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ENTREVISTA 

E 

av 

- Viste-me no palco, não foi? 

- Tu tinhas um fato de linho, cor de mostarda 

Giacomo partilhava a sua experiência de teatro num festival em Lyon quando 
Madalena entrou na sala. Ela escutou as suas palavras e quis continuar a conversa. 
lembro-me desta senhora portuguesa, com certeza, dizer: quero muito falar consigo, 
podemos encontrar-nos? Eu respondi: claro, minha senhora. Tão bonita. 
Vamos encontrar-nos já! Começámos uma conversa para a vida, nunca acabou." 
Giacomo Scalisi tinha um grupo de teatro em Parma, Madalena Victonno coordenava 
o Centro de Pedagogia e Animação do CCB. Foi em 1996. Juntos, começaram os 
seus Percursos projeto artístico para jovens, agora andam a Lavrar o Mar em Aljezur e 
Ilionchique, onde vão terminar o ano — e começar 2020 — com a magia do novo circo. 

LÚCIA CRESPO 

FILIPE FARINHA 
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ïe 

"Lavrar, lar é, nome que seda a 1.1111a téc-
nica da apanha da sardinha, em que a rede, 
em vede ser lançada na vertical,penetran-
do no fundo do mar, é lançada num movi-
mento.) horizontal, para abraçar uma deter-
minada superfície de água, trazendo) e en-
cerrando em si tudo o que encontra. No Fun-
do, essa ideia de podermos arar o mar e, dc 
alguma forma, navegar na terra laz coni que. 
possamos unir O mar e a terra no mesmo 
território. Essa ideia de podermos trazer o 
mar ao alto da serra e o alto da serra à cos 
ta vicentina é o eixo )(ate une o projeto)." 

Madalena \ .ictorino. coreOgrala. pro-
gramadora e pedagoga. explicava assim, 
numa entrevist a ao Negócios em 2017, o 
nome do projeto Lavrar o Mar:\s  Artes 
no ,Alto da Serra e na Costa Vicen tina. 
apoiado pelo programa 365 Algarve, e que 
está na origem do ciclo de teatro "Medro-
nho". queaconteee na serra ole NIonchique 
e nas suas destilarias. 

( ) novo circo e também unia marca de 
Madalena e de Giacomo e já se tornou si-
non imo da passagem de ano naquele terri-
tório. Entre 27 de dezembro .e 5 de janeiro. 
haverá dois  eSpCIACIII0S. divididos porduas 
lendas: "1 k's I.)odos, da companhia franco 
sa Le P'tit e"Forever, appily", do 
Colleen \ 1 alunés (Bélgica). A noite (te 31 
de dezembro ) termina com uni concerto da 
Orquestra Vicent ina, projeto que nasceu do 
Lavrar o ) ano continua com as obras 
"A Grande Viagem de Mi" e "A Cantora 
Deitada", a partir de textos de Sandro 
\ Vi II iam Junqueira. 

Madalena Victorino e Giacomo Scalisi 
vivem d Kl( I idos entre Lisboa e Atjezur 
numa casa perto do mar. 

Os ciclos da natureza têm sido o ponto 
de partida da programação do projeto 
Lavrar o Mar. Aqui a natureza é espe-
cialmente forte? 
Madalena Victorino: Chegámos ao ter-

 

ritório com a ideia de encontrar algo que 
pudesse ser objeto de unia rehici), de tini 
contacte e de uni fazer junto. l'ensámos que 
seria interessante atravessar a programa-
ção com uma ideia, com um lioque nos con 
(luzisse. Pela fo ,rça extraordinária que a na-
tureza Itan neste lugar, concluímos qi le Irai) 
valia mui to a pena ir it procura de outras 
fontes aléns do que a própria natureza con-
t ém. Foi assim tale chegámos aos quatro 
elementos: água. terra, fogo e ar. Começá-

 

)s com o fogo - comi o fo >go bom .porque 
\ ia em tios 11111 grande li )go para c( >me-

çar, uma vontaleenorme. e agarraiiio 
sa ideia para iniciara programaçilo. " 1 ncei 
diámos" o Castelo) deAljezur. 

Giacomo Scalisi: Fizemo-lo com uma 
companhia francesa que trabalha a imagem 
do ) tOgo. com vasos cheios (t(' cera, eram 

t rés mil, quatro mil vasos...! ( ) elemen-
IY ) I i;it l oral é um po >n to de partida para ima-
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Binar a programação e as criações. 
Madalena: E um pretexto e uma re-

ferência que nos orienta, como urna es-
trela, talvez, não? 

Agora chegaram à terra. 
Madalena: Passamos pelo ciclo da 

água, fizemos o espetáculo "Mar Aden-
tro" e "levámos" o oceano para o interior 
da Piscina Municipal de Monchique, um 
trabalho de dança aquática feito com pes-
soas ligadas ao mar, como mariscadores, 
surfistas e nadadores-salvadores, mas 
também com senhoras que fazemliidro-
gi nástica e com meninos que aprendem 
a nadar. As pessoas chegavam em fato dc 
banho e, no final, entravam na água e 
aprendiam técnicas diferentes para estar 
na piscina. Eliminámos tudo aquilo que 
já sabíamos sobre natação - como nadar 
de bruços ou de costas - e criámos novas 
metodologias. De repente, tínhamos ali 
trios e quintetos dc mulheres dentro de 
água: desde as costureiras à mulher do 
carteiro, até às senhorasdas hortas. Es-
tavam na piscina a aprender coreografias 
abstratas! Falei-lhes das mergulhadoras 
japonesas; do documentário 'Ama-San", 
da Cláudia Varejão, e elas ficaram ali, a 
absorver. Estas senhoras mergulharam 
e transfiguraram-se. 

Giacomo: Como não temos muitos 
teatros, olhamos para o território e pro-
curamos soluções no próprio território • 
como acontece no espetáculo "Medro-
titio". em que a serra é nosso palco. 

O medronho é um dos grandes temas 
em Monchique. 
Giacomo: E é um tema importante do 

ponto de vista económico. É uma bebida 
cara, que demora muito tempo a ser pro-
duzida. Há toda uma tensão na serra cm 
tomo dos medronheiros, tem de se lim-
par bem o terreno, depois há a apanha, a 
fermentação, a dest ila, os exames bacte-
riológicos... As destilarias são verdadei-
ros laboratórios alquímicos, com várias 
gerações envolvidas nesta alquimia. Cada 
família tem a sua própria destilaria. De 
facto, aqui todos bebem medronho. Até 
há uma espécie de ditado que diz que das 
torneiras da água de Monchique não é 
água que sai, é medronho (risos). E um 
líquido celestial. 

Há um ritual quase secreto em torno 
da sua cultura. 
Giacomo: Não é fácil entrar numa 

destilaria. Falamos de griipos fechados, 
que fazem a destila há muitos anos. A des-
tila é um experiência forte, dura horas, 
e há () fogo, o chouriço, conversa-se, es-
pera -se, ouve-se o medronho que cai, há -
unia atmosfera muito particular E tudo 
preto, existe fumo e há uma sensação de 
perfumes no ar:é o cheiro a lenha e a me-
dronho. Beber medronho não é apenas 

- Lembras-te 
daquilo que 
te disse das 
primeiras 
vezes? Que 
gostava de 
ter uma casa 
perto do mar. 
— Tu disseste: 
com vista 
para o mar. 
Não temos vista 
para o mar, 
mas estamos 
perto do mar. 

beber uma bebida alcoólica, há aqui algo 
de filosófico, até porque, depois de um 
certo nível, é mesmo alucinogénio. 

No ano passado, os medronheiros fo-
ram apanhados pelo fogo. 
Madalena: No ano passado, ociclo da 

programação era em torno do ar; do eva-
porar, daquilo que desaparece e, nesse 
caso, falávamos também da floresta que 
desaparece, do medronho que desapare-
ce. Aí, o fogo cruzava-se, claro. 

Giacomo: Na altura, tínhamos pensa-
do fazer o ciclo da apanha, da fermenta-
ção e da destila, mas, depois do incêndio 
de 2018, eu e os escritores Sandro 
William Junqueira eAfonso•Cruz fomos 
vero fogo, e o que tinha ficado desse fogo 
- foi um voltara um lugare ver esse litgar 
completamente alterado. Decidimos en-
tão fazer os espetáculos à volta do fogo. 
Escolhemos participar com o nosso mal-

  

-estar teatral no luto da população. O 
Sandro e o Afonsõ escreveram a partir 
dessa tragédia, uma tragc(Iiu que ainda 
tem eco nas personagens. 

O fogo faz parte da vida dos monchi-
quenses. 
Giacomo: Sim, as pessoas até contam 

os anos dc \ ida a parti rolos incêndios. Já 
em Aljezur o elemento mais forte é a 
água. E o man 

Madalena: São os elementos naturais 
que surgem com toda a sua brutalidade, 
selvajaria e imensidão que, no caso de Al-
jezur, têm que ver com o mar e com os 

seus pescadores e mariscadores autên-
ticos acrobatas que entram nas fissuras 
das rochas para apanharo melhor maris-
co e os melhores percebes: vão até essas 
fendas, onde o mar bate com mais força 
c onde tudo cresce com mais fulgor. Há 
um tamanho desmesurado do elemento 
natural que cm Aljezur é o oceano e em 
Monchique é o fogo. É muito interessan-
te ver a dimensãO que estes elementos 
têm na vida das pessoas e a forma como 
veem o mundo através dessa relação. São 
pessoas fortíssimas, com imensa capaci-
dade para meter as mãos nas coisas, são 
pessoas que admiro bastante...Ainda hoje 
fiquei fascinada com dois casais, que co-
zinharam couves com carne e que me ex-
plicavam ao detalhe o tipo de couve a ser 
usada, diziam que não tínhamosas cou-
ves certas para aquela carne... 

Giacomo: O Paulo Rosa, proprietário 
do terreno onde fizemos o projeto "Me-
dronho", cuida daquela sua encosta de 
urna forma magnífica. No início, ofere-
ceu alguma resistência a receber o nosso 
projeto, mas lá nos emprestou ó terreno -

 

oMonte da Lameira. 
Madalena: Ele disse-me: o Giacomo 

atacou-me e não me largou mais! 
Giacomo: Mas eu acho que ele tem 

um grau de loucura como o nosso! Os 
nossos encontrOs sãó uma grande lição, 
ele explica-nos tudo, as plantas, os cogu-
melos, os animais, os javalis. E naquela 
encosta há de tudo, javalis, lebres, saca-
-rabos. Ele conhece tudo. 

Madalena: Temos muito para apren-
der, nos não sabemos nada. 

O que vos atraiu para este território? 
Madalena: Sempre gostámos deste 

lugar, respira-se uma atmosfera especial, 
existe este cheiro, este cheiro a mar. E 
costumávamosvir aqui passar férias com 
os nossos filhos, ficávamos na cabana do 
senhor polícia, na Carrapateira. 

Giacomo: - Lembras-te daquilo que 
te dissequando nos encontrámos das pri-
meiras vezes? Disse-te que gostava de ter 
uma casa perto do mar. 

Madalena: - Tu disseste: com vista 
para o mar. 

Giacomo: Não temos vista para o mar  

mas estamos perto do mar. 
Madalena: Temos vista para o campo, 

e vamos muito à praia. andare mergulhar. 
Giacomo: Sempre pensámos que se-

ria interessante fazer um projeto nesta 
região), temos unia ligação) afetiva com o 
território. 

Madalena: Se fazíamos projetos em 
todo o lado - a norte, sul, este, oeste -, 
porque não aqui? Em vez de pensarmos 
este território apenas como o4ugar onde 
descansamos, sonhamos, passeamos e 
meu gol porque não trabalhá-lo 

mbém? No iníeio, não tbi fácil, só com 
o Algarve é que conseguimos arran-
car, até então explicávamos as nossas 
ideias, ITIZIS não avançávamos, até chegá-
mos a escrever um projeto para Aljezur, 
chamava-se "Mar e Monte", era o nome 
de uma pizza. 

Giacomo: - Não era de uma pizza, era 
de uma pasta. 

Madalena: -- Exato. 
Giacomo: Eu fazia Mar e Monte 1, 

Mar e Monte 2, Mar e Monte 3... (risos). 
Eram as minhas pesquisas culinárias, 
gosto muito de cozinhar.... 

Madalena: Percebemos que existia 
aqui uma relação muito interessar te en-
tre a terra e a água, e que os pescadores, • 
quando não podem ir para o mar, viram-
-se para a terra, trabalham a terra, e são 
pessoas muito sábias nessa dualidade en-
tre a terra e o mar Antjgamente, as pes 
soas que trabalhavam nos montes nunca 
iam ao mar, apesar de estarem a meia 
hora do mar. Só havia um dia no ano em 
que as pessoas do mar, quando pescavam 
muito, iam até aos montes, dar peixe e 
marisco em troca de legumes e batatas. 

Giacomo: Era em Marmelete, uma 
pequena aldeia que fica entre Monchi-
que cAljeZur. Os pescadores iam a Mar-
melete levaro peixe em troca das couves. 

Madalena: As mulheres mais velhas 
lembram-se de comer percebes dos ma-
riscadores. Comiam marisco à farta ne 
monte, eram grandes festas! 

Movimentar o território, pegar no 
"fogo bom", foi algo que sempre qui-
seram fazer. 
Madalena: Sim, desencadear umadi-

nâmica, uma vida artística no território. 

E foi assim que se conheceram? 
Madalena: Conhecemo-nos em Lyon, 

num festival de teatro para a infância, eu 
estava a começar o meu trabalho como 
programadora no CCB, com o Dr. Miguel 
Lobo Antunes, em 1996. Nessa altura, 
não havia programadores e ninguém sa-
bia bem corno fazer isso. Então, o Dr. Mi-
guel Lobo Antunes formou uma equipa 
para, no fundo, descobrir qual seria a mis-
são do CCB e também a sua identidade, 
apesar de ele não ter feito tábua rasa do 
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que tinha sido feito, ao contrario,só acres-
centou. Ele quis que ViaiáS$C1110S e fôsse-
mos aos sítios onde as coisas aconteciam. 
Fui então a Lyon com o João Brites, do 
Teatro O Bando. Havia uma grande bie-
nal de teatro para a juventude, com cen-
tenas de artistas, incluindo o Giacomo, 
que era diretor de um festival de Parma. 

Giacomo: Era de manhã, os diretores 
dascompanhias estavam a apresentar os 
projetos, eu estava a falar do meu festival, 
a \laclalena entrou no espaço de confe-
rencias. viu me no palco. - Tu viste-me 
to palco, não foi? -

 

Madalena: Eu vi-te tio palco. Ele ti-
nha um fato de linho, cor de mostarda, 
lindíssimo. Era um fato inteiro, calças e 
casaco, muito bonito mesmo, e eu pen-
sei: mas que bem vestido! O tecidocra in-
teressante, algo amachucado. bepois vi 
o seu entusiasmo, vi a sua figura, gostei 
muito da forma direta e generosa com 
que abordava os assuntos. Aquele sí ) t i 
nha mesas e microfones e um pálpito. e o 
Giacomo estava em pé. a di retamen-

 

te com as pessoas. Ouvi-o com atenção. 
Houve um primeiro impacto visual da 
pessoa, da figura, da energia que estava 
ali e, ao ouvi -lo, eu pensei: quero muito 
conheeer este homem,e depois meti con-
versa com ele... Literalmente! Interpelei-
-o num corredor, acho que foi no corre-
dor da cantina, queria continuar a con-
versa que, de alguma forma, ele tinha en-
tabulado. Eu estava a aprender os primei-
ros passos para ser uma programadora. 

Giacomo: Esse foi o argumento... 
Madalena. Sim, mas também foi um 

argumento verdadeiro, porque aquilo que 
tu dizias sobre o teatro para a inffincia era 
muito interessante. Ele dizia que não se 
devia infimtilizar, dizia que todos os pú-
blicos devem ser tratados com a mesma 
seriedade e exigência. 

E como é que o Giacomo recorda es-
ses primeiros encontros? 
Giacomo: Lembro-me perfeitamente 

de estar no palco e de ter lado a luz ou 
qualquer coisa assim e tive de interrom-
per a sessão. Lembro-me desta senhora 
portuguesa, com certeza, estar no meio 
do corredor, a dizer: quero muito falar 
consigo, podemos encontrar-nos? E eu 
respondi: claro, minha senhora! Tão bo-

nita, com estes olhos lindos... Vamos en-
eontrar-nosjá! Nesse mesmo dia, encon-
trámo-nos, num bar lindíssimo. 

Madalena: Foi na praça, com água por 
t( do o lado, num café ao ar livre. E come-
çámos a coliversar. 

Giacomo: Começámos uma conversa 
paraa vida, nunca acabou. 

[ começaram logo a trabalhar juntos? 
Madalena: Meses mais tarde, fui a Itá-

lia e-quis que o Dr. Miguel LoboAntunes  

conhecesse o projeto do Giacomo, depois 
nasceu a ideia de uma colaboração entre 
oteatro& Parma eo CC 3. Foi assim que 
começou o projeto Percursos. Quisemos 
disseminara reflexão do teatm para a in-
fância e fizemos colaborações com a Cul-
turgest e com o Teatro Maria Matos. 

Giacomo: No fundo, tratava-se de 
olhar para a arte e para a infância com 
uma sensibi I idade que, se calhar, naque-
la altura, apenas alguns criadores conse-
guiam ter. 

Madalena: Faço um paralelismo en-
tre o projeto Percursos e o Lavrar() NIar. 
Na altura, já encarávamos o aconteci-
mento artístico como um ponto dc en-
contro que mistura pessoas de origens, 
idades e "backgrotinds" diferentes â vol-
ta dc uni mesmo objeto. Também o La-
vrar° Mar reúne gen te com nacionalida-
des e percursos diferentes; pessoas que, 
através dos espetáculos, começam a in-
teragir e a relacionar-se. Senti mosque há 
uma universalidade qualquer nas obras, 
que abrange, que abraça e que envolve. 

Giacomo: Há sempre uma ideia de 
fundo que habita as obras de um artista. 
Os Percursos foram um ponto de parti-

 

Procuramos 
perceber como 
é que as artes 
podem interagir 
com as pessoas 
que vivem num 
território de 
baixa densidade 
como Monchique. 
(Giacomo) 
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cia para uma série de outros projetos que 
tênl a mesma ideia, que é descobrir terri-
tórios emesses territórios. encontrar urna 
relação entre as artes e a sociedade: como 
é que as artes p( alem interagir e ser úteis 
às pessoas que vivem num território de 
baixa densidade como Monchique. Exis-
te um fio condutordo nosso trabalho, com 
dois olhares muito diferentes, a Madale-
na tem um olhar mais coreográfico e liga-
do à dança e a sua educação alemã faz 
com que as coisas selam muito bem orga-
nizadas (risos) - e. depois, este italiano 
aqui põe um vaie-ode confusão na educa-
çãu alemã, e o (eme sai é uma coisa fantás-
tica. eom uma organização alemã e um 
pouco de confusão italiana... 

Madalena: ;.,11-)en-ios que as artes podem 
ininstigurar a \ ida das pessoas, os sít ios e a 
ei ter& que pairam ar. Sabemos II UC as ar-
! (.s são uma arma de arremesso o >ntra a po-
breza de espírito, sabemos que as artes I ra-
baniam sobre urna outra dimensão da inte-
ligência e cia sensibilidade que é muito im-
portante na vida das pessoas. 

