrela, em jeito de passeio

De volta à serra

 F L O R B E L A  A L V E S     L U C Í L I A  M O N T E I R O  falves@visao.pt
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prolongam por todo o ano. “Até já temos dois alojamentos 
locais”, congratula-se Nuno Silva, pai de Valentim, com 
sete meses, o habitante mais novo desta aldeia, de ruas 
empedradas e casas de xisto, que vive da agricultura em 
socalcos. “Cabeça é um exemplo do que se pretende para 
as Aldeias de Montanha. Não estamos a falar de aldeias-
museus; são aldeias vivas que têm pessoas que recebem, 
e nós queremos conquistar novos moradores”, dir-nos-á 
mais tarde Francisco Rolo, presidente da ADIRAM. Apostar 
nos produtos endógenos, no turismo da Natureza e, 
sobretudo, na aproximação dos visitantes à “vivência das 
comunidades” são os grandes eixos traçados para as Aldeias 
de Montanha, cada uma com as suas peculiaridades. 

UM SOUTO E UMA GRUTA DE MORCEGOS
Pela manhã, antes de visitarmos Cabeça, já nos tínhamos 
deslumbrado com a beleza de Lapa dos Dinheiros, situada 
a sete quilómetros de Seia, a 700 metros de altitude, sobre 
o rio Alva e a ribeira da Caniça. O guia de montanha, Filipe 
Martins, levou-nos até à Ponte de Jugais, onde a central 
hidroelétrica (de 1947), que faz parte de um conjunto de 
centrais em cascata desde a Lagoa Comprida, ainda turbina 
(produz energia). “Aquele souto é obrigatório”, afirma Filipe, 
apontando para um imenso bosque primitivo de carvalhos, 
castanheiros (no passado, a castanha substituía a batata), 
azevinhos, gilbardeiras e madressilva. “É um dos locais mais 
ricos, com 800 espécies de flora identificadas.” 

O silêncio é interrompido pelo chilrear do melro de água, 
“espécie que a maior parte dos observadores de aves em 
Portugal nunca viu”, acredita Filipe, daí que o birdwatching 
possa ser, na região, uma aposta futura. Para já, há 15 
percursos pedestres, assinalados pela ADIRAM a partir  
de caminhos de montanha, sendo o da Caniça, para onde 
iremos a seguir, um deles. Uma pequena rota circular de  
sete quilómetros (2h45 de duração), com início e fim junto  
à igreja matriz de Lapa dos Dinheiros, que atravessa a 
ribeira da Caniça (no verão, procurada como praia fluvial), 
cascatas e, de caminho, ainda passa pelo Buraco da Moura. 
Trata-se de uma gruta granítica, na qual mora uma 
grande colónia de morcegos-de-ferradura, “onde foram 
encontrados vestígios de ocupação humana de há cinco 
mil anos”, explica Filipe. Com mais tempo, muitas outras 
histórias haveria para nós descobrirmos.

Quem quis manter a ligação a Lapa dos Dinheiros foi 
Nuno Bravo, 49 anos. Com a mulher, Maria Manuel (natural 
da Bairrada), o casal abriu as Casas da Lapa, em 2005, e as 
Casas do Soito (T2 e T3), em 2007, dois projetos turísticos 
nascidos a partir da reabilitação de casas em ruína. 
Fechadas há cinco anos para renovação, as Casas da Lapa 

velha. Mais tarde, encontraremos os dois artesãos na loja 
da Rua da Liberdade, cheia de outros objetos (presépios, 
bonecas serranas, pinhas que se transformaram em 
animais), que os dois se entretiveram a fazer à mão, ao 
longo do ano, usando burel, linho, madeira, pedra e cascas 
de frutos. Ali, a dois passos, na Casa da Montanha, está 
posta a mesa, tal qual uma ceia de Natal à antiga, enfeitada 
com giestas, pinheiro e castiçais de madeira. 