Giacomo: E não se trata apenas dc acre-
ditar nessa dimensão transffirmadora da 
arte. nós temos confirmações dessa tranes-
formação. ( 1 Lavrar o\ 1 ar e t un exemplo. 
Este é um território que len> imensas coi-
sas, mas que não tem nada. E verdade é 
que hoje temos espetáculos se n r ore esgo-
tados. As próprias pessoas de onch ique 
compramos bilhetes atei np; id:unente por-
que sabem que os lugares esgotam. Como 
acontece na passagem de ano. E como 
aconteceu com o "Les Princesses", espe-
táculo de novo circo, mui to complexo. 
Muitas vezes. as pessoas não sabem o que 
é, mas sabem que é Lavrar o N I ar. então 
pensam que é interessante. )rmal é di-

 

zerem que se trata de uni espetzíctilo fora 
da caixa. engraçado._ adi( ) caie já perce-
beram o nosso t ip( ) de programação e que 
estão a gostar. 

Há um grande trabalho de sedução. 
Madalena: Sim, mas esse trabalho de se-

dução também é necessário em Lisboa, é a 
comunicação. Como é que se comunica 
uma série de objt,i()s estranhos? 

Giacomo: Mas é mais fácil comunicar 
um objeto estranho aqui dogue em Lisboa. 
Quando fazia programação lio CC B. a preo-
cupação era: com ) é queeu vou falar disto? 

Madalena: Era a dificuldade do nome, 
da categorização, mas isso já foi há alguns 
anos, a com t I nicação ficava perturbada c( )in 
a ambiguidade dos objetos. 

Giacomo: Aqui, as pessoas vêm e não 
questionam tanto se é teatro, se é dança. 

Madalena: Adi( )que as pessoas querem 
simplesmente vire descobri 1. na( >estão tão 
preocupadas coara classificação. 

Muitas vezes, há uma identificação com 
o objeto comunicado. 
Madalena: N Os partimos quasesempre 

de uni elemento familiar e conectado, en-
ganchamo-nos em referêiwias que as pes-
soas têm para as puxar para outro mundo, 
para outros mundos.  

Como no espbtáculo feito com lenha, "La 
Cosa", de Claudio Stellato. 
Madalena: Era uma peça feita cm si-

lêncio, em que havia ton >s de inadeira ala 
nipulados de forma coreográfica para, a 
partir deles, se construírem objetos escul-
tóricos. de natureza geométrica mas não 
só, e então eram cinco homens em tronco 
nu a manipular toda aquela madeira e a 
construir situações maravilhosas, num 
movimento contínuo de atirar. apanhar e 
construir. Convidámos lenhadores e pes-
soas da serra para assistirem ao espetácu-
lo. Ao verem o objeto familiar a ser mani-
pulado. ficaram estarrecidas e a perceber 
que, de fado, a arte é uma coisa muito sé-
ria. Aqui. a madeira tem um papel impor-

 

Sabemos 
que as 
artes podem 
transfigurar 
a vida das 
pessoas, 
os sítios e a 
energia que 
paira no ar. 
(Madalena) 

tantíssi mo, e pensámos que a lenha seria 
uni ponto de ligação à cu t (ira local, mos-
trando às pessoas esse objeto bastante d i-
fícil de unia forma que elas não estão ha-
bituadas a ver no espetáculo, havia uma 
beleza incrível nos n itiset los (1:it wles ho-
mens. corpos capazes dc trallS1( irmar a 
macieira numa coisa leve, quando ela e pe-
sadíssima. e eles sabem queda é pes;alís-
sima. porque carregam coma madeira lo-
dosos dias, e portanto houve ali 011110 que 
uma revelação. Isso acontece nos nossos 
trabalhos, como aconteceu com as senho-
ras da vila que estiveram no espetáculo na 
piscina. 

Este é também um território feito de co-
munidades diferentes que, por vezes, 
não comunicam entre si. Tentam contra-
riar estas "ilhas não comunicantes"? 
Giacomo: Este é realmente um territó-

 

rio muito segmentado, há pessoas de toda 
a Europa. alemães que vivem cá há muitos 
anos, reformados ingleses, franceses, italia-

 

nos, holandeses... 
Madalena: NI w•-;, sim, estão fechados. em 

guetos, há a classe média dos velhotes in-
gleses (e que não falam português ). depois 
os :II( fliães, que são a grande maioria. 

Madalena: E há unia comunidade de 
pessoas que vivei» regimes alternativos, 
sein luz, sem água. sem escola, sem televi-
são. São comunidades "pós-hippie". 

Giacomo: Acontece sobretudo em Mon-
chique. por ter a energia forte da natureza 
e da serra, por teressa energia telúrica. En-
tão existem estas mierocomunidades ou co-
mu nidades de estrangeiros, mas também 
de portugueses, que vivem na serra. 

Madalena: )demira, onde este fe-

 

nómeno se prolonga, fiz uma criação com 
o Patrick N 1 1.1 ryti C. durante a apresentação 
do espetáculo, lembro- mede ver. vindosda 
serra, meninos cot» os cabelos compridís-
simos, descalços, com uma camisa de ho 
mem, que devia ser (.1( ) pai. Estávzimos en i 
pleno inverno e lembro-mede ficar impres-
sionada com tudo aquilo. 

Giacomo: Milham com coroas de flores 
na cabeça. E um outro mundo. 

Madalena: E depois existem os velhos 
punks. - E aquele senhor puni: que trouxe 
un):1 velhinha de 90 anos ao circo? Ele troti 
xe-a na carrinha ao circo! 

Giacomo: E a senhora 'ião sabia o que fa-
zei-. então agarrou a N 1 adalena.... deve ter" 
pensado: esta senhora é portuguesa, com 
certeza (risos). 

Madalena: Eia dançou comigo dtwante 
toda a noite! Sim,- conseguimos fazer essa 
reunião, o que nos fascina imenso. As vezes. 
olho para as liai lendas. vejo aquela paleta de 
pessoas, e égiríssimo ver<>s adolescentes da 
serrae as velbutasedepois os est railgeiros... 

Como acontece sobretudo na passagem 
de ano. 
Giacomo: Este ano, estamos a dar um 

fi >o> grande A passagem de ano, um em-a() 
que tem crescido mutilo, e vamos pôr duas 
tendas no Hei iporto de Monchique, au-
mentámos a lotação para quase mil pessoas 
por noite. São > oito dias, até 5 de janeiro. Eu 
explico porquê_ Sempre gostei muito de 
receber as pessoas e, num dos últimos es-
net acti los. estava um pai com um menino 
ao colo, o menino chorava e dizia: eu quero 
iraocirci ! lasoespetáculo estava esgota-
do e eu não podia deixar entrar mais nin-
guém, por questões de segurança. E o me-
nino continuava: eu quero ir ao cireo! As 
pessoas à minha volta (I izi n: ah, ()senhor 
não tem o >raçã( 1, 0 mei uno chora e o.senhor 
não o deixa entrar! Senti-me tão mal. mas 
tão mal, que pensei: temos dedaràs pessoas 
a p(>ssibi I idade de verem tudo aquilo que 
querem...No il. esse menino zicalmm plw 
entre i-e não chon )11 mais. w 
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Projeto "Lavrar o Mar"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70de1aa1-12dd-45f8-a448-

12ed17bd1495&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
"Lavrar o Mar" é um projeto cultural dentro do programa 365 Algarve e hoje estreia dois novos
espetáculos em Aljezur.
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Impacto do Brexit no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56dac394-24a4-47e4-a93a-

fe5cfefe04eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há mais portugueses a emigrar para o Reino Unido. Depois de três anos de queda, a emigração voltou
a subir invertendo uma tendência que durava desde o referendo para o Brexit. De acordo com dados
da Segurança Social britânica, divulgados hoje pelo "Jornal de Notícias", nos últimos 12 meses cerca
de 23 mil portugueses mudaram-se para terras de Sua Majestade.
Por cá, o presidente do Turismo do Algarve mostra-se otimista quanto ao impacto do Brexit na
principal atividade económica da região. Com o resultado das últimas eleições em Londres ficaram
dissipadas as dúvidas em relação ao futuro do Reino Unido. Acabou assim o clima de incerteza que
tanto prejudica o setor do turismo.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-12-27 08:09
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EDITORIAL #28 

Os 50 anos da RTA 

50 years of the RTA 

50 Jahre RTA 

PT Parabéns. Uma das mais belas regiões de Portugal envelheceu precocemente. Conseguiram! 

O Algarve está ferido em toda a parte, a sua face expressa os massacres sofridos. Já não 

há maquilhagem ou botox que possa ajudar. Um olhar atento ao espelho fará surgir na 

memória os anos que marcam esta decadência. 

Na RTA abriram-se portas, sim, para a destruição de uma das paisagens mais bonitas desta 

Terra. A especulação imobiliária fez crescer arranha-céus no areal da praia. Hoje, junto à 

costa, temos betão e asfalto; avalanches de carros em filas intermináveis, e camiões a trazer 

alimentos de longe para os centros comerciais, que só existem para turistas. O turismo é 

o maior empregador e o maior emissor de CO2, responsável a nível mundial por 8% dos 

gases de estufa. Sem o turismo, a Ryanair não existiria. O turismo é responsável pelo 

desperdício de água e pelas enchentes de lixo dos últimos 50 anos. Quando todos os anos 

os aviões trazem milhares e milhares de turistas à região, as ETAR, quando as há, ficam 

EN Congratulations. One of the most beautiful regions of Portugal has prematurely 

aged. They did it! The Algarve is covered in scars, with a face which can't mask all of the 

massacres it has suffered. There is no longer any makeup or botox that can help. A long, 

hard look in the miiror will reveal many memories from years of this decline. 

RTA paved the way for the destruction of one of the most beautiful landscapes on earth. 

lhe growth of real estate speculation has made skyscrapers sprout on the beach. Today, 

by the coast, we have concrete and tarmac, endless lines of cars, and trucks bringing food 

from afar to shopping centres which only exist for the tourist trade. Tourism is the largest 

employer and the biggest emitter of CO2, responsible for 8% of greenhouse gas emissions 

worldwide. Without tourism, Ryanair would not exist. Tourism is responsible for a huge 

amount of wasted water, and for the piles of rubbish that have accumulated over the past 

50 years. Year on year, planes bring thousands and thousands of tourists to the region, 

DE Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, eines der schõnsten Gesichter Portugals 

sehr alt aussehen zu lassen. Dem Gesicht der Algarve sind die Strapazen an allen Stellen 

anzusehen. Da helfen auch kein Make-up und kein Botox mehr, wohl aber ein tiefer Blick in 

den Spiegel und zurück durch all jene Jahre, die den Niedergang kennzeichnen. 

Die RTA (Tourismusbehõrde) hat die Ttiren dafiir geõffnet, eine der schõnsten Landschaften dieser 

Erde kaputtzubauen. Mit der Immobilienspekulation an der Küste begannen die Hochhãuser 

aus dem Sand zu spriefien. Heute bestehen die Strandpromenaden zumeist aus Beton und 

Teer; Blechlawinen von Autos mit Staus; LICVV's transportieren die Lebensmittel von weit her 

in die Einkaufszentren, die ohne den Tourismus nicht existierten. Der Tourismus ist der grõfite 

Arbeitgeber und der grõgte CO2  Emittent-, weltweit verantwortlich fiir cinca acht Prozent der 

Klimagase. Ohne Tourismus gãbe es kein Raynair. Der Tourismus ist seit 50 Jahren verantwortlich 

Rir Wasserverschwendung und Müllberge. Wenn die Millionen Touristen kommen, laufen die 
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sobrecarregadas. E o que fazem os turis-
tas? Alugam uma viatura ou apanham um 
autocarro e vão de A para B, de Albufeira 
para o Burgau, para cá e para lá. Para quê? 
Porquê? Para conhecer o país? Duvido. O 
que fazem durante as "férias"? Observam 
golfinhos presos em tanques ou escorregam 
de curva em curva até à piscina, tudo isto 
só para passar o tempo? Não se iludam. O 
turismo é um negócio como qualquer outro, 
igual a uma feira popular. 

Aqui e ali há uma palmeira a decorar um 
investimento de milhões. Tudo o que o 
Algarve nos oferece para consumo, quer seja 
compra ou aluguer, só tem o propósito de 
gerar faturação: a começar pelas "rent a car" e 
a acabar nos imóveis, passando pelos passeios 
de barco, pelo surf, e até pelo dito "turismo de 
natureza". O próprio conceito deste turismo 
é enganador, já que a natureza e o turismo 
se excluem mutuamente. Só se pretende 
faturar. Toda a encenação apresentada pelo 
turismo e pelas indústrias a ele ligadas se 
baseia na publicitação e comercialização da 
beleza. Mas essa já não existe a sul da EN125. 
Passados 50 anos, resta o interesse pela 
faturação sem consideração por mais nada. 
A comparação vale o que vale, mas digamos 
que é uma forma de prostituição. Durante 
a época baixa há um pouco de descanso e 
a possibilidade de respirar fundo antes da 
próxima invasão, no verão. Atinge-se os 50, e 
depois? Quem viu os bastidores desse "palco", 
e viu o "espetáculo pelas costas", notou de  

and the ETARs become overwhelmed. 
And what do the tourists do? They rent a 
car or catch a bus to go from A to B, from 
Albufeira to Burgau, driving back and forth. 
And what for? To get to know the country? 
I doubt it. So what do they do during their 
holidays? Watch dolphins trapped in tanks 
or swim up and down a pool, just to pass 
the time? Make no mistake — tourism is a 
business just like any other: a carnival, or 
an amusement park. 

Here and there, a palm tree adoras an invest-
ment of millions. Everything the Algarve 
offers up for consumption, to rent or to buy, 
has the sole goal ofgenerating revenue: from 
"rent a car"businesses to real estate, boating 
excursions, surfing and even so-called "nature 
tourism". The very concept of "nature tour-
ism" is misleading, as nature and tourism 
are mutually exclusive. It's just a question 
of charging money. All of the theatre that 
the tourism sector and its related industries 
have to offer us is based solely on advertising 
and the marketing of beauty. But beauty no 
longer exists south of the EN125. After 50 
years, there is still an overriding interest in 
profit above ali else. We could say that it's a 
type of prostitution. During the low season, 
there is little time to rest and take a deep 
breath before the next summer invasion. 50 
years like this, and now what? Anyone who 
sees the "behind the scenes" of this show 
will immediately notice that tourism is a 
cold business, meaningless and unethical. 

Kláranlagen, wo es sie denn gibt, aufHochtouren. 
Und die Touristen selbst? Sie fahren in ihren 
Mietautos und Bussen von A (wie Albufeira) 
nach B und C (wie Cabo São Vicente) hin und 
her und wieder zurück.Woftir und vvarum? Um 
Portugal kennenzulemen? Wohl kaum. Was 
macht man denn so im Urlaub? Delphine in 
künstlichen Schwimmbecken fiir irgendwelche 
Shows begaffen und auf VVasserrutschen durch 
Kurven brettern, um sich irgendwie die Zeit 
zu vertreiben? Machen wir uns nichts vor. 
Tourismus ist nicht viel mehr ais ein Geschãft, 
wie Kirmes. 

Hier und da dekoriert eine Palme das 
Multimillionen-Business. Alies, was es im 
Gemischtwarenladen Algarve zu erwerben, zu 
vermieten und zu konsumieren gibt, ist ohne 
tieferen Sinn und dient nur dem ICommerz: von 
der Autovermietung bis zur Ferien-Immobilie, 
von der Bootstour über das Surfen bis zum 
sogenannten Natur-Tourismus. Schon die 
Wortschõpfung ist ein Betrug in sich, denn 
Natur und Tourismus schliefien sich aus. Es 
geht doch nur ums Geld. Das ganze Theater, 
das der Tourismus und seine Industrie einem 
vorspielen, basiert auf Werbung und der 
Kommerzialisierung von Schõnheit. Doch 
die gibt es an der Algarve südlich der EN125 
nicht mehr. Nach 50 Jahren ist nur das Kohle 
machen übrig geblieben, losgelõst von aliem. 
Ob der Vergleich passend ist oder nicht: 
auch Prostitution arbeitet nach derselben 
Methode. Zwischen den Stolkeiten, meist im 
Winter, kann man sich ein wenig ausruhen Página 11
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imediato que o turismo é um negócio frio, 
desprovido de sentido e sem qualquer ética. 
Também aqui, uma "cara bonita" serve só 
para fomentar as vendas. E o que se vende 
é um sonho que pode terminar em pesadelo, 

porque o Algarve é uma região que nem 
sequer se consegue alimentar a si própria, 
principalmente se as coisas correrem mal. 
E já estivemos mais longe dessa situação. 

Imagine-se simplesmente que nos próximos 
dez anos chegam cada vez menos aviões ao 
Aeroporto de Faro porque as emissões irão 
passar a ser taxadas e os bilhetes de avião 

passarão a ser cada vez mais caros. Também 
está a ser discutido um imposto sobre os 
combustíveis das aeronaves. Os recursos têm 
o seu preço. E depois? Acaba-se o sonho? 

Este "teatro" das férias mudará de nível? E 
será que as torres de betão, que atualmente 
só têm uma ocupação de 55%, irão perma-
necer vazias? 

Acreditamos mesmo que isto continuará 
sempre assim, esta facilidade com que se voa 
para toda a parte? E se a situação mudar? 
As consequências que sofrem os turistas que 
marcaram as suas férias com tudo incluído, 
e que no destino esperam o avião de um 

operador turístico que faliu só estão escritas 
em letras muito pequenas. Só se leem quando 

tudo acaba mal. Mas o princípio da história 
também tem que se lhe diga. Começa, por 
exemplo, na Lagoa dos Salgados, a última 
zona protegida para as aves na região, um 
biótipo com 359 hectares entre Armação 
de Pêra e Albufeira. Nessa "peça de teatro" 
começaram agora os ensaios para o último 
ato. Querem mais imóveis? De interesse 
nacional? Já é só uma questão de tempo, e 
de dinheiro, e veremos se a "peça" acaba com 
um final feliz ou uma tragédia. Nos últimos 
50 anos já houve muitas dessas tragédias 
no Algarve. 

Já que não há mais publicações a fazê-lo 
em Portugal na sua edição de inverno, e 
pelas razões acima descritas, a EC0123 
irá questionar todo este "parque de diver-
sões turístico". É nossa obrigação trabalhar 
bem como jornalistas e não pelos interesses 
comerciais. A RTA vai fazer 50 anos. Mais 
uma vez, vai haver muita publicidade. Então, 

boa viagem! 

lhe only purpose of having a "pretty face" 
is to increase sales. And what is being sold 
is a dream that may turn into a nightmare, 

because the Algarve is a region incapable 
of feeding itself, especially when things go 

wrong. And we are not so far away from 
finding ourselves in this situation. 

Just imagine that, over the next decade, fewer 

aircraft pass through Faro Airport due to 
emissions taxes and plane tickets becoming 
increasingly expensive. An aircraft fuel tax is 
also being discussed — these resources come 
at a price, and then what will happen? Is the 

dream over? Will this "theatre" of tourism 

be forced to change course? And will the 

concrete towers, which are currently only 
55% occupied, remain empty? 

Do we really believe that the ease with which 
we can fly all over the world will continue 

forever? What if this situation changes? lhe 

consequences for some tourists — those who 
have booked their all-inclusive holidays and 

now await the arrival of a bankrupt tour 
operator's plane — were written in very small 
letters, and they are only examined when 
everything ends badly. But the beginning 

of the story also has to be told. It starts, for 

example, in Lagoa dos Salgados, the only 
protected area for birds still left in the region, 

a 359-hectare biotope between Armação 

de Pera and Albufeira. In this "theatre" of 

tourism, rehearsals for the final act have 

now begun. Do they want to build more 

real estate? Is this in the national interest? 
It's just a matter of time and money — we'll 
soon see if this "play" ends happily or not. 

Over the past 50 years, there have been many 

such tragedies in the Algarve. 

As no other publications in Portugal are 
either willing or able to do so, EC0123 

will challenge this tourist "amusement park" 
in its Winter edition. It is our obligation 

as journalists not to be tied to commercial 

interests. RTA will be 50 years old. This 

will attract a lot of publicity. So, have a 

pleasant trip! 

und durchatmen Rir den Ansturm im nãchsten 
Sommer. So wird man 50 Jahre alt und dann? 
Wer einmal diese Bühne betreten hat und 
backstage gegangen ist und sich die Show von 
der anderen Seite aus angeschaut hat, merkt 
ganz schnell, dass Tourismus ein kaltes und 
leeres Geschãft ohne jedwede Ethik ist. Wie 
gesagt, auch in der Prostitution hilft ein schõnes 
Gesicht bei der Vermarktung von Sex. Es ist 
die Vermarktung eines Traums, der schon bald 
im Alptraum enden kõnnte, denn die Algarve 
ist eine Region, die sich nicht einmal mehr 
selbst ernãhren kann, wenn was schieflaufen 
sollte. Und das kõnnte es. Stellen wir uns nur 
vor, dass in den kommenden zehn Jahren 
immer weniger Flugzeuge nach Faro fliegen 
werden, auch weil die Emissionswerte des 
Kerosins besteuert werden und die Flugtickets 
teurer werden. Auch die Besteuerung des 
Flugbenzins kõnnte ein lhema werden. Denn 
die Ressourcen haben ihren Preis. Und dann? 
Aus der Traum? Das Theaterstück Urlaub wird 
auf niedrigerem Niveau stattfinden? Stehen 
die Betonklõtze, die schon jetzt nur zu 55% 
ausgelastet sind, dann võllig leer? 

Wir Menschen denken, es ginge immer so weiter 
mit dem Hin- und Herfiiegen von Irgendwo 
nach Nirgendwo. Was, wenn mal nicht? Was 
Touristen passieren kann, die eine Pauschalreise 
gebucht haben und im Urlaubsort dann auf den 
Flieger warten, weil das Reiseunternehmen 
Konkurs geht, steht ganz am Ende einer 
Reise und auf einem anderen Zettel mit dem 
Kleingedruckten. Aber auch der Anfang hat es 
in sich. So ein Anfang beginnt beispielsweise 
in einer Lagune wie Salgados, in der Mitte 
der Algarve, im letzten Vogelschutzgebiet der 
Region, einem Feuchtbiotop von 359 Hektar 
Land zwischen Armação da Pera und Albufeira. 
In diesemTheaterstück wird gerade der letzte 
Akt geprobt. Noch mehr Immobilien? Im 
Interesse Portugals? Es ist nur noch eine Frage 
der Zeit und des Geldes, ob es eine Tragõdie 
oder ein Happy End geben wird. Von diesen 
Tragõdien hat es schon zu viele in den letzten 
50 Jahren der Algarve gegeben. 

EC0123 stellt aus aktuellem Anlass in seiner 
Winterausgabe einmal die ganze Tourismus-
Kirmes infrage, auch weil es keine anderen 
Publikationen in Portugal tun. Es bleibt 
uns auch gar nichts anderes übrig, denn 
Journalismus soll gut und nicht kãuflich sein. 
Die RTA wird 50 Jahre alt. Da gibt es wieder 
viel Werbung. Na dann: Gute Reise! 

EMISSÕES \ EMiSSION 

Na produção There wos no Null CO, Emission 
deste editonal não emisslon of CO, in wãhrend der 

houve emissão the production of Pecherche zu 
de CO, thls Editorial. diesem Editorial. 
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PT Desde há algumas décadas 
que o turismo tem vindo a ganhar 
uma dimensão cada vez maior 
na sociedade e com um impacto 
associado nas regiões turísticas 
mais visitadas. Inicialmente 
devido à melhoria das condições 
laborais e sociais, atualmente 
pela facilidade de acessibilidade 
e mobilidade. Será que o turismo 
pode ser sustentável ou contribuir 
para a sustentabilidade? João 
Fernandes, presidente da Região 
de Turismo do Algarve (RTA), 
instituição que celebra o 50° 
aniversário em 2020, acredita que 
sim e justifica porquê. Mas será 
que ainda vamos a tempo? 

EN Over the last few decades, 
tourism has become increasingly 
important to society, with an 
inevitable impact on the most 
visited tourist regions. lnitially, they 
saw improvements in working 
and social conditions, and now 
they benefit from increased 
mobility and accessibility. 
But can tourism be sustainable, 
or at least contribute to 
sustainability? João Fernandes, 
president of the Algarve Tourism 
Board (RTA), which celebrates 
its 50th anniversary in 2020, 
believes that sustainable 
tourism is possible and explains 
why. But do we still have time? 

DE Im Lauf der letzten Jahrzehnte nahm 
der Tourismus in der Gesellschaft einen 
stetig wachsenden Stellenwert ein, was 
sich natürlich auch durch die damit 
verbundenen Auswirkungen auf die am 
meisten besuchten Tourismusregionen 
bemerkbar macht. Anfãnglich führte 
dies zu einer Verbesserung der Arbeits-
und Sozialbedingungen, jetzt auch 
zum Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen 
mit dadurch erhõhter Mobilitãt. 
Kann Tourismus nachhaltig sein 
oder zur Nachhaltigkeit beitragen? 
João Fernandes, Prãsident des 
Tourismusverbands Algarve (RTA), einer 
Institution, die gerade ihr 50-jãhriges 
Bestehen feiert, meint ja und begründet 
diese Position hier und heute. Aber 
geschieht das noch rechtzeitig? 
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Theodor W.Adorno 

Não há nada de certo no errado 

There is no right lfe in the wrong one 

Es gibt nichts Richtiges im Falschen 

O rápido crescimento da procura 
turística está a superar as tecnologias 
da descarbonização. Como olha para 
este cenário? 

Por um lado, o turismo é eficaz, procuramos que 
seja eficiente, mas se há um setor que é esponja 
em relação à tecnologia é o turismo. Em Lisboa, 
por imposição camarária, os tuk tuk e os GoCar 

passaram a ser elétricos, as trotinetes apareceram 
aw.óci2clas ao turismo como solução de mobilidade 
e 137er. O turismo pode ser até a alavanca para 
que o residente passe a adotar essas medidas. 

Falamos sobre cosmética ou temos 
que fazer mais, porque pode ser tarde 
demais? Imagine que os turistas 
deixavam de chegar ao aeroporto de 
avião, pelos combustíveis, emissões ou 
preço da viagem, face à taxa de CO2, 
imagine esse cenário em 2030. Como 
vão visitar o Algarve? 

Penso o contrário.A globalização, o acesso a férias, 
é uma realidade cada vez mais presente, até em 
regiões do globo que anteriormente não tinham 
essa oportunidade. Por um lado há mais gente 
com possibilidade de fazer férias e de o fazer fora 
de portas. Segundo,'o preço do transporte tem 
vindo a baixar, e não a subir. Diz-me que os preços 
vão subir exponencialmente porque são bens 
esgotáveis, sobretudo os combustíveis fósseis... 
O que temos vindo a observar, por exemplo nas 
viaturas que asseguram o transporte ferroviário, 
é uma sucessiva transformação para mobilidade 
elétrica, para a possibilidade de mobiliclarle através 
do hidrogénio, para outras realidades. 

Aplicado à aeronáutica? Segundo 
a ANA (Aeroportos do Algarve), o 
Aeroporto Internacional de Faro atingiu, 
em 2018, um volume de passageiros 
movimentados perto dos 8,7 milhões. 

Ainda recentemente o dono da Tesla deu uma 
entrevista onde diz que está a preparar para 
2030 um automóvel com uma autonomia de  

The rapid growth in tourism has 
outstripped the implementation of 
decarbonisation technologies. How do 
you view this issue? 

On the one hand, tourism is successful and we 
want the industry to function well, but, on the 
other hand, if there's one sector that acts like 
a sponge in relation to new technologies, then 
it's tourism. In Lisbon, following instructions 
from the city council, tuk-tuks and GoCars 
were made electric, and scooters are now linked 
to tourism as a solution for the problems of 
mobility and leisure. Tourism can act as a 
catalyst for residents to adopt these measures. 

Are we talking about mere window 
dressing in this case, or do we have to 
do more because it may already be too 
late? Imagine that, in 2030, tourists are 
no longer able to travel by plane due 
to higher fuel costs, carbon emissions, 
the increased price of flights or the 
imposition of carbon taxes. How will they 
visit the Algarve? 

I think that the opposite is true. Globalisation, 
and improved access to holiday destinations, is 
an undeniable reality, even in parts of the world 
that have not had these opportunities before. 
Firstly, more people are able to go on holiday 
and travel abroad. Secondly, transport costs have 
been falling, not rising. You say that costs will 
rise exponentially because they depend upon 
limited resources, fossil fileis in particular... 
What we have been observing instead, in 
rail transport for example, is a move towards 
electric mobility, as well as the possibility of 
using hydrogen and various other technologies. 

How about aeroplanes? According to 
ANA (Algarve Airports), in 2018, Faro 
International Airport handled around 
8.7 million passengers. 

Recently, the owner ofTesla gave an interview 
saying that they're designing a car with a  

Die Nachfrage im Bereich des Tourismus 
steigt schneller ais die Technologien zur 
Dekarbonisierung entwickelt werden. 
Wie sehen Sie dieses Szenario? 

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt beim 
Tourismus und wir bemühen uns sehr um 
Effizienz in diesem Bereich - aber es ist 
ja gerade der Tourismus, der nachhaltige 
Technologien anzieht und begünstigt. In 
Lissabon wurden nach Vorgaben des Stadtrats 
die TukTuks und GoCars auf Elektrobetrieb 
umgestellt. Elektroroller sind geradezu prãdes-
tiniert als Beitrag zur Lõsung der Problematik 
im Bereich Mobilitãt und Freizeit. Der 
Tourismus kann hier sogar zum Wegbereiter 
Rir die Akzeptanz dieser Mafnahmen durch 
die Lokalbevõlkerung werden. 

Sprechen wir hier bitte nicht nur über 
kosmetische MaBnahmen. Müssten wir 
jetzt nicht viel mehr tun, weil es sonst 
vielleicht bald zu spãt sein kõnnte? 
Stellen Sie sich vor, dass dieTouristen 
im Jahr 2030 aufgrund eines durch 
die CO2-Steuer erhõhten Reisepreises 
nicht mehr mit dem Flugzeug anreisen. 
Wie würden sie dann an die Algarve 
kommen? 

Ich glaube an eine gegenteilige Entwicklung. 
Durch die Globalisierung ist die Mõglichkeit, 
Urlaub zu machen, Rir viele Menschen mehr 
und mehr zur Realitãt geworden, selbst in 
Regionen der Erde, in denen bisher diese 
Mõglichkeit nicht bestand. Es gibt also einer-
seits mehr Menschen, die ihre Ferien nicht 
zuhause verbringen und auf der anderen Seite 
ist Reisen günstiger und nicht teurer gewor-

den. Sie sagen mir, dass die Preise exponen-
tiell steigen werden, weil sich die Rohstoffe 
und insbesondere die fossilen Brennstoffe 
erschõpfen. Am Beispiel des Bahnverkehrs 
kõnnen wir aber eine sukzessive Umstellung auf 
Elektromobilitãt beobachten. Auch erschliefit 
der Wasserstoffantrieb neue Mõglichkeiten 
der Mobilitãt und somit neue Perspektiven. 
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Wie lásst sich das im Bereich 
der Lufilahrt umsetzen? Laut 
ANA (Betreibergesellschaff der 
portugiesischen Flughdfen) wurde auf 
dem internationalen Flughafen Faro im 
Jahr 2018 ein Aufkommen von fast 8,7 
Millionen Passagieren erreicht. 

Erst kürzlich gab der Tesla-Besitzer Elon 
Musk in einem Interview bekannt, dass er 
fiir 2030 ein Auto mit einer Reichweite von 
etwa einer Million Kilometern beziehungs-
weise 20 Jahren plant. Ich salte nicht, dass 
uns diese Mõglichkeiten schon morgen zur 
Verfiigung stehen, aber der Geschãftsfiihrer 
eines gro£en Untemehmens bestãtigte kürz-
lich, dass uns in den Jahren um 2030 neue 
Mobilitãtstechnologien zur Verfiigung stehen 
und so real werden wie es das Elektroauto in 
der heutigen Zeit ist. 

Bis 2030 müssen wir unseren COZ 
FuBabdruck um mindestens 40% und 
bis 2050 sogar darüber hinaus auf Nua 
reduzieren.Wie kommen wir also an die 
Algarve, wenn nicht mit dem Zug? 

Die Elektromobilitãt bietet sich hier als 
Alternative, sei es mit dem Zug, dem Auto 
oder sogar mit dem Flugzeug. Ich nenne hier 
Elektrizitãt als Beispiel, aber Lõsungen gibt 
es auch im Bereich von Wasserstoff oder mit 
Hilfe ganz anderer, heute noch unbekannter 
Mõglichkeiten. Die Technologie im Bereich 
der emeuerbaren Energien hat sich exponentiell 
weiterentwickelt. Auf der anderen Seite haben 
wir gemeinsam mit der Regionalverwaltung 
fiir Landwirtschaft massiv in die Fõrderung 
einer Kreislaufwirtschaft investiert. Unser 
jetziges Wirtschaftsmodell, in dem extrahiert, 
produziert, verbraucht und weggeworfen 
wird, muss umgestellt werden, damit eine 
Ressource neue Ressourcen generiert. In 
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen 
wie der Landwirtschaft versuchen wir, die 
Integration lokaler Güter und Dienstleistungen 
in die touristische Wertschõpfungskette zu 
fórdern und so den õkologischen Ftifiabdruck 
der den Besuchern zur Verfiigung gestellten 
Angebote zu verringem. 

Wie lãsst sich angesichts der 
wachsenden touristischen Nachfrage 
der Okologische FuGabdruck der 
Algarve verringern? 

Wir haben Raum zum Wachsen, denn 
Nachhaltigkeit beschrãnkt sich nicht nur 
auf õkologische Aspekte, sondem bezieht auch 
wirtschaftliche oder soziale Auswirkungen mit 
ein. Zum Beispiel existieren an der Algarve 
zwei Realitãten, die sich fiir diejenigen, die hier 
leben und arbeiten problematisch gestalten. 
Einerseits ist der Tourismus 'dar der domi-
nierende Sektor der Region, und es gibt nur 
wenige andere Sektoren von vergleichbarer 
Bedeutung. Dadurch ist er natürlich auch 
Grundlage der Weiterentwicklung auf anderen 
Gebieten, wie auch bei der Einfiihrung einer 
Kreislaufwirtschaft. Andererseits kann das 
aufgrund der Saisonabhãngigkeit aber auch 
zu unsicheren Beschãftigungsverhãltnissen 
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cerca de um milhão de quilómetros ou de 
20 anos. Não diria que é para amanhã, mas 
um CEO de uma grande empresa afirmou 
recentemente que será natural que em 2030, 
ou em anos muito próximos dessa data, haja 
mobilidade em termos de viação que tenha a 
mesma realidade que hoje vemos num carro 
elétrico. 

Até 2030 temos que baixar a nossa 
pegada em pelo menos em 40% e em 
2050 teremos que baixar ainda mais. 
Como iremos chegar ao Algarve, se 
não for de comboio? 

Se a mobilidade for elétrica, seja ela por com-
boio ou rodovia ou por aviação, com uma 
motorização diferente. Falo de elétrica, mas 
pode ser hidrogénio ou até outras realidades 
ainda hoje desconhecidas, a tecnologia tem 
evoluído exponencialmente nas energias reno-
váveis. Por outro lado, temos apostado muito 
na promoção de uma economia mais circular 
em conjunto com a Administração Regional 
da Agricultura. Este modelo económico em 
que se extrai, produz, consome e deita fora 
tem que ser revertido para que um recurso 
gere novos recursos. Aquilo que estamos a 
fazer, juntamente com outros sectores, como 
a agricultura, é tentar promover a integração 
de bens e serviços de base local na cadeia de 
valor do turismo, reduzindo assim a pegada 
ecológica dos serviços disponibilizados a 
quem nos visita. 

Diante do crescimento em termos de 
procura turística como podemos reduzir 
a pegada ecológica do Algarve? 

Temos espaço para crescer porque a susten-
tabilidade não atua apenas sobre um pilar 
ambiental, tem impactos sobre o ponto de vista 
económico ou social. Por exemplo, o Algarve 
tem duas realidades que são constrangedoras 
para quem cá vive e trabalha. O turismo é o 
setor dominante na região e há poucos setores 
que possam ombrear com este, apesar de poder 
constituir uma alavanca para outros, daí ter 
falado na economia circular. A sazonalidade 
pode conduzir a trabalho precário ou mal pago 
e é preciso pensar nisso do ponto de vista da 
sustentabilidade e promovermos outro tipo de 
oferta. Segundo a Organização Mundial de 
Turismo, no próximo ano teremos na Europa 
cerca de 26 milhões de viagens devido ao 
turismo de natureza. Estamos a desenvolver 
respostas, do ponto de vista da oferta, que 
geram procura durante todo o ano e que não 
se centram apenas no litoral. Essa é uma forma 
de poder crescer de forma sustentável, seja do 
ponto de vista do impacto ou do bem-estar 
de quem cá vive. 

Como mistura as palavras turismo e 
natureza? A venda da natureza funciona? 

A nossa satisfação passa muito por essa con-
templação da própria natureza. Desde sempre 
as pessoas deslocam-se para ver a beleza 
natural como uma motivação primária ou 
apenas como um local aprazível para outras  

lifetime of one million kilometres or 20 years, 
due to be launched in 2030. I can't say that 
this will all happen tomorrow, but the CEO 
of a large company is saying that, by 2030, 
or dose to that date, the kind of road travel 
that we see today with electric cars will be 
widespread. 

That's marketing... By 2030, we have to 
lower our carbon footprint by at least 
40%, and, by 2050, we need to live with 
zero emissions. How will people get to 
the Algarve, if not by train? 

By electric means of transport, whether by 
train, road or plane. I'm tallcing about elec-
tricity, but these technologies may involve 
hydrogen or other, as yet unknown, designs 
given that the renewable energies sector is 
developing very quickly. On the other hand, 
we've invested heavily in promoting a more 
circular economy, working in conjunction with 
the Regional Administration of Agriculture. 
lhis economic model whereby we extract, 
produce, consume and then throw things 
away has to be reversed if we're going to use 
the resources we have to generate further 
resources. What we're doing, together with 
other sectors such as agriculture, is promoting 
the integration of local goods and services 
into the value chain of tourism, thereby 
reducing the carbon footprint of the goods 
and services available to our visitors. 