“É a comunidade que dá vida à aldeia. É uma festa 
sustentável e um exemplo de economia circular”, não se 
cansa de repetir Célia Gonçalves, a técnica da Associação 
de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de 
Montanha (ADIRAM), que conhece todos os moradores 
pelo nome. É ela quem nos acompanha por encostas, vales, 
levadas, curvas e contracurvas a ligarem Cabeça, Loriga, 
Alvoco da Serra e Lapa dos Dinheiros, quatro das 41 Aldeias 
de Montanha que se estendem pelos concelhos de Seia, 
Oliveira do Hospital, Guarda, Manteigas, Celorico da Beira, 
Gouveia, Fornos de Algodres, Fundão e Covilhã. Certo é 
que, desde que Cabeça se enfeita para o Natal, as visitas se 

Miguel Madeira e Sónia Geraldo, do Loriga Hostel

Apostar nos produtos endógenos,  
no turismo da Natureza e, sobretudo,  
na aproximação dos visitantes à “vivência 
das comunidades” são os grandes eixos 
traçados para as Aldeias de Montanha, 
cada uma com as suas peculiaridades
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reabrem em janeiro como “hotel de aldeia”, com 15 quartos 
(sete são suítes), spa com aromaterapia, piscina interior 
e exterior, biblioteca e um restaurante de gastronomia 
regional com toque contemporâneo. A decoração é um 
bom exemplo da identidade da região: madeira e granito, 
sofás em burel e carpetes com fio da serra da Estrela. Lá 
fora, uma horta e animais de quinta dão continuidade 
ao projeto que quer ligar os visitantes à “agricultura de 
subsistência da aldeia, facilitando a compra dos seus 
produtos”, justifica Maria Manuel, professora da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra. Em 2020, 
aliás, Lapa dos Dinheiros (Seia), juntamente com Alvoco 
das Várzeas (Oliveira do Hospital) e Videmonte (Guarda), 
serão as primeiras Aldeias de Montanha, “com espaços 
de coworking, a pensar nos nómadas digitais que aqui se 
queiram inspirar”, revela Francisco Rolo, da ADIRAM.

CAMINHOS DE MEMÓRIAS 
Às 10 da manhã, junto à Estrada Nacional 232 que nos 
levará a Loriga, encontramos Fernando Ferreira, 78 anos, 

O bolo negro de Loriga, receita antiga feita 
com leite, ovos, açúcar, farinha e canela,  
tem honras de confraria. As especialidades  
da região incluem ainda o cabrito assado  
no forno e a broa de milho (de cima para baixo)
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com o seu rebanho de dez ovelhas de raça bordaleira. 
Já foram bem mais (chegaram a ser 80), mas a idade 
obrigou-o a abrandar o ritmo. As que tem “bastam para 
fazer uns queijos”, conta o pastor. Aceleramos para 
Loriga, porque Fernando Mendes, 52 anos, dono da 
Loripão, a única padaria da vila (tem 600 habitantes e, 
por isso, é uma das maiores Aldeias de Montanha), está 
quase a pôr no forno a broa de milho e o bolo negro de 
Loriga. A receita, antiga, leva muito leite, açúcar, ovos, 
farinha (do moleiro Adelino Boto, de Sandomil, no vale 
do Alva) e canela, e tem honras de confraria. Além do pão 
que distribui pela serra, Fernando e a mulher, Helena, 
ainda se meteram “na aventura” de fazerem bombons 
de chocolate com plantas da região (alecrim, hortelã-
-pimenta, rosmaninho, sementes de girassol) e queijo 

da serra. Loriga já não tem as dezenas de fábricas de 
lanifícios de antigamente (só uma funciona), mas essa 
memória perpetua-se a cada esquina. Quem quiser meter 
pés a caminho de uma das várias rotas pedestres – Ribeira 
de Loriga, Eira e Garganta de Loriga (a mais longa, com 9 
quilómetros) – perceberá “a importância económica desta 
vila em outros tempos”, lembra o guia Filipe Martins. 
“Estas rotas acompanham as levadas, os moinhos de 
água, a eira em que eram malhados os cereais, onde as 
populações se juntavam nas desfolhadas e secavam as lãs 
ao sol. Levam as pessoas para o imaginário do trabalho 
agrícola destas aldeias”, continua. A conversa é feita à mesa 
do restaurante O Vicente, gerido pelos irmãos Patrícia e 
Hugo vai para 15 anos, enquanto se saboreiam os produtos 
da região: morcela frita, farinheira, chouriço assado, 