Faced with the growth in tourism, how 
can we reduce the Algarve's carbon 
footprint? 

We have room to grow, because sustainability 
is not just about the environment — it has an 
impact on economics and society. For example, 
the Algarve has two versions ofreality that are 
uncomfortable for those who live and work 
here. Tourism is the dominant sector in the 
region, and there are few others that can match 
it — although it cari have the effect of elevating 
other industries, hence the circular economy. 
The seasonal nature of the tourist trade can 
lead to precarious or underpaid employment. 
We need to think about this from the point of 
view of sustainability, and we need to promote 
other kinds of services. According to the World 
Tourism Organisation, next year we will have 
about 26 million trips in Europe classified as 
`nature tourism'. We're developing a response 
to this, and looking at what we can offer in 
order to generate a demand all year round that 
is not just focused on the coast. In this way, 
we will be able to grow sustainably, both in 
terms of our environmental impact and the 
wellbeing of those who live here. 

How do you manage to combine the 
words tourism and nature? Does selling 
nature actually work? 

Our satisfaction reaches beyond the contem-
plation of nature in itself. People have always 
travelled to see natural beauty, to appreciate 
the landscape or to enjoy pleasant places as 
locations for other activities. In the Algarve, 
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und unterbezahlter Arbeit fiihren — es gilt 
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
darüber nachzudenken und andere 
Stellenangebote zu fórdern. Nach Angaben 
der Welttourismusorganisation kõnnen wir im 
nãchsten Jahr im Bereich des Naturtourismus 
mit etwa 26 Millionen Reisen in Europa 
rechnen. Auf dieser Basis entwickeln wir 
Angebote, für die Nachfrage wãhrend des 
gesamten Jahres besteht und die sich nicht nur 
auf die Küstengebiete beschrãnken. Dies ist 
ein Weg, um nachhaltig zu wachsen, sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der õkologischen 
Auswirkungen als auch in Bezug auf das 
Wohlergehen derer, die hier leben. 

Wie lassen sich Tourismus und Natur 
überhaupt miteinander in Einklang 
bringen? ist der Verkauf der Natur ein 
Lõsungsansatz? 

Unsere Lebenszufriedenheit hãngt sehr 
stark von der Interaktion mit der Natur ab. 
Die Menschen haben sich schon immer 
gern in der Natur aufgehalten, hauptsãch-
lich um deren Schõnheit zu geniefien, aber 
auch zu einer Vielzahl von Aktivitãten. Die 
Algarve mit der Küstenregion als wich-
tigstem Touristenmagnet verfügt in ihren 
200 Kilometern auch über ein nationales 
õkologisches Unterwasserreservat. 

Und warum dann nicht auch die 
lokale Landwirtschaft feirdern, anstatt 
Lebensmittel für Einwohner und Touristen 
unter erheblichem Transportaufwand zu 
importieren? 

Dies ist eine weitere Gelegenheit, 
Nachhaltigkeit in Wettbewerbsfáhigkeit zu ver-
wandeln. Wenn wir reisen, mõchten wir etwas 
anderes sehen als das, was wir von zu Hause 
kennen - etwas Lokales und Authentisches, 
insbesondere in der Gastronomie. Aus unseren 
Traditionen und unserer Authentizitãt gewin-
nen wir unter Einbeziehung der Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft die Fãhigkeit, die lokalen 
Besonderheiten herauszustellen und unseren 
Besuchern nahezubringen. So findet auch die 
õrtliche Bevõllcerung Betãtigungsfelder, sei 
es im Bereich lokaler landvvirtschaftlicher 
Produktion, oder aber auch in der Ausübung 
eines von ihren Vorfahren übernommenen 
Handwerks. Auf diese Weise erreichen wir 
wesentlich mehr Authentizitãt und schaffen 
so auch ein interessanteres Reiseziel. 

Der Tourismus steht für Entwicklung, aber 
auch für Verschmutzung der Umwelt... 

Zusammen mit der CCDR (Kommission 
für Koordination und Entwicldung), UALg 
(Universitãt der Algarve) und Turismo de 
Portugal (Portugiesische Tourismusbehõrde) 
sind wir dabei, eine Beobachtungsstelle für 
nachhaltigen Tourismus einzurichten, mit dem 
Ziel, den õkologischen Fugabdruck der Algarve 
zu untersuchen. Einerseits wollen wir dadurch 
eine verlãssliche Diagnose der tatsãchlichen 
Auswirkungen dieses Wirtschaftszweiges 
erhalten, aber auch weitere diesen Sektor 
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atividades. O próprio Algarve, que tem a sua 
costa como principal cartão de visita, tem 
também nesses 200 quilómetros uma reserva 
ecológica submarina nacional. 

E porque não criar uma agricultura local 
em vez de importar e transportar produtos 
alimentares para residentes e turistas? 

Essa é mais uma oportunidade para transformar 
a sustentabilidade em competitividade. Quando 
viajamos queremos ver algo diferente daquilo 
que utilizamos em nossa casa, aquilo que é local, 
autêntico, principalmente na gastronomia. Na 
lógica da economia circular e na lógica daquilo 
que é autêntico, que são as tradições, ganha-se 
essa capacidade que é dar mais valor ao que é 
local para quem nos visita e que quem cá esteja 
possa ter o seu emprego com base na sua produção 
local ou no seu conhecimento de determinado 
oficio, que remonta aos seus ancestrais. Tudo 
isso transforma o destino e o melhora porque o 
torna ainda mais autêntico e mais diferenciador. 

O turismo rima com evolução, mas 
também com poluição... 

Em conjunto com a CCDR, com a UALg, 
com o Turismo de Portugal, estamos a criar um 
observatório de turismo sustentável. É exata-
mente para perceber qual a pegada ecológica 
do Algarve que criámos este observatório; por 
um lado para termos um diagnóstico fidedigno 
daquilo que é o real impacto desta atividade 
económica, mas também para estudar as 
questões que afetam o setor e criar uma base 
para políticas públicas para a região. 

É formado em Engenharia do Ambiente. 
Conhece a sua pegada ecológica? 

Essa precisão não tenho. Procuro trabalhar 
numa escala um pouco maior, que é o Algarve, 
e desenvolver iniciativas nesse sentido que 
tenham um impacto mais lato. 

No que consiste esse observatório? 

Há um conjunto de fatores que é necessário 
aferir, desde o consumo da água, ao emprego, 
passando pela utilização de resíduos sólidos, 
de energias renováveis, entre outros parâ-
metros. Este observatório não foi criado 
de raiz, é um conjunto de contribuições de 
diferentes instituições. Está já na fase de 
candidatura para a Organização Mundial de 
Turismo e permite integrar o conhecimento 
do centro de investigação que já foi criado 
pela universidade. 
Neste momento as instituições que estão 
incluídas são a UALg (porque precisamos 
do contributo de um conhecimento científico 
validado); a CCDR, que é quem coordena o 
desenvolvimento regional; a RTA, que manifes-
tou desde a primeira hora esta necessidade, e o 
Turismo de Portugal, porque tem esta necessi-
dade à escala nacional, exatamente porque quer 
que o turismo seja um setor pioneiro do ponto 
de vista da sustentabilidade. Obviamente que 
teremos que ter um conjunto mais vasto de 
parceiros, por isso não está vedado a ninguém.  

although the coastline is the main attraction, 
we also have a national underwater ecological 
reserve along this 200km stretch. 

And why not promote local agriculture 
instead of importing and transporting 
food for residents and tourists? 

This is yet another opportunity to turn sus-
tainability into competitiveness. When we 
travel, we want to see something different from 
what we have at home. We are interested in 
what is local and authentic, especially when 
it comes to food and gastronomy. Within a 
circular economy — focused on authenticity 
and tradition — we are able to provide valuable 
local goods and services to those who visit us. 
People who live here can find employment 
in producing things locally, or by using their 
knowledge of a particular craft,which may date 
back to the traditions of their ancestors. This 
can transform and improve the destination, 
making it more authentic and distinctive. 

Tourism goes hand in hand with 
evolution, but also with pollution... 

Together with the Regional Coordination 
and Development Commission (CCDR), the 
University of the Algarve (UALg) and Turismo 
de Portugal, we are creating a sustainable tour-
ism observatory. We set up this observatory in 
order to understand the carbon footprint of 
the Algarve; we would like to have an accurate 
picture of the true impact of this economic 
activity, but we would also like to research the 
issues affecting the sector and create a basis 
for public policies for the region. 

You have a degree in Environmental 
Engineering. Do you know anything 
about your own carbon footprint? 

I don't know my precise impact. I try to work 
on a slightly larger scale, considering the 
Algarve as a whole and developing initiatives 
that might have a wider impact. 

What does this observatory consist of? 

There are a number of factors that need to be 
measured, ranging from water consumption to 
employment, residual waste, renewable energy 
and other such areas. This observatory was 
not created from scratch. Various institutions 
contributed towards its formation. It is already 
preparing its application for the World Tourism 
Organisation, and it incorporates knowledge 
from the research centre that was already set 
up by the university. 
At the moment, the institutions involved are 
UALg (as we need the input of peer-reviewed 
scientific research); CCDR (which coordinates 
regional development); RTA (which expressed 
this need for research from the outset), and 
Turismo de Portugal (since this body requires 
such research on a national scale, precisely 
because it wants tourism to be a pioneering 
sector from the point ofview of sustainability). 
Obviously, we will have to have a broader group 
of partners, so the project isn't closed to anyone.  

betreffende Probleme untersuchen und so eine 
Grundlage fiir politische Weichenstellungen 
in der Region schaffen. 

Sie haben einen Abschluss in 
Umweltingenieurwissenschaften. Ken nen 
Sie lhren Ókologischen Ful3abdruck? 

Nicht im Detail. Ich arbeite in einem etwas 
grõfieren Magstab, nãmlich bezogen auf die 
Algarve, und versuche dort in diese Richtung 
gehende Initiativen zu entwickeln, die eine 
grõgere Wirkung haben. 

Wie soll diese Beobachtungsstelle 
a rbeiten? 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die gemes-
sen werden müssen, vom Wasserverbrauch 
bis zur Entvvicklung auf dem Arbeitsmarkt 
und vom Umgang mit Feststoffabfállen bis 
zur Anwendung erneuerbarer Energien, 
um nur einige Parameter zu nennen. Diese 
Beobachtungsstelle wird nicht von Grund auf 
neu geschaffen, sondem setzt sich aus dem 
Zusammenspiel einer Reihe von Beitrãgen 
verschiedener Institutionen zusammen, bewirbt 
sich bereits bei der Welttourismusorganisation 
und ermõglicht die Integration der Ergebnisse 
des bereits von der Universitãt geschaffenen 
Forschungszentrums. 
Zu den gegenwãrtig beteiligten Institutionen 
gehõren die UALg (Universitãt der Algarve), 
die uns die notwendigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse liefert•, die CCDR (Kommission 
fiir Koordination und Entwicklung), die als 
Kontrollorgan fiir die Regionalentwicklung 
fungiert; die RTA (Tourismusverband der 
Algarve), die die Notwendigkeit einer solchen 
Beobachtungsstelle erkannt und die Bildung 
derselben initiiert hat und Turismo de Portugal 
(Portugiesische Tourismusbehõrde), gerade 
weil die Nachhaltigkeit des Tourismus auch 
aufnafionaler Ebene eine Vorreiterrolle spielen 
soll. Natürlich müssen wir eine grõgere Anzahl 
von Partnem gewinnen und sind diesbezüglich 
in alie Richtungen offen. 

Wie kânnen wir weitere Voraussetzungen 
schaffen, emissionsfrei zu werden? 

Dies ist doch das Ziel aller ',ander und in allen 
Branclien.Für den Tourismus sehe ich das nicht 
als Problem, sondem ais Chance.Wirwerden das 
sehr gewissenhaft angehen und richten deshalb 
ja auch diese Beobachtungsstelle fur nachhalti-
gen Tourismus ein, um die Auswirkungen wis-
senschaftlich zu messen und unsere Magnahmen 
entsprechend zu gestalten. Das Programm wurde 
bereits von AMAL (Zusammenschluss der 16 
Landkreise der Algarve) vorgestellt. 

Wir wissen, dass der Tourismus für rund 
acht Prozent der weltweiten COZ 
Emissionen verantwortlich sind. 

Wir besitzen die Bereitschaft, die Sensibilitãt 
und bestãtigen, in einer Reihe von Bereichen 
positiv darauf einzuwirken. Im Oktober haben 
wir zusammen mit Ryanair, unserem Partner bei 
dieser Initiative, auf einer Flãche von 250 Hektar 

Página 18



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Ambiente e Ciência

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,02 cm²

  Corte: 7 de 13ID: 84136908 31-12-2019

nach einem vorher mit dem Verein GEOTA 
festgelegten Plan eine Wiederaufforstung 
einheimischer Baumarten begonnen. Wir 
haben auch versucht, andere Maf3nahmen zu 
unterstützen, und zum Beispiel zur Initiative 
„Green Mountain" vom Zoomarine beigetragen, 
einem ãhnlichen und sehr interessanten Projekt. 

Sie sprechen von Bereitschaft 
Kõnnen Sie das prázisieren? 

Wir müssen an Lõsungen arbeiten, zum Beispiel 
beim Wasserverbrauch. Als Umweltingenieur 
habe ich in einer Wasseraufbereitungsanlage 
gearbeitet, die Wasser für die Bewãsserung 
von Golfplãtzen bereitstellte. Bereits vor 
25 Jahren wurde dies an der Algarve schon 
gemacht. Heute wird der Grofiteil der 40 
vorhandenen Golfanlagen mit wieder aufbe-
reiteten Wasser bewãssert.Wir haben auch im 
Bereich der Effizienz des Wasserverbrauchs 
gehandelt und im August in Zusammenarbeit 
mit dem Wasserversorger Aguas do Algarve 
eine Kampagne entwickelt, um den effizi-
enteren Umgang mit Wasser zu fõrdern: 
„Wasserverbrauch mit einem Tropfen 
Verantwortlichkeit". 

Die im Herbst vorhandenen 
Wasserreserven kõnnen die Region nur 
noch bis Dezember versorgen, falis es 
nicht mehr regnen sollte. 

Das Wasserproblem kõnnte beispielsweise - um 
die Speicherkapazitat zu erhõhen durch den 
Bau eines Stausees im Zentrum der Algarve 
gelõst werden. 

ist die Meerwasserentsalzung ein Weg? 

Wir müssen vordringlich an anderen, mõg-
licherweise interessanteren Themen arbeiten, 
denn die Meerwasserentsalzung ist unter den 
gegebenen Voraussetzungen an der Algarve aus 
finanzieller Hinsicht nicht einfach. Ich halte 
die Initiativen zur Einführung des Prinzips 
der Wasserkreislaufwirtschaft Rir wichtiger. 
Manchmal nutzen wir unser Brauchwasser 
auf unkontrollierte Weise, und ich beziehe 
mich hier nicht nur auf die Menge. Wir ver-
wenden qualitativ hochwertiges Trinkwasser 
in einem Kreislauf, der von der allgemeinen 
Wasserversorgung getrennt sein müsste und 
entsprechend der Weiterverwendung eine 
ganz unterschiedliche Aufbereitung erfah-
ren sollte. Zum Beispiel kann das Abwasser 
des Waschbeckens aufgefangen und zum 
Spülen der Toilette genutzt werden, wie es 
in China gemacht wird. Einerseits muss das 
Brauchwasser effektiver genutzt werden, ande-
rerseits muss es auch entsprechend aufberei-
tet werden, um erneut dem Wasserkreislauf 
zugeführt werden zu kõnnen. Wir müssen 
ein System entwickeln, das von der reinen 
Abwasserklãranlage (ETAR) weiterfiihrt: zu 
einer Brauchwasseraufbereitungsanlage (ETA). 

Kfinnen Sie das nõher erlãutern? 

Das Abwasser aus der Kanalisation, das derzeit 
in einer Abwasserklãranlage behandelt wird, 
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Como conseguimos continuar a criar as 
premissas para atingir as zero emissões? 

Esse é o objetivo para todos os países e para 
todos os setores. Em termos do turismo não o 
vejo como um problema, mas como uma opor-
tunidade. Vamos fazê-lo com consciência, por 
isso estamos a criar o observatório de turismo 
sustentável, para medir cientificamente quais 
são os impactos e definir as nossas apostas. 
O programa já foi apresentado pela AMAL. 

Sabemos que o turismo é responsável por 
cerca de 8 % da pegada a nível mundial. 

Temos a disponibilidade, sensibilidade e empe-
nho em atuar positivamente numa série de 
áreas. Em outubro tivemos uma plantação de 
árvores autóctones, de acordo com um plano 
pré-estabelecido com a GEOTA, numa área 
de 250 hectares, juntamente com a Ryanair, 
que é nossa parceira nesta iniciativa. Temos 
tentado criar outras medidas e contribuído com 
a iniciativa 'Montanha Verde', do Zoomarine, 
um projeto semelhante e muito interessante. 

Fala de outras medidas. Pode ser mais 
específico? 

Temos que trabalhar nas soluções,por exemplo no 
consumo da água. Como engenheiro do ambiente 
já trabalhei numa estação de tratamento de águas 
que as reutilizava para a rega de campos de golfe. 
Há 25 anos atrás já se fazia isso no Algarve. Hoje, 
entre os 40 campos existentes, a maioria tem 
que ter a capacidade de ir buscar água já tratada. 
Temos também atuado ao nível da eficiência do 
consumo de água. Em agosto desenvolvemos uma 
campanha em conjunto com as Águas do Algarve 
para apelar ao uso racional de água: "consuma 
água com um pingo de consciência". 

No outono, se não chovesse mais, as 
reservas existentes só teriam água 
suficiente para abastecer a região até 
ao fim do ano. 

A água é uma preocupação, uma das apostas 
está na construção de uma albufeira na zona 
central do Algarve para poder aumentar a 
capacidade de armazenamento. 

A dessalinização é um caminho? 

Há outras questões que devemos trabalhar 
e que poderão ser mais interessantes, não 
excluindo a dessalinização que, do ponto de 
vista financeiro, não é muito fácil nas condições 
em que o Algarve está. Considero iniciativas 
mais importantes aplicar o princípio da eco-
nomia circular à água. Às vezes utilizamos 
águas de abastecimento de forma desregrada, 
e não estou a referir-me apenas à quantidade. 
Utilizamos água com qualidade para beber 
num circuito que poderia ser autonomizado 
e ter níveis tratamentos diferentes, com outra 
reutilização ou aproveitamento. Por exemplo 
no lavatório, uma circulação permitiria o uso 
noutro circuito no autoclismo, como se faz 
por exemplo na China. Prolongar o uso da 
água por um lado, por outro tratá-la de forma 

a se de novo consumível, desenvolvendo um  

How can we continue to pursue the aim 
of zero emissions? 

This is a goal for every country and every 
sector. In terms of tourism, I don't see it as a 
problem, but as an opportunity. We're making 
a conscious effort to achieve this aim, so we're 
setting up the sustainable tourism observatory 
to measure the impacts of the industry and to 
outline our commitments.lhe plan has already 
been submitted by the Association of Algarve 
Municipalities (AMAL). 

We know that tourism accounts for 
about 8% of the world's carbon footprint. 