VER E APRENDER NA ALDEIA NATAL
Com as luzes LED a iluminarem as ruas centrais, 
Cabeça enfeita-se para o Natal, com coroas, estrelas, 
bolas feitas de materiais naturais a decorarem portas, 
janelas, varandas, pequenos jardins e ainda a fachada 
da igreja. Até 1 de janeiro, o Mercado de Natal (14-15, 
21-22, 28-29 dez, sáb-dom, 14h-20h; 25 dez-1 jan, 
todos os dias) serve petiscos da região: enchidos, 
queijos, lagaradas (bacalhau, batata a murro e couve-
portuguesa), licores caseiros, vinho quente, broa e bolo 
negro de Loriga. Durante este mês, também a Rede 
Aldeias de Montanha tem ali uma loja temporária, em 
que se vende um pouco do que se faz na região. 
Do programa constam concertos diários e várias 
oficinas: Cozer Pão no Forno da Aldeia (22 dez, 15h), 
Eco Decoração de Natal (22 dez, 16h30), Feltragem 
a Seco (27 dez, 15h), Sabores do Bosque (28 dez, 
17h; 29 dez, 16h30), Sabores Tradicionais (30 dez, 
16h30), Cestaria (28 dez, 14h30), entre outras. Quem 
queira conhecer a região a pé, conte com o percurso 
pedestre Rota dos Socalcos (27 dez, 11h) e o 3º Trail 
Aldeia Natal e Caminhada de Fim de Ano (29 dez, 
10h). Ambos requerem inscrição prévia em www.
cabecaaldeianatal.pt. E porque se trata de uma festa 
sustentável, convém não esquecer de levar o lixo e os 
desperdícios para depositar nos ecopontos urbanos. 
Cabeça agradece.     
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grelos e, claro, o cabrito assado no forno, que só compete 
com o bacalhau com broa. 

Foi a paixão por caminhadas que levou a engenheira  
civil Sónia Geraldo, 41 anos, e o marido, Miguel Madeira, 
50, engenheiro de minas, a reconverterem uma antiga 
escola primária num hostel de montanha. O Feel Nature 
abriu há um ano, em Loriga, a pensar nos caminhantes  
(e não só). Com quatro quartos familiares e quatro 
camaratas (10 camas/cada), cozinha partilhada, sala de 
estar e, em breve, uma pequena oficina de bicicletas 
para quem faz trilhos de BTT, este projeto aposta na 
sustentabilidade através de sistemas de poupança de água, 
zero plástico e painéis fotovoltaicos para o aquecimento. 
Mantiveram-se os quadros de ardósia de outrora e 
aqui ainda se fomenta a aprendizagem: os quartos e as 

RESTAURANTE  
O VICENTE 

Av. Pedro Vaz Leal, 4, 
Loriga > T. 238 953 127 / 
96 966 7032 > seg-dom 
12h30-15h, 19h30-22h

CAFÉ RESTAURANTE 
IMPÉRIO 
É restaurante e 
pastelaria, onde 
se pode provar os 
queques de castanha 
que venceram o 
concurso da Festa da 
Castanha, na Lapa dos 
Dinheiros. 

Av. Augusto Luís Mendes, 
15, Loriga > T. 238 951 203 
> seg-dom 8h-2h

LORIPÃO 

Av. Augusto Luís Mendes, 
14C, Loriga > T. 238 951 
070 > seg-sáb 6h-19h, dom 
6h-12h

CAFÉ DIAS 
Único café na aldeia 
de Cabeça, aqui se 
serve sanduíches de 
queijo da serra e de 
presunto (€2).

Lg. da Malhada, 5, Cabeça 
> T. 238 953 215 > seg-
dom 8h-24h

ADIRAM – ASSOCIAÇÃO 
DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DA REDE DE 
ALDEIAS DE MONTANHA

Lg. Dr. António Borges 
Pires, Seia > T. 238 
310 246 > www.
aldeiasdemontanha.pt

PASSEIOS
Filipe Martins, 
guia de montanha, 
organiza passeios 
pela serra da Estrela: 
caminhadas pelas 

aldeias de montanha 
(€15/pessoa), circuito 
automóvel com 
pequenas caminhadas 
(€25/pessoa, inclui 
almoço).

T. 96 451 9442

CASA-MUSEU ALVOCO  
DA SERRA 
Recria uma casa típica 
desta aldeia nos anos 
30-40 do século XX, 
através de mobiliário, 
trajes e alfaias 
agrícolas da época.

R. de São Pedro, Alvoco da 
Serra > T. 96 587 2960 > 
seg-dom 10h-19h > grátis

CASAS DO SOITO 

R. Eira do Costa, 10, Lapa 
dos Dinheiros > T. 93 555 
0500 > a partir de €120

LORIGA HOSTEL – FEEL 
NATURE

R. Prof. Egas Moniz, Loriga 
> T. 96 158 5919 > quartos 
familiares: a partir de €40; 
camaratas: €17,50

ABRIGO DO OUTEIRO 

Escadinhas do Outeiro, R. 
25 de Abril, Cabeça > T. 96 
533 3993 > €60 (quarto 
duplo)

CASA DA PONTE  
Antiga fábrica de 
tecelagem, com 
10 quartos e um 
apartamento T2. 

Av. do Progresso, 1, 
Alvoco da Serra > T. 238 
954 253 / 96 721 6050 > 
quartos: a partir de €55; 
apartamento: €100

A ribeira de Alvoco faz parte  
da paisagem natural de Alvoco 
da Serra, aldeia onde a presença 
da comunidade judaica é antiga. 
Dos produtos endógenos da 
região, como as bagas de zimbro 
e as flores de carqueja e de urze, 
João Pedro Borges fez o primei-
ro gin de montanha (no sentido 
dos ponteiros do relógio)

Os percursos pedestres  
“levam as pessoas para o 
imaginário do trabalho agrícola 
destas aldeias”, diz o guia  
de montanha Filipe Martins
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junta, não se conforma por não conseguir ali instalar um 
multibanco. “Fico triste quando me debato com estes 
problemas da interioridade”, lamenta. Apesar disso, a 
aldeia “onde nasce o verão, por causa da festa do Solstício 
[a 23 de junho] inspirada nas levadas, em que as pessoas 
faziam as regas iluminadas com lampiões”, conta-nos 
Célia Gonçalves, tem duas mercearias, um café, um posto 
médico, dois pequenos museus, um moinho (chegou a ter 
20), oito fontes com água a correr, uma piscina, praia fluvial 
e uma sociedade recreativa, onde os habitantes convivem. 
Calcorreando as ruas, descobrimos sinais da comunidade 
judaica, inscritos nas ombreiras das portas das casas. “Já 
contei uns 20”, revela João Belarmino, 88 anos, com quatro 
livros escritos sobre a terra. A Casa-Museu de Alvoco da 
Serra, que recria os usos e costumes de uma família de 
outros tempos, merece uma visita. À entrada, escutam-se  
as histórias das gentes da aldeia, em depoimentos 
recolhidos por Luís Antero, paisagista sonoro e um dos 
únicos recoletores do património sonoro do País. 

Para brindar à região, porque não com o primeiro gin de 
montanha, o Montês, criado por João Pedro Borges, desde 
2017, a partir de ensaios com botânicos destas paragens, 
como as bagas de zimbro, as flores de carqueja e de urze. 
Na sua nova destilaria, em Alvoco da Serra, juntamente com 
a aguardente de marmelo, já fermenta outra novidade: uma 
vodca feita a partir de medronho. 

Nesta “viagem no tempo às aldeias das nossas memórias 
onde o silêncio é regenerador”, como bem nos tinha avisado 
Francisco Rolo, o presidente da ADIRAM, o tempo passa 
mais devagar. E não é isso, afinal, o que todos procuramos? 

camaratas têm o nome (e a história) das indústrias de 
lanifícios da região, tal como as artes a elas associadas:  
a lançadeira, a bobinadeira, a cardadeira e a urdideira. 
“Queremos que se continue a aprender”, afirma o casal.