We have the ability, sensitivity and commit-
ment to act positively in a number of areas. 
In October, we planted native trees across an 
arca of 250 hectares, following a plan that was 
pre-established with GEOTA (Environmental 
and Land Use Planning Study Group), in 
association with Ryanair, our partner in this 
initiative.We've been trying to develop other 
initiatives, and have contributed to Zoomarine's 
similar and very interesting 'Green Mountain' 
project. 

You mention 'other initiatives'. Can you 
be more specific? 

We have to work on developing solutions, cen-
tred around water consumption, for example. 
As an environmental engineer, I worked at a 
water treatment plant that recycled water for 
the irrigation of golf courses.lhis was already 
taking place in the Algarve 25 years ago.Today, 
across the 40 existing courses, you'll find that 
most of them have the capacity to use recycled 
water. We've also been working at the levei of 
water consumption and efficiency. In August, 
we developed a campaign with Águas do 
Algarve, calling for rational water use: "consume 
water with a shred of awareness". 

In the autumn, if there was no more rain, 
the existing water reserves would only 
be enough to supply the region until the 
end of the year. 

Water is a concem. One proposal is to construct 
a reservoir in the central Algarve region to 
increase storage capacity. 

Is desalination an option? 

There are other options that we need to 
work on that may be more promising — not 

excluding desalination, which from a finan-
cial point of view is rather challenging here 

in the Algarve. I think it's more important 
for initiatives to apply the principies of a 

circular economy to water. Sometimes, we 

use our water supply in an unregulated way, 
and I'm not just referring to the amount 

of water we consume. We use good quality 

drinking water in a circuit that could be made 

self-sufficient and have various treatment 
leveis, allowing for its reuse. In the case of 
washbasins, for example, we could have a 
circuit that would allow the wastewater to 
be used to flush the toilet, as in China. On Página 20
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sistema que, de uma Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR) se passa a uma 
Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Pode ser mais específico? 

Os esgotos que hoje são tratados numa ETAR 
podem ter um upgrade no seu tratamento, uma 
injeção na água de abastecimento. Em vez de 
estarmos a ir buscar água a uma barragem, se 
formos numa primeira instância aumentar o 
nível de tratamento dos nossos esgotos, estamos 
fazer duas coisas bem: evitar que essa água vá 
para o meio aquático e que siga para um nível 
de tratamento que permite reentrar neste ciclo 
de consumo. Essa é para mim uma das mais 
importantes reformas ao nível dos sistemas de 
tratamento e abastecimento de águas. Uma das 
medidas da mitigação das alterações climáticas 
que a AMAL fez preconiza isto mesmo, mas 
temos que nos lembrar que Portugal é dos 
poucos países que tem construído um plano 
nacional para mitigar as alterações climáticas. 
Podemos não ser o melhor exemplo em mui-
tas coisas, mas noutras, como a utilização de 
renováveis temos felizmente bons exemplos, 
apesar de termos ainda que melhorar. 

Em termos de hotelaria e construção, 
olhamos para a Praia da Rocha ou 
Armação de Pera... Vamos construir 
mais prédios ou os que existem são 
suficientes? 

A ideia é sempre reabilitar a construção exis-
tente, até por uma questão de melhoria da 
qualidade da nossa oferta, e atender às ques-
tões do impacto das alterações climáticas. Há 
cerca de três meses assinámos um protocolo 
com a AMAL, que fez um trabalho muito 
interessante sobre medidas mitigadoras das 
alterações climáticas, desde a energia, do ponto 
de vista da eficiência, ao consumo das unidades 
hoteleiras. A primeira abordagem é começar 
pela redução do consumo, a possibilidade de 
microgeração, produzir energia por proximi-
dade, desde a substituição por lâmpadas de 
menor consumo ou a instalação de painéis 
fotovoltaicos/de aquecimento de águas, tendo 
em vista a criação de um auto consumo. 

Hoje os empresários olham com 
outra perspetiva para as questões 
ambientais? 

Nos anos 80, infelizmente, este tema era 
visto de outra forma, mas hoje as unidades 
hoteleiras e restaurantes olham para a energia, 
até pelo preço que consta na fatura, como 
uma oportunidade para reduzir custos de 
contexto. Esta simbiose tem que ser aprovei-
tada, de forma a serem adaptadas as linhas 
orientadoras que o turismo de Portugal tem 
para a qualificação da oferta e a melhoria da 
eficiência energética. 

Existe um conflito entre a 
sustentabilidade e a competitividade... 

Hoje em dia a sustentabilidade é um fator 
de competitividade. Porque reduz custos,  

the one hand, we could extend the use we 
make of water while, on the other hand, we 
could recycle it and use it for consumption, 
developing a system that upgrades it from a 
Wastewater Treatment Plant (ETAR) to a 
Water Treatment Plant (ETA). 

Can you be more specific? 

The sewage that's currently treated in a 
Wastewater Treatment Plant could have 
an upgrade in its treatment, resulting in an 
injection into the water supply. Instead of 
getting water from a dam, ifwe first improve 
the treatment of wastewater then we are 
doing two things well: preventing that water 
from being sent back into the environment 
and allowing it to re-enter the consumption 
cycle. As far as I'm concerned, this is one of 
the most important reforms taking place 
at the levei of water treatment and supply 
systems. One of AMAL's climate change 
mitigation measures advocates this idea. 
We must remember that Portugal is one of 
only a handful of countries with a national 
plan to mitigate climate change. We may 
not be the best in some areas, but, in other 
areas, such as renewable energy, we're doing 
well — although there's still lots of room for 
improvement. 

In terms of hoteis and construction, let's 
consider Praia da Rocha or Armação 
de Pera... Are there plans for more 
buildings or are there already enough? 

lhe aim is always to replenish the existing 
building stock, both to improve the quality 
of the supply and to address issues relating 
to the impact of climate change. About 
three months agá, we signed a protocol with 
AIVIAL,who made a very interesting study on 
climate change mitigation measures, which 
focused on energy consumption in tourist 
accommodation. We must start by reducing 
consumption, considering the possibilities 
of microgeneration, producing power locally, 
installing low-energy light bulbs or photo-
voltaic/water heating panels with a view to 
creating self-contained systems. 

Do entrepreneurs now look at 
environmental issues from a different 
perspective? 

Unfortunately, back in the 1980s, this issue 
was viewed differently. Today, hoteis and 
restaurants look at their use of energy (and 
the price shown on their bills) and see it as 
an opportunity to reduce their overheads.This 
symbiosis has to be harnessed, so that they 
can adapt to Turismo de Portugal's guidelines 
on improving our energy efficiency, our goods 
and our services. 

There is a conflict between sustainability 
and competitiveness... 

Nowadays, sustainability is a major part of 
competitiveness. Sustainability reduces costs 
in terms ofwater or electricity consumption  

kann in einer Brauchwasseraufbereitungsanlage 
entsprechend gereinigt und dem 
Wasserversorgungskreislauf erneut zugefiihrt 
werden. Anstatt sofort neues Wasser aus einem 
Stausee zu holen, verbessern wir zunãchst 
die Aufarbeitung unseres Abwassers, und 
das ist gleich in zweierlei Hinsicht positiv: 
Wir verhindern einerseits, dass ungereinigte 
Abwãsser in den natürlichen Wasserkreislauf 
gelangen und kõnnen andererseits das qualitativ 
hochwertig aufbereitete Wasser wieder in den 
Brauchwasserlcreislauf einspeisen. Dies ist fiir 
mich eine der wichtigsten Reformen im Bereich 
der Wasseraufbereitung und -versorgung und 
wird auch von AMAL ais Maílnahme zur 
Eindãmmung des Klimawandels befiirwortet. 
Ich mõchte daran erinnem, dass Portugal eines 
der wenigen Lãnder ist, das einen nationalen 
Klimaplan aufgestellt hat. In vielen Bereichen 
sind wir vielleicht kein leuchtendes Beispiel, 
aber in einem, bei der Nutzung emeuerbarer 
Energien, kõnnen wir glücklicherweise Erfolge 
vorweisen. Natürlich müssen wir uns auch hier 
noch verbessern. 

Werfen wir einen Blick auf Praia da 
Rocha oder Armação de Pera bezüglich 
Hoteigewerbe und Bebauung. Ist der 
Bau weiterer Gebãude geplant oder 
gibt es bereits genug? 

Die Sanierung eines bestehenden Gebãudes 
ist immer die bessere Option, um die 
Qyalitãt unseres Angebots zu verbessern 
und der Problematik der Auswirkungen 
des Klimawandels Rechnung zu tragen. 
Vor ungefã.hr drei Monaten haben wir 
mit AMAL ein Protokoll unterzeich-
net, das einen sehr interessanten Beitrag 
zur Eindãmmung des Klimawandels in 
den Bereichen Energieeffizienz und -ver-
brauch in Hotelbetrieben leistet. Die ersten 
Magnahmen bestehen darin, den Verbrauch 
zu senken, die Mõglichkeit der Errichtung 
von Kleinstanlagen zur Energieerzeugung 
auszuloten, um Energie ortsnah und dezentral 
zu erzeugen; des Weiteren in der Installation 
von Photovoltaikpaneelen und Solarkollektoren 
für den Eigenverbrauch und auch im Austausch 
ãlterer Glühbimen gegen neue energiesparende 
Alternativen. 

Betrachten Unternehmer in der heutigen 
Zeit Umweltauflagen aus einer anderen 
Perspektive? 

In den 1980er Jahren wurde dieses Thema 
leider anders gesehen, aber heute achten 
Hotel- und Restaurantbetriebe auf den 
Energieverbrauch und sei es nur, weil die 
Hõhe der Stromrechnung Anlass gibt, in 
diesem Bereich über die Mõglichkeit zur 
Betriebskostensenkung nachzudenken. 
Diese Symbiose sollte genutzt werden, um 
die Richtlinien anzupassen, nach denen 
der portugiesische Tourismus sein Angebot 
ausrichten und die Energieeffizienz verbes-
sern muss. 
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seja no consumo da água ou de eletrici-
dade ou melhor eficiência na recolha de 
resíduos. É o add on do ponto de vista da 
competitividade, porque a própria procura 
perceciona e exige. 

E  em relação aos incêndios e à 
regularidade com que os mesmos 
ocorrem no Algarve, com áreas ardidas 
durante muitos anos, como vendemos 
esse tipo de turismo? 

Temos vários parques naturais por todo o 
Algarve. Sempre defendi o desenvolvimento 
sustentável e não o conservacionismo sem 
perspetiva. Quando há usufruto com respon-
sabilidade, e normalmente aquele que procura 
o turismo de natureza, que encontra nos mer-
cados emissores como a Alemanha e Holanda 
a sua maior procura, é um turista responsável. 
Quando uma área a preservar é usufruída, ela 
dá retorno à população, a pessoa entende o 
valor dessa natureza e torna-se participante 
ativo na sua defesa. Quando é ao contrário, 
quando dizemos que não se pode tocar em 
determinadas áreas, o que acontece é a morte 
ou decadência desse espaço. Não quer dizer 
que não haja espaços sensíveis que devam ser 
totalmente vedados à presença humana, os outros 
devem ser usufruídos com responsabilidade e 
até de forma a conseguir os recursos para que 
se tomem sustentáveis a longo prazo. 

A pergunta não foi respondida. 
Aconteceu recentemente em 
Monchique, e em Cachopo, que ardeu 
em 2012, e durante alguns anos não foi 
possível caminhar na Via Algarviana. 

Essa realidade aconteceu porque havia turismo? 
Se calhar no sítio onde há turismo há pessoas 
atentas a quem, muitas vezes de forma crimi-
nosa, inicia esse tipo de incêndios.  

and leads to greater efficiency in waste 
management. ft is an add on from the point 
of view of competitiveness, because com-
petitiveness seeks answers, new insights 
and demands. 

What about fires and their frequency 
in the Algarve, as we've been left with 
burned areas for many years? How do 
we sell this kind of tourism? 

We have several natural parks across the 
Algarve. I have always advocated in favour 
of sustainable development, and have dis-
couraged conservationism without any 
real future perspective. These parks can be 
enjoyed responsibly, usually by those looking 
for nature tourism — there is a demand for 
this in the markets from Germany and the 
Netherlands. Here we have responsible 
tourists. When a protected arca is enjoyed, 
it gives something back to the population. 
People understand the value of this space 
and become active participants in its defence. 
When the opposite occurs and we say that 
certain arcas are untouchable, then these 
parks suffer death and decay. lhis is not 
to say that there aren't some vulnerable 
arcas that should be completely closed to 
the public, but the other spaces should be 
enjoyed responsibly in order to be sustainable 
in the long term. 

The original question still hasn't been 
answered.This happened recently in 
Monchique, and in Cachopo in 2012. 
For a few years, you couldn't walk along 
the Via Algarviana. 

Did this happen because of tourism? Maybe in 
places where there is tourism, there are people 
alert to those who start such fires, often with 
criminal intent. 

Trotzdem gibt es den Konflikt 
Nachhaltigkeit versus 
Wettbewerbsfeihigkeit. 

Nachhaltigkeit ist heutzutage ein 
Wettbewerbsfaktor. Sie trãgt nicht nur 
beim Wasser- oder Stromverbrauch zur 
Kostensenkung bei, sondem auch bei einer 
effizienteren Abfallbeseitigung. So gese-
hen ergibt sich die Nachhaltigkeit zwangs-
lãufig bei MAnahmen zum Erhalt der 
Wettbewerbsfáhigkeit. 

Welchen Einfluss haben die an der 
Algarve immer wieder auftretenden 
Waldbránde mit ihren langfristigen 
Auswirkunen auf die Attraktivitãt des 
Tourismus? 

Wir haben mehrere Naturparks an der gan-
zen Algarve. Ich babe mich immer für eine 
nachhaltige Entwicklung und nicht fiir einen 
Umweltschutz ohne Zukunftsaussichten 
ausgesprochen. Wenn es um verantwortungs-
bewusste Nutzung geht, in der Regei um 
Naturtourismus, wie er in Deutschland und 
den Niederlanden die grõfite Nachfrage findet, 
sprechen wir von nachhaltigem Tourismus. 
Wenn ein zu schützendes Gebiet auf diese Art 
genutzt wird, gibt es der Bevõlkerung etwas 
zurück. Die Bewohner erkennen den Wert der 
Natur und werden zu aktiven Teilnehmern 
bei ihrem Schutz. Wenn im Gegensatz dazu 
bestimmte Bereiche einfach gesperrt werden, 
droht der Verfall. Dies bedeutet nicht, dass 
es keine sensiblen, besonders geschützten 
Rãume geben darf, in denen der Mensch 
nichts zu suchen hat, andere jedoch sollten 
verantwortungsbewusst nachhaltig genutzt 
werden, damit die Ressourcen auflange Sicht 
erhalten werden. 

Das ist leider keine Antwort auf unsere 
Frage. Es brannte erst kürzlich in 
Monchique und 2012 in Cachopo. 
Einige Jahre lang war die Via 
Algarviana unbegehbar. 

Ist denn die Ursache für diese Brãnde beim 
Tourismus zu suchen? Es ist doch vielmehr 
so, dass in touristisch erschlossenen Gebieten 
die Bewohner zum Schutz vor Brãnden bei-
tragen, die oftmals von kriminellen Elementen 
gelegt werden. 

Im Jahr 2018 erzielte der Tourismus 
an der Algarve einen Ertrag von rund 
16,6 Milliarden Euro und damit einen 
Beitrag von 8,2% zum nationalen  BIP.  Wie 
haben Sie in diesem Zusammenhang 
die Erwãgung von Õlbohrungen an der 
Algarveküste gesehen? 

Dies war ein sehr interessantes Thema und 
meiner Kenntnis nach eins von wenigen 
Themen das in der Lage war, die gesamte 
Region zu mobilisieren—von Geschãftsleuten, 
die RTA (Tourismusverband der Algarve), 
die Universitãt, die CCDR (Kommission 
fiir Koordination und Entwicklung), bis zu 
allen Rathãusern an der Algarve und dem 
südwestlichen Alentejo. Alle Einwohner 
der Algarve, Einheimische wie Auslãnder, 
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Em 2018 o turismo no Algarve gerou 
receitas de cerca de 16,6 mil milhões 
de euros e registou um contributo de 
8,2% para o PIB nacional. Como viu a 
possibilidade da prospeção de petróleo 
na costa algarvia? 

Essa foi uma questão muito interessante, porque 
foi das poucas causas que vi até hoje mobilizar 

toda a região, desde empresários, a RTA, a 
universidade, a CCDR, a todas as câmaras 

em peso do algarve ao sudoeste alentejano, 
bem como toda a gente que vive no Algarve, 
estrangeiros e nacionais. O turismo é o nosso 
ouro nesta região e é fortemente impactado 
com consequências ambientais como aquelas 
que poderíamos ter com a exploração de petró-
leo. Até do ponto de vista da capacidade de 
atrair turistas é importante que a região seja 
vista como uma região que caminha para a 
perspectiva da sustentabilidade. Tudo o que 
seja contrário é um erro. 

Estamos a atingir o 50° aniversário da 
RTA.A solução para aumentar o turismo 
passa por uma evolução ou revolução 
tecnológica? 

A tecnologia poderá permitir-nos reduzir o 
impacto, em termos de transporte, sobretudo 
na deslocação ou acessibilidade à região, mas 
também na própria mobilidade. Pode ser um 
fator muito mitigador do impacto. Por outro 
lado, há um conjunto de apostas que já estão 
hoje no mind set de decisores de diferentes áreas 
que permitem que a perspetiva possível seja 
positiva. Seja no abastecimento, tratamento, 
consumo de água, seja na vertente da energia, 
dos resíduos ou no próprio comportamento 
dos residentes e turistas. 

In 2018, tourism in the Algarve 
generated revenue of around 16.6 
billion euros and made a contribution of 
8.2% to the national GDP.What did you 
think about the proposals for drilling for 
oil along the Algarve coast? 

This was an interesting issue, because it was 
one of the few causes I have seen that could 

mobilise the entire region, from businessmen 
to the RTA, the university, CCDR, every 
municipality from the Algarve to southwest 
Alentejo, as well as everyone else who lives in 
the Algarve, foreigners and nationals alike. 

Tourism is like gold dust in this region, and it 
is heavily impacted by environmental changes 

such as those that might occur following 
oil extraction. As far as its ability to attract 
tourists is concerned, it's important for the 

region to be seen as a sustainably-minded 

place. Anything that runs counter to this 

would be a mistake. 

It's almost the 50th anniversary of the 
Algarve Tourism Board. Does the solution 
for improving the industry depend on a 
technological evolution or revolution? 

Technology could enable us to reduce the 

impact of tourism in terms of transport, mainly 
in matters relating to the region's accessi-
bility, but also in relation to the question of 
mobility. It can be a factor that mitigates the 

industry's impact on the region. Furthermore, 
there are ideas that already exist today in the 

minds of decision-makers from different 

areas, shining a positive light on areas like 

the supply, treatment and consumption of 

water, energy, waste and the behaviour of 
residents and tourists. 

flihlten sich betroffen. Der Tourismus ist die 

Lebensader der Region und Umweltfolgen, 

wie sie bei der Olfórderung auftreten kõnn-

ten, sind deshalb eine Bedrohung. Auch im 

Hinblick auf die Attraktivitãt für Touristen ist 

es wichtig, dass sich die Region insgesamt ais 

Einheit in Richtung Nachhaltigkeit bewegt. 

Alies Gegenteilige wãre ein Fehler. 

Sie feiern das fünfzigjãhrige Bestehen 
der RTA. Erfolgt der weitere Ausbau des 
Tourismus in Form der technologischen 
Entwicklung? 

Die Technologie kann es uns ermõglichen, 

negative Auswirkungen durch die Mobilitãt 

insbesondere bei Urlaubsreisen oder der 

Erreichbarkeit der Region, aber auch bezogen 

auf den Stragenverkehr im Allgemeinen zu 

verringem. Das kann ein sehr wichtiger Faktor 

beim Klimaschutz werden. Augerdem gibt es 

auch eine Reihe von vielversprechenden ande-
ren Entwicklungen, deren Miiglichkeiten den 

Entscheidungstrãgem aus vielen verschiedenen 

Bereichen am Herzen liegen und somit eine 

positive Zukunftsperspektive erlauben — sei 

es in Bereichen der Versorgung mit, sowie 

der Aufbereitung und dem Verbrauch von 

Wasser — oder auch bei Energie, Müllrecycling 

oder dem allgemeinen Verhaltenscodex von 

Bewohnern und Touristen. 

Denken Sie, dass sich das Paradigma 
des Tourismus verándern láBt? 

Endlich bekomme ich das Gefühl - und 
ich babe vor 27 Jahren angefangen 

Umweltingenieurwesen zu studieren 

dass auch bisher unbeteiligte Menschen 

Uma indústria pela paz... 

Não haver guerra não significa 
necessariamente que reine a paz. Se 
o presidente da Região do Turismo do 
Algarve (RTA), João Fernandes, se refere 
ao turismo como sendo uma indústria 
pela paz não podemos deixar de lembrar 
também outros valores, bem representados 
pelos três dados em baixo: 
• o consumo de água atual no Algarve 

(em me); 
• o resíduos sólidos urbanos entregues nos 

três aterros sanitários do Algarve (em t); 
• o desemprego nesta região, dependente 
em 90% do turismo. 

An industry for peace... 

Just because there is no war, this does not 
necessarily mean that peace reigns. If the 
president of the Algarve Tourism Board (RTA), 
João Fernandes, refers to tourism as an industry 
for peacethen we can't help but remember 
other values, like the three figures below: 
• water consumption leveis across the 

Algarve (in m3); 
• the amount of urban solid waste 

deposited in three landfills across the 
Algarve (in tons); 

• employment and unemployment leveis 
in the region, with 90% of jobs dependent 
on tourism. 

Industrie des Friedens... 

Die Abwesenheit von Krieg allein bedeutet 
nicht bereits Frieden. Wenn der Prásident 
des Algarve Tourismusverbandes (RTA), 
João Fernandes, davon spricht, dass der 
Tourismus zur Industrie des Friedens gehárt, 
sollten wir drei Zahlen für sich sprechen 
lassen: 

• die des aktuellen Wasserverbrauchs der 
Algarve (in m3); 

• den auf den drei Deponien der Algarve 
vergrabenen Müll (in t); 

• die Arbeitslosenrate einer Region, die zu 
90% vom Tourismus abhángt. 

Em 2018, as Águas do Algarve S.A., detidas 
pelos 16 concelhos (45,56% das ações) e 
pela Águas de Portugal, SGPS, S.A. (54,44% 
das ações) forneceram 67.557.579 m3 
de água aos municípios, e sensivelmente 
metade deste valor foi consumido durante 
os três meses de verão correspondentes 
à época alta do turismo. Portanto, a dita 
indústria pela paz rouba a água da região 
mais seca de Portugal em prol do conforto 
dos turistas nos hotéis e apartamentos, em 
que cada turista gasta em média 220 litros 
de água por dia. (veja o gráfico) 

In 2018, Águas do Algarve S.A., owned 
by the 16 municipalities (45.56%) and by 
Águas de Portugal, SGPS, S.A. (54,44%), 
supplied 67,557,579 m3  of water to the 
local population, and around half of this 
was consumed during the three months of 
summer, the peak tourist season.Therefore, 
the so-called "industry for peace" robs 
water from the driest region of Portugal 
for the comfort of tourists in hotels and 
apartments, where each tourist uses an 
average of 220 litres of water per day (see 
chart). 

Im Kalenderjahr 2018 verkauff Águas do 
Algarve S.A., der Zusammenschluss der 
16 Kommunen (45,56% Aktienanteil) und 
Águas de Portugal, SGPS, S.A. (54,44% 
Aktienanteil) exakt 67.557.579 m3 Wasser 
an die Gemeinden, wovon allein in den 
drei Sommermonaten der Tourísmussaison 
knapp die Hãlffe davon verbraucht werden. 
Die sogenannte Industrie cies Friedens raubt 
also der regenãrmsten Region Portugals das 
Wasser, damit es dieTouristen in den Hotels 
und Apartments komfortabel haben und im 
Durchschnitt 220 Liter Wasser pro Tag und 
Tourist konsumieren kánnen. (siehe Grafiken) 
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Acredita que o paradigma se alterará 
a curto prazo? 

Finalmente sinto - e entrei no curso de enge-
nharia do ambiente há 27 anos -, que começo 
a ver, mesmo os mais indefetíveis, olhar para 
esta questão com preocupação e isso não 
acontecia há muito tempo, seja da parte do 
cidadão comum ou da parte de quem decide. 
A questão é que estamos a ir de forma lenta. 
Por exemplo, nas embalagens. Fala-se muito 
dos plásticos e vejo que a União Europeia 
está finalmente preocupada. O embalamento 
dos produtos é muitas vezes desnecessário. 
Lembro-me que há uns anos Portugal tinha a 
reutilização do vidro muito mais eficaz porque 
tinha tara ou vasilhame. Há medidas que estão 
perfeitamente ao nosso alcance. Como quando 
se decidiu que o saco de plástico é pago e isso 
teve um grande impacto positivo, porque as 
pessoas perceberam que tinha um custo. 

50 anos de RTA, como vamos fazer 
os próximos 50 anos? 

O turismo é a indústria da paz, que prospera na 
ausência de conflito, a indústria que promove o 
encontro entre a diferença, que estimula a que 
alguém na sua casa acolha alguém que vem de 
fora. Finalmente é uma atividade entendida 
como motor, não apenas da economia, mas 
como motor de desenvolvimento, e não como 
um fim em sim mesmo, mas como um contri-
buto para o bem-estar de residentes e daqueles 
que nos visitam, dos que cá estão hoje e dos 
que nos virão visitar amanhã. Sem loucuras 
e sem extremismos, mas com determinação. 

Obrigado. 

Do you believe that there will be a 
paradigm shift in the near future? 

I enrolled for my degree in environmental engi-
neering 27 years ago, and fmally I feel that I 
am beginning to see people taking this issue 
seriously for the first time in a long while, even 
amongst those you would least expect to do 
so this includes both ordinary citizens and 
decision-makers.The thing is that we are moving 
slowly — in the arca of packaging, for example. 
There is a lot of talk about plastics, and I see that 
the European Union has fmallywolcen up and is 
showing concern. Packaging on products is often 
unnecessary. I remember that, a few years ago, 
Portugal's way of recycling glass was much more 
effective because we had a retumable botde system. 
libere are measures that are perfectlywithin our 
reach. Like when it was decided that plastk bags 
had to be paid for. This had a highly positive 
impact because people realised they had a cost. 

50 years of the Algarve Tourism Board - 
what will the next 50 years be like? 

Tourism is the industry of peace,which thrives 
on the absence of conflict lhe industry pro-
motes diversity, encouraging someone living 
here to welcome someone foreign into their 
region. Finally, tourism is understood as an 
important driving force — not just for the 
economy, but for development, and not just 
as an end in itself, but as a contribution to the 
wellbeing ofresidents and visitors... those who 
are here today and those who will come to visit 
us tomorrow. Without any wild exaggerations 
or extremism, but with determination. 

Thank you.  

— Normalbürger wie Entscheidungstrãger 
- dieses Thema mit der nõtigen Sensibilitãt 
betrachten. Der Punkt ist, dass Verãnderungen 
sehr lange zur Umsetzung brauchen. Zum 

Beispiel bei den Verpackungen. Wir reden 
viel über Kunststoffe und ich sehe, dass die 

Europãische Union sich endlich des Themas 

annimmt. Produktverpackungen sind hãufig 
nicht erforderlich. Ich erinnere mich, dass die 
Wiederverwendung von Glas in Portugal vor 
einigen Jahren viel weiter verbreitet war, weil 

ein Pfand auf Glasflaschen erhoben wurde. Es 

gibi Magnahmen, die wir sehr einfach realisie-

ren kõnnen. So zum Beispiel die Entscheidung, 
dass Plastiktüten bezahlt werden müssen. 

Dies hatte sofort einen enormen positiven 

Einfluss, weil die Leute erkannten, dass die 

Tüten einen Preis haben. 

50 Jahre RTA, wie soll es in den 
kommenden 50 Jahren weitergehen? 

Tourismus entwickelt sich nur in Abwesenheit 

von Konflikten und ist somit eine Industrie des 
Friedens, die Begegnungen unterschiedlicher 
Kulturen fórdert und die Menschen ermutigt, 

Fremde in ihrem Haus willkommen zu heigen. 
Letztendlich kurbelt der Tourismus natürlich 

auch die Wirtschaft an — aber dies nicht zum 
Selbstzweck — sondem er ist auch Motor Rir 

die gesellschaftliche Weiterentwicklung, und 

leistet einen Beitrag zum Wohlergehen der 

Einwohner als auch der Gãste, die uns heute 
und zukünftig besuchen. Daran arbeiten wir 

entschlossen und mit Mag und Ziel. 

Vielen Dank. 

2017 III Consumo de água no Algarve (em m3) 
Water consumption across the Algarve (in m3) \ Wasserverbrauchs der Algarve (in m3) 

Fonte: Aguas do Algarve 
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Observemos com mais detalhe as 
consequências deste consumo e qual 
o seu resultado final. No Algarve, que é 
quase completamente dependente do 
turismo (451.000 habitantes, 5.000 km2  de 
área) produz-se muito lixo. Os números 
fornecidos pela ALGAR S.A., pertencente 
ao grupo Mota-Engil S.A., comprovam 
que são levadas para aterro 346.100 
toneladas de lixo por, ano, e somente 
recicladas 29.000 toneladas. Isto significa 
um reaproveitamento de recursos abaixo 
dos 8,5 por cento. A ECO123 quis saber, 
quando é que se produz a maior parte 
do lixo. A resposta da ALGAR foi: durante 
o inverno de 2018 foram levadas para 
aterro 71.000 toneladas de lixo, na 
primavera 86.400 toneladas, durante o 
verão 108.900 toneladas e no outono 
79.100 toneladas. A ECO123 analisou as 
quantidades de lixo dos últimos cinco 
anos e constatou que esta, em vez de 
decrescer, tem vindo a aumentar: em 
2014 foram 297.000 t, em 2015 são quase 
300.000 t, em 2016 forma 305.700 t, e no 
ano de 2017 o lixo somou 334.400 t. 

Let's take a look at the consequences of 
this consumption in greater detail. In the 
Algarve, an area which is almost entirely 
dependent on tourism (with 451,000 
inhabitants and 5,000 km2), a lot of rubbish 
is produced. Figures supplied by ALGAR 
S.A., which is part of the Mota-Engil S.A. 
group, show that 346,100 tons of rubbish 
are deposited in landfills each year, and 
only 29,000 tons are recycled.This means 
that less then 8.5 percent of the local 
resources are reused. ECO123 wondered: 
during which part of the year is most of 
this waste prbduced? ALGAR responded 
by stating that, during the winter of 2018, 
71,000 tons of waste were deposited in 
landfills; in spring, there were 86,400 tons 
deposited; in summer, 108,900 tons were 
deposited and, in autumn, 79,100 tons were 
deposited. ECO123 reviewed the amount 
of waste generated over the last five years 
and found that, instead of decreasing, the 
amount of waste generated each year 
has been increasing: in 2014, there were 
297,000 tons of waste generated, in 2015, 
there were almost 300,000 tons generated; 
in 2016, 305,700 tons; and, in 2017, the 
amount of waste totalled 334,400 tons. 

Schauen wir mal, wenn wir der Kette des 
Konsums folgen, was an deren Ende 
steht. An der Algarve, die an der Nadei 
desTourismus hãngt, (451.000 Einwohner, 
5.000 km2  Fláche) entsteht viel Müll. 
Die Zahlen der ALGAR S.A.,Tochter des 
Mischkonzerns Mota-Engil S.A. belegen, 
dass 346.100 Tonnen Müll im Jahr unter 
die Erde deponiert werden und nur 29.000 
Tonnen ins Recycling kommen. Das ist 
eine Ressourcen-Wiederverwertungsrate 
von nicht einmal 8,5 Prozent. ECO123 
interessierte, wann genau der meiste Müll 
anfãllt? Die ALGAR Antwort lautet: im Winter 
2018 wurden 71.100 Tonnen Müll deponiert, 
im Frühling 86.400 Tonnen, im Sommer 
108.900 Tonnen Müll und im Herbst waren 
es noch 79.100 Tonnen. ECO123 hat in 
seiner Grafik das Müllaufkommen der 
letzten fünf Jahre analysiert und stellt fest, 
dass sich der jãhrliche Müllberg nicht etwa 
verringert hat. Im Gegenteil, er ist stetig 
gewachsen: In 2014 waren es 297.000 t 
Müll, in 2015 schon knapp 300.000 t Müll, 
in 2016 bereits 305.700 t Müll, im Jahr 2017 
stieg der Müllberg auf 334.400 Tonnen. 

2014 2015 
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Vejamos agora a estatística no que 
toca ao desemprego no Algarve. Em 
média, no ano de 2018, a taxa de 
desemprego era de 6,4 por cento. E o que 
é que isto significa concretamente? Em 
fevereiro de 2019 havia 19.014 pessoas 
desempregadas inscritas no centro de 
emprego. Só em Albufeira eram 3.300, 
em Portimão 3.541, e em Loulé 2.666 
desempregados. Se compararmos estes 
valores com os de fevereiro de 2018, 
nessa altura verificamos haver 19.852 
pessoas desempregadas no Algarve, e em 
fevereiro de 2017 eram 23.292.A taxa de 
desemprego portanto tem vindo a diminuir 
nos últimos três anos. Se compararmos 
esses valores com os de agosto desses 
anos, vemos que em agosto de 2019 
havia só 7.353 desempregados inscritos 
no centro de emprego. Há uma variação 
sezonal de 11.661 , são trabalhadores 
da área do turismo, principalmente na 
hotelaria e na restauração, contratados 
por três ou seis meses para voltarem 
depois a ser despedidos quando já não 
são precisos. 

Now let's look at statistics relating to 
unemployment in the Algarve. On 
average, in 2018, the unemployment rate 
was around 6.4 percent. But what does 
this actually mean? In February 2019, 
there were 19,014 people registered 
as unemployed at the job centre. In 
Albufeira alone, there were 3,300 people 
unemployed, in Portimão there were 
3,541, and in Loulé 2,666.1f we compare 
these figures to those from February 2018, 
we can see that at that time there were 
19,852 people unemployed in the Algarve, 
and, in February 2017, there were 23,292. 
The unemployment rate has therefore 
been falling over the past three years. If 
we compare these figures to those during 
August over these years, we can see that, 
in August 2019, there were only 7,353 
people registered as unemployed at the 
job centre'.This is a seasonal difference 
of 11,661 - they are people who work in 
the tourist industry, primarily in hotels and 
restaurants, hired for three or six months 
before being dismissed once again as they 
are no longer needed. 

Werfen wir einen Blick in die 
Arbeitslosenstatistiken der Algarve. Im 
Durchschnitt des Jahres 2018 liegt die 
Arbeitslosenrate bei 6,4 Prozent. Was heiBt 
das konkret? Im Februar 2019 waren an 
der Algarve 19.014 Menschen arbeitslos 
gemeldet, davon allein in Albufeira 3.300, 
in Portimão 3.541 Arbeitslose und in 
Loulé 2.666. Vergleichen wir diese Werte 
mit denen von Februar 2018. Da waren 
19.852 Menschen der Algarve arbeitslos 
gemeldet. Und im Februar 2017 waren 
es sogar 23.292. Die Arbeitslosenrate 
hat sich in den letzten drei Jahren also 
stetig verringert.Vergleichen wir diese 
Werte mit denen im August dieses 
Jahres. Im August 2019 waren nur 7.353 
Arbeitslose beim Arbeitsamt registriert. 
Das ergibt einen saisonalen Unterschied 
von 11.661 Arbeitern im Bereich 
Tourismus, hauptsãchlich im Hotel- und 
Restaurantgewerbe, die je nach Bedarf für 
drei oder sechs Monate eingestellt und 
dann wieder entlassen werden, wenn man 
sie nicht mehr braucht. 

Pessoas desempregadas inscritas no centro de emprego: 
People registered as unemployed at the job centre \ Menschen arbeitslos gemeldet 

2019 2018 2017 
Fevereiro Fevereiro Fevereiro 
February February February 
Februar Februar Februar 

19.014 19.852 23,292 
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Taxa de ocupação hoteleira no Algarve na passagem de ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcea5b19-ba10-49ad-ad10-

44df2b34c6a8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A taxa de ocupação hoteleira no Algarve na passagem de ano vai ser idêntica à do ano passado, pouco
mais de 33%. É a expectativa da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. No
entanto é esperada uma redução no volume de negócios.
Declarações de Elidérico Viegas.
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Número de campistas 
cresce 27% em cinco anos 
Os 240 parques do país têm recebido um maior número de hóspedes, 
nacionais e estrangeiros, acompanhando a expansão do turismo 

Evolução entre 2014 e 2019 
Número de hóspedes 

— Total — Portugueses — Estrangeiros 

1 
1 339 713 

369 177 4,7 

Top 10 por país de origem 

~I 

Espanha 

       

milhões 
de dormidas 

França§ 1495 

1 080 114 

    

Alemanha  UM 75 877 

    

3,4 dias 

   

876 054 

 

907 959 de estadia 
média 

Holanda  MIMO 
34 270 

744 291 

    

Reino Unido 25 070 

     

Itália§ 16 634 

 

463 659 

 

461 418 
O 

 

Bélgica' 16 079 

   

335 823 

        

Suiça 1211 12 029 

Brasil 5257 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Polónia 4997 

Valores acumulados de junho 
a setembro. Em 2019, 
os dados de junho a agosto 
são provisórios e os de 
setembro são preliminares 

FONTE: NE 

' 

Sónia Santos Pereira 
sonia.s.santos@dinheirovivo.pt 

AR LIVRE  Portugal continua 
a somar recordes no turismo 
e este boom também che-
gou aos parques de campis-
mo. Entre o verão de 2014 -
ano em que o país começou 
a despertar um maior inte-
resse internacional - e o 
deste ano (meses de junho, 
julho, agosto e setembro), a 
hotelaria de ar livre registou 
mais 289 mil clientes, um 
aumento de 27%. Neste pe-
ríodo, contabilizaram-se 
mais 126 mil turistas estran-
geiros, uma subida de 37%, 
que optaram por este tipo de 
alojamento para fazer férias 
no país. 

No verão deste ano, os 240 
parques de campismo e ca-
ravanismo portugueses re-
ceberam mais de 1,3 mi-
lhões de pessoas, segundo o 
Instituto Nacional de Esta-
tística. Os portugueses são 
os principais clientes e a sua 
adesão também tem vindo 
a crescer. Este verão, mais  

de 900 mil portugueses fi-
zeram campismo, um sinal 
de maior confiança na eco-
nomia, mas também da des-
cida histórica do desempre-
go. 