A ALDEIA ONDE NASCE O VERÃO
De Loriga partimos para Alvoco da Serra, 12 quilómetros 
adiante, não sem antes passarmos pela praia fluvial.  
No verão, acotovelam-se os que querem banhar-se 
nestas águas naturais no vale do antigo glaciar. Mas que é 
bonita, lá isso é. Água e pastos verdes é o que não falta ao 
longo da ribeira de Alvoco. Houvesse as cabras e ovelhas 
de antigamente, gente para cultivar a terra e talvez João 
Belarmino, o sacerdote-guardião de Alvoco da Serra,  
não tivesse de fazer estas contas: “Em 1913, nasceram  
57 pessoas; em 2013, nenhuma. Já cá viveram mil e tal,  
na época das fábricas de lanifícios.” A freguesia tem pouco 
mais de 400 habitantes, mas são apenas 120 os que vivem 
nesta aldeia. Mesmo assim, Gina Brito, a presidente da 

Em Lapa dos Dinheiros, Nuno Bravo e a mu-
lher, Maria Manuel, abriram as Casas de Lapa, 
um hotel de aldeia, e as Casas do Soito, ambos 
a partir da recuperação de casas em ruína. 
“Queremos ligar os visitantes à agricultura de 
subsistência da aldeia, facilitando a compra 
dos seus produtos”
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INVESTIGAÇÃO

A NEWSMAGAZINE MAIS LIDA DO PAÍS WWW.VISAO.PT   

AMBIENTE
ÁGUAS 
CONTAMINADAS
COM FÁRMACOS
PREOCUPAM 
AUTORIDADES

SEM-ABRIGO
A PRIMEIRA NOITE
A DORMIR NA RUA

A PASSEIO 
PELA

SERRA 
DA ESTRELA

MAÇONARIA
 O PLANO SECRETO  

PARA RECRUTAR POLÍTICOS
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COM O ‘‘PROJETO MERCÚRIO’’ ENTRARAM FIGURAS ESTRATÉGICAS DO PSD,  
COMO MIGUEL PINTO LUZ E MARCO ANTÓNIO COSTA, MAS TAMBÉM DUARTE CORDEIRO  

E OUTROS NOMES DO NÚCLEO DURO DO PRIMEIRO-MINISTRO.  
TODOS OS GOVERNOS DAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS TIVERAM MAÇONS
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Estes são os destinos preferidos dos portugueses para passar o Natal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2019

Meio: Volta ao Mundo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e044bb16

 
Paris, Londres e Luxemburgo são os destinos mais procurados pelos portugueses para passar o Natal
este ano. E os arquipélagos portugueses também marcam presença neste ranking. Conheça-o na
fotogaleria acima. De acordo com um estudo realizado pela agência de viagens eDreams, Paris, em
França, é o destino mais procurado pelos portugueses para celebrar o Natal. A concluir o pódio surgem
Londres, no Reino Unido, e Luxemburgo. Segundo o que a eDreams apurou, muitas destas cidades
são tradicionais destinos de emigração portuguesa, o que poderá explicar a afluência durante a época
natalícia, em que as famílias procuram reunir-se. A data mais [...]
 
11/12/2019 16:00:42
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Oito jovens 
migrantes 
chegaram 
de barco 
ao Algarve 

Têm entre 16 e 20 
anos e não traziam 
identificação. 

Oito jovens migrantes desem-
barcaram ontem de manhã, ile-
galmente, na praia de Monte 
Gordo, no Algarve. O seu des-
tino era a costa sul de Espanha. 

O alerta foi dado por volta das 
10 horas ao Comando Local da 
Polícia Marítima de Vila Real 
de Santo António, que explicou 
que os jovens afirmam ter entre 
16 e 20 anos e vir de El Jadida, 
Marrocos. Estariam no mar há 
já vários dias. 

Segundo as autoridades, os 
jovens estavam escondidos nas 
dunas, não tinham qualquer 
documento de identificação e 
não ofereceram resistência 
aquando do encontro com a 
Polícia Marítima Disseram ape-
nas que estavam com frio e com 
fome. Em comunicado, a Polí-
cia Marítima referiu que os oito 
jovens "revelavam sintomas de 
princípio de hipotermia". 

De seguida, foram transpor-
tados para o Comando local da 
Polícia Marítima. O Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
foi contactado e chamado ao 
local, por forma a inquirir os 
migrantes, tal como o Ministé-
rio Público de Vila Real de San-
to António. Serão agora reali-
zadas perícias por parte da Polí-
cia Marítima e do SEF para 
confirmar a confirmar a vera-
cidades das informações avan-
çadas pelos jovens. Para o local 
deslocou-se ainda a GNR de 
Vila Real de Santo António. 

O grupo chegou à praia de 
Monte Gordo numa embarca-
ção de pesca de madeira, com 
cerca de sete metros de com-
primento, e onde apenas tra-
ziam maçãs e sete bidões de 
combustível. Segundo os pes-
cadores que os encontraram, 
havia ainda uma camisola da 
seleção de futebol de Marrocos 
na embarcação. Os jovens fica-
ram à guarda dos inspetores do 
SEF e foram ainda presentes a 
um juiz durante o dia de ontem. 
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Portugal pode vir a acolher migrantes que desembarcaram na praia do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1459bb55-6c24-4bd1-bc68-

751ac67c3dba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal pode vir a acolher os 8 jovens marroquinos que foram parar ontem a uma praia no Algarve,
numa embarcação frágil. Serão apoio no mesmo quadro de proteção internacional para os migrantes
que são resgatados no Mediterrâneo.
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8 migrantes desembarcaram na Praia de Monte Gordo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=99816c30-084f-465a-8609-

ad34e8b1a086&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os 8 migrantes marroquinos que desembarcaram em Monte Gordo podem vir a ficar em Portugal.
Desembarcaram de forma ilegal na Praia de Monte Gordo, no Algarve. Alguns dos jovens são menores
de idade. O caso foi entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que admite que os migrantes
podem ficar em Portugal ao abrigo do quadro de proteção internacional.
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Migrantes desembarcam em Monte Gordo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afeccc35-9a37-49f6-b958-

5cbdcad4ca46&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os oito migrantes que chegaram ao Algarve de barco, vindos de Marrocos, poderão ficar em Portugal.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que os oito serão informados sobre o quadro que lhes pode
permitir ficar em território nacional.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2019-12-12 06:22
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-12 07:19
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-12-11 00:15
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-12 08:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-12 08:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-12 09:19
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SEF procura suspeitos que terão trazido migrantes marroquinos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2019

Meio: Público Online Autores: Pedro Sales Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69172b0e

 
Autoridades já fizeram avaliação que permitiu descartar hipótese de pequeno baleeiro de sete metros,
velho e com madeira destruída, ter feito toda a viagem até Portugal. Jovens com 16 e 20 anos foram
detidos por imigração ilegal. Terão sido largados perto de águas portuguesas.
 
Foto
 
LUSA/LUÃ S FORRA
 
Os oito jovens migrantes marroquinos que esta quarta-feira desembarcaram na Praia de Monte Gordo,
no Algarve, não terão feito toda a travessia entre Marrocos e Portugal na pequena embarcação
baleeira com sete metros em que foram avistados pelas autoridades portuguesas. Nem tão pouco o
terão feito sozinhos. Os primeiros passos da investigação já desencadeada esta quarta-feira, nas horas
seguintes ao desembarque, levam a polícia a crer que tiveram a ajuda de alguém que os transportou
noutra embarcação de maior porte que os terá depois deixado no baleeiro já mais próximos da costa
portuguesa, apurou o PÚBLICO junto de fontes policiais. O caso está entregue ao Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e os jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, foram detidos pelo
crime de imigração ilegal.
 
Pedro Sales Dias
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Portugal pode vir a acolher migrantes que desembarcaram em praia do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2019

Meio: Expresso Online Autores: Raquel Moleiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5087c20c

 
Solução é viável, ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros
resgatados no Mediterrâneo, disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
 
Portugal pode vir a acolher os jovens que desembarcaram esta quarta-feira numa praia do Algarve, ao
abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no
Mediterrâneo, disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
 
Em declarações aos jornalistas no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira Castro Marim/Ayamonte
(Espanha), a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, garantiu que os
oito jovens "estão bem" e explicou que a preocupação inicial das autoridades foi tratar do seu estado
de saúde.
 