Os turistas estrangeiros 
representam 33,7%, com o 
top cinco das principais na-
cionalidades que optaram 
por este alojamento a ser li-
derado pelos espanhóis, se-
guindo-se os franceses, ale-
mães, holandeses e britãni-
cos. 

CONCORRÊNCIA AGRESSIVA 
O volume de negócios desta 
área de atividade "tem-se 
mantido relativamente es-
tável", diz Beatriz Santos, 
diretora da Orbitur, empre-
sa líder deste mercado em 
Portugal. A responsável atri-
bui essa estagnação a fato-
res como "a proliferação do 
campismo selvagem, caso 
da pernoita de muitos auto 
caravanistas - sobretudo es-
trangeiros - fora dos locais 
licenciados para o efeito, o 
campismo ocasional de du-

  

vidosa qualidade, a maior 
parte associado a muitos 
dos festivais de música que 
proliferam no verão" e a 
"uma concorrência cada vez 
mais agressiva, coma multi-
plicação de variadas fórmu-
las na oferta de alojamen-
to". 

Segundo o INE, regista-
ram-se mais de 4,6 milhões 
de dormidas em parques de 
campismo neste último ve-
rão, um aumento de 16,8% 
face ao verão de 2014. Já a 
estadia média neste estio 
foi de 3,39 noites, quando 
em igual período de há cin-
co anos era de 3,68. 

Segundo Beatriz Santos, 
"apesar de algum aumento 
da procura, que se traduz no 
número de hóspedes, nos 
últimos três anos rondando 
uma média de 2,5% em 
todo o setor", isso nem sem-
pre se reflete no número de 
dormidas ou na permanên-
cia média, devido, nomea-
damente, à ocorrência de 
chuvas no período alto de 
férias. • 

ORBITUR 

Maís estrangeiros 
A Orbitur, que tem na sua 
alçada 22 parques de 
campismo, representou 
cerca de 15% das dormi-
das em 2018, sendo que a 
maioria dos seus hóspe-
des são estrangeiros 
(55%), uma tendência 
bem acima dos restantes 
parques, com pouco mais 
de 30% de clientes de ou-
tras nacionalidades. 

Novo parque 
Empregando em perma-
nência 250 colaboradores 
- número que triplica na 
época alta -> a Orbitur 
está a aguardar a aprova-
ção do novo parque de 
campismo da Quarteira, 
no Algarve, com 18 hec-
tares. Este empreendi-
mento vai substituir o 
que está em operação e 
terá uma capacidade para 
2860 campistas, mais 
850 que o atual. 
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Alojamento local alerta para 
subida de 43% na carga fiscal 
0E2020  A Associação do Alojamento Local em Portugal 
(ALP) avisou que o agravamento fiscal para pequenos 
proprietários instalados em zona de contenção, propos-
to no Orçamento do Estado para 2020, poderá represen-
tar um aumento de impostos no mínimo de 43% .AALP 
estima que, só em Lisboa, essa seria a realidade para 
5.000 famílias, adiantando ainda que o número de agre-
gados e pequenos proprietários afetados representa 55% 
dos titulares da capital. 
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ALGARVE: 

Ainda estão vivas 
algumas pérolas do colar 

Some pearls in the necklace 
are still alive 

Noch sind nicht alie Schãtze 
verloren gegangen 

PT  É fotógrafo, preza o tempo e sente o Algarve como uma filigrana. 
Chama-se Filipe da Palma. O que o move, confessa, é sair para 
fotografar... e sentir. "Isso é alimentar o lado mais profundo que há em 
mim, é o que me mantem são." Fá-lo porque sente uma necessidade 
de partilhar o belo, mas também o feio, algo entre a identidade e o 
real: "gosto de mostrar também esse Algarve em ferida, as cicatrizes e 
pequenos tumores espalhados ao longo do território." 
Com um olhar muito lúcido sobre a riqueza patrimonial e cultural da 
região, Filipe da Palma guarda o espólio de uma recolha de 20 anos 
de imagens. Um Algarve esquecido que, segundo o mesmo, é preciso 
vestir de orgulho. Sem nostalgia e com um alerta: ainda estão vivas 
algumas pérolas do colar, que Filipe persiste em guardar, fazendo 
delas memória ou despertar. 

EN  He's a photographer, who cherishes the Algarve weather and relates 
to the region like a fine piece of filigree jewellery. His nome is Filipe da 
Palma. What drives him, he confesses, is the opportunity to go out and 
take photographs... and to feel everything around him."This nourishes 
the deeper side of me, it's what keeps me sane." He does this because he 
feels the need to share the beautiful, but also the ugly, something that lies 
between identity and reality: "I also like to show the wounded Algarve, the 
scars and small tumours that are scattered throughout the region." 
With a very clear vision of the region's rich culture and heritage, Filipe 
da Palma treasures the collection of images that he has built up over 
20 years. A forgotten Algarve that, according to him, we need to own 
with pride. Without nostalgia and with a warning: there are some pearls 
in the necklace that are still alive, whose memories Filipe insists on 
safeguarding and re-awakening. 

DE Filipe da Palma ist Fotograf und weiB die Algarve mit all ihren 
unterschiedlichen Facetfen sehr zu schãtzen. Er liebt es, ins Freie zu 
gehen, um zu fotografieren... und zu fühlen. "Das gibt mir eine tiefe 
innere Zufriedenheit und hãlt mich gesund". Er fotografiert, weil er 
das Bedürfnis verspürt, das Schóne, aber auch das Hãssliche, etwas 
zwischen Harmonie und Realitát weiterzugeben: "Ich zeige auch gern 
die verwundete Algarve, die Narben und kleinen Tumore, die über das 
ganze Gebiet verteilt sind". 
Filipe da Palmas über 20 Jahre entstandene Fotosammlung bietet 
einen sehr klaren Blick auf das reiche Erbe und die Kultur der Region, 
auf eine vergessene Algarve, die wir - seiner Meinung nach - viel stãrker 
würdigen müssten. Nicht um in Nostalgie zu verfallen, sondern um 
darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch einige Schãtze 
gibt, die Filipe weiterhin erhalten will - zur bleibenden Erinnerung oder 
um sie zu neuem Leben zu erwecken. 

Ki O ,0 IK n- nr. 1.5 fl• P.IN• 
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PT "Chegam de avião ou de barco e assim que 
poem o pé em terra metem-se no autocarro 
para ir para Sagres ou para Monchique." E 
assim o viajante que procura o Algarve. Diante 
de uma malha urbana tão dispersa, com uma 
oferta de transportes públicos tão residual, as 
opções não são muitas, explica o fotógrafo. 

"Hoje perdemos cada vez mais e a máquina 
quer cada vez mais. Os transportes vão sendo 
escolhidos ao sabor do fator económico. E 
temos as grandes operadoras turísticas muito 
baratas, com ganhos de milhões, muitos, muitos 
milhões... o travão é uma questão que não se 
coloca, e enquanto a máquina estiver oleada 
por milhões, principalmente concentrados 
no proprietário, e com outros tantos a girar 
e que dão para pagar alguns estragos, vai-se 
fechando os olhos", refere. 

"Da mesma maneira que as pessoas nos anos 
60 já alertavam para a questão do crescimento 
do turismo no Algarve e para a sua destruição 
(Sophia de Mello Breyner Andresen foi apenas 
uma destas figuras), hoje em dia passa-se o 
mesmo com a questão dos transportes, aviões 
e barcos. Há estudos que provam que, quer os 
aviões, quer as embarcações, são uma coisa 
medonha, mas toda a gente fecha olhos e 
ouvidos, não emite opinião. E todos varrem 
para debaixo do tapete e querem aumentar 
cada vez mais o fluxo do turismo." 

"Não tenho solução para isso", diz, com um 
certo cansaço no olhar. "Não acredito nisso, 
nesse turismo de massas, não me revejo numa 
faixa de litoral completamente destruída a troco 
de empregos sazonais", desabafa. 

Empregando por várias vezes a palavra auto-
fagia, Filipe da Palma refere que "a região 
consumiu-se a ela própria na exploração dos 
lugares mais turísticos, esquecendo a sua 
preservação. Agora, é preciso andar a criar 
produtos, a juntar mais-valias e valor a uma 
coisa que, por si só, já tem valor." 

Sol e areia "são um produto seguro", atesta, "mas 
já vimos onde é que isso nos levou. Quando 
se baseia a economia em areia e sol não se 
capacita uma região". Quando o turismo entra 
de forma massificada, acrescenta, "temos uma 
Ria Formosa — Parque Natural — cujo fluxo de 
embarcações trará sem dúvida deterioração à 
comunidade de cavalos-marinhos e às pradarias 
marítimas...". 

E, à custa desta aposta, de tempos a tempos, as 
praias tornam a existir,graças às muitas toneladas 
de areia depositadas sobre o parco areal. O caso 
da Praia da Dona Ana, em Lagos, considerada 
das mais bonitas do Algarve, toca particularmente 
este algarvio nascido em São Brás de Alportel. 
"A Dona Ana foi violada. Construíram um 
pontão, alimentaram-na de forma artificial, as 
areias ficaram totalmente diferentes. E o postal 
ilustrado destruiu-se, não existe mais."  

EN  "Tney arrive by plane or byboat and, as soon 
as they set foot on land, they get on the bus to 
Sagres or Monchique." This is what the traveller 
in search of the Algarve does. Faced with such a 
vast urban sprawl, and with such a limited range 
of public transport services, there aren't many 
options available, the photographer explains. 

"Today we are losing more and more, and the 
machine itselfwants more and more.Transport 
services are chosen on a purely economic basis. 
And we have the big tour operators that are very 
cheap, malcing profits of millions, many, many 
millions nobody even talks about putting a 
brake on ali this and, as long as the machine 
continues to be oiled by these millions, mainly 
concentrated in the hands of the owners, while 
generating some money to pay for the damage, 
people keep turning a blind eye," he says. 

`Justas people in the 1960s were already waming 
about the growth of tourism in the Algarve 
and its destruction (Sophia de Mello Breyner 
Andresen was just one of these people), today 
the same is happening with the question of 
transport, planes and boats.lhere are studies that 
prove that both planes and boats are a terrible 
thing, but everyone doses their eyes and ears, 
voicing no opinion. And everyone sweeps the 
issue under the carpet and wants to increase the 
flow of tourism more and more." 

"I have no solution for this," he says, with a look 
of weariness in his eyes. "I don't believe in this 
mass tourism, I don't recognise myself in a strip 
ofcoastline that has been completely destroyed 
in exchange for seasonal work," he says. 

Using the term ̀ self-cannibalism' several times, 
Filipe da Palma states that "the region has con-
sumed itself by exploiting the most attractive 
tourist sites, forgetting about the need for their 
conservation. Now you have to create products, 
bringing added value to something that already 
has value in itself." 

Sun and sand "are a safe product,"he says, "but 
we've already seen where this leads us. When 
you base your economy on sand and sun, you 
don't empower a region. When tourism comes 
in a mass form," he adds, "you have places like 
the Ria Formosa — a nature reserve — where a 
never-ending stream of boats will undoubtedly 
cause serious damage to the parles community 
of seahorses and maritime grasslands...". 

And, at the expense of this investment, from 
time to time, beaches come back to life, thanks 
to the many tons of sand deposited on the bar-
ren shore. The case of the Dona Ana Beach in 
Lagos, considered one of the most beautiful in 
the Algarve, particularly touches this Algarvian, 
bom in São Brás de Alportel. "Dona Ana has 
been violated.lhey built a pontoon there, fed it 
artificially, and the sands became totally different 
lhe picture postcard has been destroyed; it no 
longer exists." 

DE "Sie kommen per Flugzeug oder Schiff 
und steigen gleich nach ihrer Ankunft in den 
Bus, um nach Sagres oder Monchique zu 
fahren. So verhalten sich Touristen, die an der 
Algarve Urlaub machen. Angesichts eines sehr 
dünnen Verkehrsnetzes, mit einem inadãquaten 
Angebot an õffentlichen Verkehrsmitteln, 
gibt es nicht viele Mõglichkeiten", erklãrt 
der Fotograf. 

"Unser heutiges System macht uns mehr 
und mehr zu Verlierern. Die Wahl der 
Transportmittel erfolgt nur nach wirtschaft-
lichen Faktoren und dann haben wir die grogen 
Billigreiseveranstalter, die viele Millionen 
Gewinn machen. Niemand kommt auf die 
Idee, hier die Bremse zu ziehen. Solange 
die Maschinerie mit Millionen am Laufen 
gehalten wird, Millionen, die hauptsãch-
lich den Unternehmen und einigen wenigen 
Begünstigten zugutekommen, schliefit man die 
Augen solange die offensichtlichsten Schãden 
kompensiert werden", sagt er. 

„So wie die Menschen bereits in den 1960er 
Jahren vor dem wachsenden Tourismus an 
der Algarve und seiner Zerstõrung gewarnt 
haben (darunter auch Sophia de Mello Breyner 
Andresen), ist dies auch heute noch ein Thema 
in Bezug auf die Transportmittel — speziell 
Flugzeuge und Schiffe. Es gibt Studien, die 
belegen, dass sowohl Flugzeuge als auch 
Schiffe absolut klimaschãdlich sind, aber alie 
schliefien Augen und Ohren. Niemand nimmt 
Stellung, alie kehren das lhema unter den 
Teppich und wollen das Touristenaufkommen 
immer weiter steigern." 

"Ich babe keine Lõsung dafür" sagt e; mit 
einer gewissen Müdigkeit in den Augen. "Ich 
glaube nicht an diesen Massentourismus, 
Saisonarbeitsplãtze zum Preis eines vôllig 
zerstõrten Küstenstreifens sind ftir micte nicht 
alczeptabel", macht er seinem Arger Luft. 

Filipe da Palma benutzt wiederholt den Begriff 
Autophagie und fiihrt aus, dass "die Region sich 
bei der Erschlieílung der fiir den Tourismus 
attraktivsten Orte selbst verzehrt und deren 
Schutz dabei vergessen hat. Jetzt müssen 
wir im Tourismus Angebote schaffen, die zu 
Wertsteigerung und mit Wertschãtzung zu 
etwas fiihren, dessen eigentlicher Wert bisher 
nicht erkannt und geschützt wurde". 

Sonne und Sand "lassen sich immer gut ver-
kaufen", bestãtigt e; "aber wir haben gesehen, 
wohin uns das gefiihrt hat. Mit einer auf Sonne 
und Sand basierenden Wirtschaft, kann sich 
eine Region nicht qualifizieren und wenn 
der Tourismus sich zum Massentourismus 
entwickelt, wird beispielsweise auch die 
gesamte Meeresflora- und Fauna — speziell die 
Population der Seepferdchen - im Naturpark 
Ria Formosa durch den Bootsverkehr in 
Mitleidenschaft gezogen ..." 

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Ambiente e Ciência

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 27,68 cm²

  Corte: 3 de 11ID: 84137098 31-12-2019

Desafiamos Filipe da Palma a personificar os 
50 anos de turismo no Algarve numa mulher. 
Como a vê?, questionamos. Sorri, cofiando 
a barba rasa. "O Algarve é hoje uma mulher 
madura, mas completamente batida pela vida: 
violada, trucidada, derrotada. E quando nos 
referimos ao Algarve, estamos a falar nesta 
fimbria do Litoral, nesta estreita faixa, porque 
existe Algarve a norte da EN 125. Aí, é o 
esquecimento. Despovoamento, território e 
habitações desvirtuadas..." 

Se até determinado momento os algarvios 
do interior imigravam (tanto para o Alentejo 
como para o Litoral), e depois voltavam, 
"com o tempo deixam de o fazer, fixam-se no 
Litoral, onde há oportunidades de emprego 
e melhores condições de vida", refere. "E o 
passado passa a ser associado à miséria. Tanto 
a comida que comiam como as habitações 
onde moravam passam a estar associadas a 
condições de miséria e, quando este algar-
vio consegue uma situação económica mais 
favorável, investe noutro tipo de materiais, de 
construção, de alimentação, de roupa, porque 
isso era fruto da condição que finalmente 
tinha sido conseguida". 

Para além do abandono do modus-vivendi 
e das atividades económicas tradicionais, o 
turismo leva ainda a muitos outros reflexos 
nas comunidades. "Lisboa, Porto e outras 
cidades do país estão agora a sentir o que os 
algarvios sentem há décadas. Alugar uma  

We challenged Filipe da Palma to picture 
the 50 years of tourism in the Algarve as 
a woman. How do you see her, we ask? He 
smiles, scratching his stubbly beard. "Today 
the Algarve is a mature woman, but one 
who has been completely destroyed by life: 
violated, beaten, defeated. And when we say 
the Algarve, we're talking about this coastal 
fringe, this narrow strip, because there also 
exists an Algarve to the north of the EN 
125. This region has been forgotten about. 
It's become depopulated, and the land and 
houses have not been cared for..." 

Until a certain point in time, people from the 
inland regions of the Algarve would migrate 
both to the Alentejo and to the coast and 
then they would return. Now, however, "they 
have stopped doing this; they are settling on 
the coast, where there are job opportunities 
and better living conditions," he says. "And 
the past has become associated with poverty. 
Both the food they ate and the homes they 
lived in are now associated with conditions of 
extreme hardship, and, when these Algarvians 
find themselves in a more favourable financial 
situation, they invest in different types of 
materiais — building materiais, food, clothing 
— because this is what befits the status that 
they have finally achieved." 

Besides causing this abandonment of the typical 
way of life and traditional economic activities, 
tourism also has many other repercussions on 
communities. "Lisbon, Porto and other cities 
in the country are now experiencing what the 
people of the Algarve have been feeling for 
decades. Renting a house on a yearly basis in 
the south of the country is an odyssey. Many 
houses remain empty until the next summer, 
when crowds of tourists head to the Algarve 
for their long-awaited beach holidays. If we 
add to this the difficulty in finding a home, 
the shortage of schools and insufficient road 
transport, we can easily understand why it's so 
difficult to encourage doctors, nurses, teachers 
and middle and senior managers to live and 
stay in the Algarve." 

"And," he adds, "why do people living in the 
Algarve have to see increased prices in the 
supermarket? Where do the millions of euros 
that the region produces go to? Why is there 
no retum on the wealth produced?" 

nese are important questions in a region that, 
in his opinion, is not "an easy one to read. It's 
a fantastic region, with an immense diversity. 
We have vast sandy beaches, and beaches 
nestling in small coves amid the cliffs; we have 
the sandstone of Silves - a strip of red rock 
that runs across the whole Algarve, ending 
in Sagres, with the ocean as its backdrop; we 
have the Barrocal region, with its profusion of 
limestone; the Serra, full of shale; Monchique, 
with foiaite, a type of granite which is the 
source of a mineral water that is unique in the 
world. Ali of this is accompanied by unique 
flora, fauna and cuisine." 