"Estes jovens chegaram numa embarcação frágil à costa portuguesa, por volta das 10h30 da manhã,
foram recolhidos pela Polícia Marítima, que entretanto entrou em contacto com o SEF, e desde essa
altura que a nossa preocupação tem estado a ser estabilizá-los, estiveram a ser alimentados,
hidratados", disse a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
 
Cristina Gatões não quis confirmar qual era o verdadeiro destino dos jovens, mas o Expresso sabe que
partiram de Marrocos com destino a Espanha, estando agora em investigação pelo SEF a forma como
foi realizada essa viagem, havendo dúvidas de que tenham feito a totalidade do trajeto na embarcação
em que chegaram e levantando-se a possibilidade de terem sido ajudados por traficantes de
imigrantes ilegais até determinada zona do trajeto.
 
Os migrantes, em que só um é menor (16 anos), não pediram ainda asilo, mas o Estado português,
como tem sido a sua postura europeia, informou-os que está disponível para acolhê-los num quadro
de proteção internacional, sendo porém necessário que verbalizem esse pedido. Não estão, por isso,
detidos.
 
Foi a própria diretora nacional que esteve a explicar-lhes todo o enquadramento respondendo às
várias questões que todos lhe foram fazendo sobre a permanência em Portugal
 
"Estamos a avaliar tudo e a trabalhar num quadro de proteção internacional. E estamos a falar com
eles para avaliar se é nessa circunstância que se vão manter. Portugal vai dar todo o apoio que se
impõe para situações de proteção humanitária, que temos tido com outros países como Malta e Itália"
 
Contexto de proteção humanitária
 
Cristina Gatões recordou que, a meio da tarde, o grupo, de "nacionalidade marroquina", foi transferido
da capitania de Real de Santo António, à guarda do SEF, para o Centro policial da fronteira luso-
espanhola entre o Algarve e Andaluzia, onde permanecerão até as autoridades "perceberem em que
circunstâncias chegaram" e "quais são as intenções deles relativamente a esta chegada a Portugal".
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"Se ficarem enquadrados no âmbito da proteção internacional", o pedido que venham a formalizar
"será avaliado e será reconhecido o estatuto de refugiado ou de requerente de proteção internacional",
adiantou a a própria diretora nacional: "Tem sido no contexto de proteção humanitária que os
cidadãos resgatados no Mediterrâneo têm sido acolhidos em Portugal".
 
Os pedidos têm uma fase de admissão de sete dias e depois o processo "será suficientemente
expedito, durante o qual serão asseguradas condições de subsistência e isolamento"
 
"O contexto é radicalmente diferente do caso de há 12 anos e Portugal tem assumido publicamente
em todos os fóruns internacionais de que faz parte dos países da linha da frente no acolhimento
destes cidadãos ao abrigo da solidariedade no contexto das migrações para a Europa. E por uma
questão de coerência a avaliação destes casos impõe-se à luz destes princípios que temos vindo a
aplicar nos resgates no Mediterrâneo. Portugal participou em todos e já acolhemos 185 pessoas",
acrescentou Cristina Gatões.
 
Depois da conferência de imprensa, a diretora nacional teve uma longa conversa de esclarecimento
com os migrantes, com apoio de um tradutor. Numa primeira fase permanecerão alojados no Algarve,
em articulação com as entidades competentes na matéria. A Segurança Social e os tribunais já foram
alertados para o caso específico do menor de 16 anos, que integra o grupo.
 
A diretora do SEF não teme que este caso tenha "efeito de chamada" e abra uma nova porta
migratória para a Europa. "Este é um caso isolado. Não há indicação nenhuma, nas análises que são
feitas e trocadas entre os vários países europeus, de que possa haver redes ou intenções de virem
para Portugal. Geograficamente não é fácil nem para Cádiz, e para aqui não seria certamente uma
rota segura"
 
O SEF já está a trabalhar com outras entidades para, caso a opção destes jovens seja pelo pedido de
proteção, serem encaminhados para outros locais, mas essa informação só deverá estar disponível a
partir de quinta-feira, referiu ainda Cristina Gatões.
 
Raquel Moleiro
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Oito jovens intercetados pela Polícia Marítima em praia algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3befc68d-31db-4628-856d-

8f00006ed7ab&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São marroquinos os oito jovens que desembarcaram em Monte Gordo, no Algarve. Eles foram detidos
por suspeitas de imigração ilegal.
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