Augerdem müssen zum Erhalt der Badestrãnde 
immer wieder viele Tonnen Sand an die schma-
len Küstenstreifen transportiert werden. Ganz 
besonders berührt den in São Brás an der 
Algarve geborenen Fotografen das Beispiel 
Praia Dona Ana in Lagos — ein Strand, der 
ais einer der schõnsten der Algarve gilt. „Dona 
Ana wurde regelrecht vergewaltigt. Es wurde 
ein Ponton errichtet und der Strand mit fiir 
diesen Küstenstreifen unüblichen Sand kiinstlich 
aufgefiillt. Eine traumhafte Landschaft wurde 
zerstõrt. Sie ist verschwunden." 

Wenn wir versuc.hen würden,50 Jahre Tourismus 
an der Algarve im Bildnis einer Frau dar-
zustellen, wie würde sich Filipe da Palma 
ein solches vorstellen? Er lãchelt und sagt: 
"Heute ist die Algarve eine reife, aber võllig 
vom Leben gezeichnete Frau: vergewaltigt, 
ruiniert, geschlagen. Wenn wir uns über die 
Algarve unterhalten, sprechen wir über einen 
schmalen Küstenstreifen - es gibt die Algarve 
aber auch nõrdlich der EN 125. Diese ist jedoch 
in Vergessenheit geraten durch Landflucht 
verlassene Gebiete, zerfallene Hãuser..." 

Für einige Zeit sind die Einwohner der Algarve 
aus dem Landesinneren ausgewandert (sowohl 
in den Alentejo ais auch an die Küste) und 
spãter wieder zurückgekehrt — "dies haben 
sie dann jedoch aufgegeben und sich an der 
Küste angesiedelt, wo es Arbeit und modeme 
Lebensbedingungen gibt", sagt er. "Und die 
Vergangenheit wird mit Armut in Verbindung 
gebracht. Sowohl die Lebensmittel,von denen 
sie sich emãhrten, ais auch die Hãuser, in denen 
sie lebten, erinnem an Zeiten der Entbehrung. 
Wenn es diesen Menschen nun wirtschaftlich 
besser geht, geben sie mehr Geld in Bereichen 
wie Bauen, Lebensmittel, Kleidung aus - Dinge, 
die sie sich aufgrund ihrer neu erreichten õkono-
mischen Voraussetzungen jetzt leisten kõnnen." 

Der Tourismus fiihrt nicht nur zur Aufgabe der 
Lebensweise und traditioneller wirtschaftlicher 
Betãtigungsfelder, sondem hat auch noch 
zahlreiche weitere Folgen fiir die betroffenen 
Gemeinden. "In Lissabon, Porto und anderen 
Stãdten des Landes macht sich jetzt auch 
bemerkbar, was man an der Algarve schon 
seit Jahrzehnten kennt. Im Süden des Landes 
ein Haus zu finden, das für das gesamte Jahr 
gernietet werden kann, ist eine Odyssee. Vide 
bewohnbare Hãuser werden bis zum nãchsten 
Sommer nicht genutzt, bis wieder zahlreiche 
Touristen an die Algarve kommen, um ihren 
ersehnten Strandurlaub zu verbringen. Wenn 
wir die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, 
die Problematik durch die Schlie2ung vie-
ler Schulen und die Mãngel im õffentlichen 
Personennahverkehr betrachten, kõnnen wir 
leicht verstehen,warum es so schwierig ist, Árzte, 
Krankenschwestern, Lehrer und qualifiziertes 
Personal fiir die Algarve zu finden". 

"Und", fügt er hinzu, "warum soilen die 
Bürger an der Algarve im Supermarkt hõhere 
Preise zahlen müssen? Wohin gehen die 
Millionen Euro, die die Region produziert 
und warum kommt nur sehr wenig davon 
bei den Bürgern an?" 

Filipe da Palma 
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casa ao ano a Sul do país é uma odisseia. As 
muitas casas vazias assim permanecem até ao 
próximo verão, altura em que os muitos turistas 
rumam ao Algarve para as suas esperadas 
férias de praia. Se juntarmos à dificuldade em 
arranjar habitação, o decréscimo das escolas, 
e transportes rodoviários insuficientes, pode-
remos facilmente compreender porque é tão 
dificil fixar médicos, enfermeiros, professores 
e quadros médios e superiores no Algarve." 

"E", adianta, "porque terá o cidadão residente 
no Algarve que ver aumentados os preços no 
supermercado? Para onde vão os milhões de 
euros que a região produz? Por que motivo 
não há retorno da riqueza produzida?" 

Perguntas pertinentes numa região que não é, 
segundo o mesmo, "de fácil leitura". "É uma 
região fantástica e condensa em si imensa 
diversidade. Temos praias extensas de areia 
e praias alcantiladas, com falésias e pequenas 
enseadas; temos o grés de Silves - uma faixa 
de rocha vermelha que atravessa todo o 
Algarve terminando em Sagres, com o oceano 
por paisagem -; temos o barrocal, com uma 
profusão de calcário; a serra, com o xisto; 
Monchique, com a foiaíte, que dá origem a 
uma água única no mundo. Acompanha tudo 
isto uma flora, fauna e gastronomia únicas." 

Mas Filipe da Palma afasta-se da ideia nos-
tálgica do retomo ao passado. "Não considero 
que o Algarve era o que tínhamos nos anos  

But Filipe da Palma rules out the nostalgic 
idea of a return to the past. "I don't think the 
Algarve is anything like it was in the 1930s 
or 1940s. I'm interested in exploring all its 
different aspects, including the ugly side.These 
changes are not just taking place here, they're 
also happening in southem Spain, Italy, France 
or Ireland. All the uniqueness of a country is 
vanishing. There is no longer any street that 
corresponds to this vision of an old Algarve," 
he says. And he gives Olinda, in Brazil, as an 
example, a small place where the heritage is 
preserved and listed, "and that could well be 
a street in the Algarve." 

He confesses, however, that it's in the Algarve's 
eastern region, the Sotavento, that the greatest 
gems are still to be found."What gives me the 
most pleasure is to photograph Olhão,Tavira, 
Vila Real de Santo António... I particularly 
like Olhão. lhe whole of the Sotavento was 
left in a kind ofbubble, completely forgotten 
about, which allowed it to preserve a number 
ofexamples of its old architectural style.Today, 
these areas offer a wealth that the western 
Barlavento can't offer any more — but once 
had." For Filipe da Palma, maintaining these 
features requires "sensitivity" and "courageous 
action on the part of the municipalities; we 
mustn't hesitate in finding a way forward, 
following certain parameters and obeying 
certain mies in its design." 

Relevante Fragen in einer Region, die seiner 
Meinung nach nicht "leicht zu lesen" ist. 
"Es ist eine fantastische Region mit einer 
immensen Vielfalt. Wir haben ausgedehnte 
Sandstrãnde aber auch Felsenstrãnde mit 
kleinen Buchten; wir haben den Sandstein 
von Silves, einen roten Felsstreifen mit herrli-
chem Blick auf den Atlantik, der die Algarve 
bis nach Sagres durchquert; wir haben den 
Barrocal, mit einer Fülle von Kalkstein; Berge 
mit Schiefer; Monchique mit dem Foiaíte 
(Granitgestein), dem ein Wasser entspringt 

das weltweit einmalig ist. All dies wird unter-

strichen durch eine einzigartige Fauna und 
Flora, sowie die regionale Gastronomie." 

Aber Filipe da Palma distanziert sich von 
der nostalgischen Idee einer Rückkehr in 
die Vergangenheit. "Ich glaube nicht, dass 

die Algarve das sein kann, was wir in den 
30er oder 40er Jahren hatten. Ich interes-
siere mich für alie Aspekte, auch für die 
unschõnen. Wir sind hier keine Ausnahme, 

der Verlust der Individualitãt eines Landes 
ist auch im Süden Spaniens, in Italien, in 
Frankreich oder in Irland zu beobachten. Es 

gibt heute keine Strafie mehr, die noch dem 
alten Bild der Algarve entspricht", sagt er. 
Und, er erwãhnt Olinda, einen kleinen als 

Kulturerbe geschützten Ort in Brasilien, 
"dessen Strafienbild durchaus an die alce 
Algarve erinnert." 
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30 ou 40. Interessa-me explorar todos os 
pontos, também o lado feio. Não é exclusivo 
daqui, também acontece no sul de Espanha, 
em Itália, em França ou na Irlanda. Toda a 
singularidade de um país se vai desvanecendo. 
Já não há uma rua que corresponda a essa visão 
de um Algarve antigo", diz. E cita Olinda, 
no Brasil, um pequeno lugar preservado e 
classificado, "e que bem poderia ser uma rua 
do Algarve." 

Confessa, no entanto, que é no Sotavento que 
ainda residem as maiores preciosidades. "O 
que me dá mais prazer é fotografar Olhão, 
Tavira, Vila Real de Santo António... Gosto 
particularmente de Olhão. Todo o Sotavento 
esteve numa espécie de bolha remetida ao 
esquecimento, o que lhe permitiu manter uma 
série de testemunhos a nível arquitetónico. 
Hoje, estas regiões oferecem uma riqueza que 
o Barlavento não consegue oferecer — e que 
já teve." Para Filipe da Palma, manter estes 
aspetos exige "sensibilidade" e "um ato de 
coragem da parte das autarquias; é preciso não 
vacilar no desenho de um progresso seguidor 
de parâmetros, regras." 

"Em Olhão, Tavira ou Vila Real de Santo 
António encontramos um viajante que 
não existe e poderia existir no passado em 
Portimão, em Lagos, em Albufeira", diz. 
"Não está preocupado com o tempo e quer 
descobrir pormenores, quer andar pelas ruas, 
atravessar a Ria Formosa...". 

"In Olhão, Tavira or Vila Real de Santo 
António, we find a kind of traveller who no 
longer exists in Portimão, Lagos or Albufeira, 
but who could have existed there in the past," 
he says."This sort of tourist isn't worried about 
the weather and wants to discover details,wants 
to walk the streets, cross the Ria Formosa...". 

What kind of traveller should 
come to the Algarve? 
We ask him: "What kind of tourist would 
you like to find in the region?" Filipe speaks 
slowly: "Someone who comes to discover 
the other, searching for the identity of a 
people — where they live, how they live, what 
they enjoy doing... a tourist who is looking 
for what is genuine, not a tourist who asks 
where there is an Irish pub, a McDonald's 
or a hypermarket... ". 

"In fact, I don't see people who come to the 
Algarve in order to get to know it throwing 
cigarette ends on the ground,"he continues, "I 
see them being more concerned about where 
they are going to eat — they want to find out 
about the local cuisine, the arts and crafts of 
the region... they want to get to know the 
destination. I don't see anything very bad 
coming from this type of visitor. We won't 
have thousands of people walking or bird 
watching; I don't see Chinese shops selling 
cheap souvenirs in Mealha or Cachopo, but 
there are weavers there. There are dynamic  

Seiner Meinung nach liegen immer noch die 
grõfiten Schãtze der Algarve im Sotavento. 
"Was mir viel Freude bereitet, ist das 
Fotografieren in Olhão, Tavira, Vila Real 
de Santo António... Besonders mag ich 
Olhão. Die gesamte Ostalgarve befand sich 
sozusagen in einer Art Blase, wurde vergessen, 
weshalb eine ganze Reihe architektonischer 
Zeugnisse noch erhalten sind. Heute bieten 
diese Regionen einen Reichtum, der im 
Barlavento nicht mehr zu finden ist. "Um 
diesen Reichtum auch zu bewahren, bedarf es 
laut Filipe da Palma "Sensibilitãt" und "einer 
Portion Mut seitens der lokalen Behõrden; 
der Fortschritt muss sich an Parametern und 
Regeln orientieren." 

Dann fáhrt er fort: "In Olhão,Tavira oder Vila 
Real de Santo António treffen wir auf den 
Reisenden, wie es ihn heute kaum noch gibt, 
wie er aber in der Vergangenheit in Portimão, 
Lagos oder Albufeira existiert haben kõnnte. 
Er kommt nicht wegen des Wetters, sondem ist 
auf Entdecicungsreise, will durch die Stragen 
gehen, die Ria Formosa durchqueren...". 

Wer soll an die Algarve 
kommen? 

EC0123 fragt, welchen Besucher mõchten 
Sie gem in der Region sehen? Filipe spricht 
langsam: "Jemand, der kommt, um etwas ande-
res zu entdecken, der auf der Suche nach der 
Identitãt eines Volkes ist, herausfinden mõchte, 
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Que viajante para 
o Algarve? 

Que turista gostaria de encontrar na região?, 
questionamos. Filipe fala pausadamente: 
"Alguém que vem à descoberta do outro, à 
procura da identidade de um povo - onde 
vive, como vive, o que aprecia... um turista que 
procura o que é genuíno, e não um turista que 
pergunta onde fica um irish-pub,o McDonald's 
ou o hipermercado...". 

"Às pessoas que se dirigem ao Algarve para o 
conhecer de facto não as vejo a atirar uma beata 
para o chão", continua, "vejo-as preocupadas 
com o local onde vão comer — querem conhecer 
a gastronomia, o artesanato e os artesãos da 
região... querem conhecer o destino. Não 
vejo que muito mal advenha desse tipo de 
visitante. Não vamos ter milhares de pessoas 
a caminhar ou a observar aves; não estou a 
ver lojas de recuerdos chineses na Mealha ou 
em Cachopo, mas estão lá as tecedeiras. Há 
pessoas dinâmicas e que sabem fazer e para as 
quais seria importante viver algo diferente da 
experiência de receber autocarros de turistas 
de hora a hora, como em Piódão." 

E como fazê-lo?, indagamos. "Alguém sabe lá 
o que é o prazer de comer javali em Cachopo, 
um bom cozido de grão, o prazer de beber um 
bom vinho ou um medronho caseiro... Não 
estamos a conseguir comunicar isso. É preciso 
apostar na unicidade que a região oferece, e 
providenciá-la de forma gratuita, articulada, 
na geologia, na flora, na fauna...".  

people who know how to make things and for 
whom it's important to experience something 
other than receiving coachloads of tourists 
every hour, like in Piódão." 

"And how can this be done?" we ask. "Do any 
of these people know the pleasure of eating 
wild boar in Cachopo, a good chick-pea stew, 
the pleasure of drinking a good wine or a 
homemade medronho... We aren't getting 
this across to them. We need to invest in the 
uniqueness that the region has to offer, and 
to provide it for free, in a holistic way, in the 
form of geology, flora, fauna...". 

To cherish and safeguard 
what's left 

A fewyears ago, like many foreigners, Filipe da 
Palma bought a small house in Mealha, near 
Cachopo, where he has his little refuge today. 
This place has the largest number of circular 
stone barns with conical thatched roofs (rye 
straw), very similar to the ancient castros or 
hill forts that are found more frequently in the 
north of Portugal, but smaller. The site, recov-
ered by IN LOCO, mainly attracts foreigners. 
For Felipe, this is an obsolete heritage. "In the 
village of Mealha," he estimates,"the youngest 
person must be around 60 — no longer using 
the barns to store farm implements or hay. 
Although they've been restored, the thatch 
has already blown away and what remains 
is a bare skeleton." He asks: "To what extent  

wo und wie es lebt, was ein Volk schãtzt... ein 
Tourist, der das Ursprüngliche sucht und nicht 
fragt, wo ein irischer Pub, McDonald's oder 
der nãchste Supermarkt ist..." 

"Ich glaube nicht, dass Leute, die an die 
Algarve kommen, um sie kennenzulernen, 
Zigarettenkippen auf den Boden werfen. Sie 
machen sich Gedanken darüber, in welchem 
Lokal sie essen gehen - sie interessieren sich 
für die Gastronomie, das Handwerk und 
die Handwerker der Region... sie wollen ihr 
Reiseziel erkunden. Ich kann nicht sehen, 
dass von diesen Besuchern irgendein Schaden 
ausginge. Es werden nicht Tausende von 
Menschen kommen, um zu wandern oder 
Võgel zu beobachten. In Mealha oder Cachopo 
gibt es keine chinesischen Billiglãden, aber 
es gibt Weber und andere Handwerker, die 
gute Arbeit leisten. Für sie wãre es wichtig, 
unter anderen Bedingungen leben zu kõnnen, 
als stündlich Busse voller Touristen, wie in 
Piódão, vorgesetzt zu bekommen." 

Und wie soll das gehen, fragt EC0123? "In 
Cachopo weiss man,wie kõstlich Wildschwein 
oder ein leckerer Kichererbseneintopf schme-
cken, schãtzt den Genuss eines guten Weines 
oder hausgemachten Medronhos (Schnaps 
aus Früchten des Erdbeerbaums) Aber 
wir schaffen es nicht, das zu vermitteln. Die 
Einzigartigkeit dieser Region, ihre Geologie, 
Flora und Fauna ..., stellt einen groflen 
Reichtum dar, den es zu nutzen gilt". 

Sch5tzen und schützen wir, 
was uns geblieben ist 

Wie auch vide Auslãnder hat Filipe da 
Palma vor einigen Jahren ein kleines Haus 
in Mealha bei Cachopo gekauft, das heute 
sein Rückzugsort ist. Hier gibt es die mei-
sten palheiros (Speicher), runde, rustikale 
Steinhãuschen mit einem konischen aus 
Roggenstroh gedeckten Dach, die den soge-
nannten castros im Norden Portugals sehr 
ãhnlich, jedoch kleiner sind. Dieser von IN 
LOCO wiederaufgebaute Ort zieht haupt-
sãchlich Auslãnder an und ist für Filipe ein 
überholtes Erbe. ,,In dem Dorf Mealha wird 
die jüngste Person um die 60 Jahre alt sein 
und die palheiros werden schon lange nicht 
mehr zum Lagern von landwirtschaftlichen 
Gerãten oder Heu verwendet. Obwohl sie 
restauriert wurden, ist das ganze Stroh bereits 
wieder weggeflogen und was noch steht sind 
fleischlose Skelette." Dann fragt er: „Inwieweit 
ist es sinnvoll, ein Erbe wiederherzustellen, 
das seinen Nutzen verloren hat und heute 
nur noch die Landschaft ziert? " 

Diesen Gedanken folgend, weist der Fotograf 
darauf hin, dass innerhalb der nãchsten zehn 
Jahre vide der Tátigkeiten, die nicht lãnger 
von Nutzen sind, in Vergessenheit geraten 
werden. "Es macht keinen Sinn mehr", sagt 
er und fragt dann: "Zu welchem Zweck sol-
len wir die Werkstãtten erhalten, die dem 
Bau von Eselkarren dienen, wenn es keine 
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Valorizar e classificar 
o que resta 

À semelhança de muitos estrangeiros, Filipe da 
Palma comprou há alguns anos uma pequena 
casa na Mealha, perto de Cachopo, onde hoje 
tem o seu pequeno refúgio. Este local concentra 
o maior número de palheiros circulares feitos 
em pedra com uma cobertura cónica de colmo 
(palha de centeio), muito parecidos aos castros 
que existem mais a Norte de Portugal, mas de 
dimensões mais pequenas. O local, recuperado 
pela IN LOCO, atrai sobretudo estrangeiros. 
Este é, para Filipe, um património extemporâ-
neo. "Na aldeia da Mealha", estima, "a pessoa 
mais nova terá por volta dos 60 anos — já não 
usa os palheiros para guardar alfaias agrícolas 
ou feno. Apesar de terem sido recuperados, a 
palha já voou toda e são um esqueleto sem 
carne." Questiona: "Até que ponto faz sentido 
recuperar património que perdeu o valor uti-
litário e que é hoje apenas um efeito cénico?" 

Dentro desta linha de pensamento o fotógrafo 
alvitra que dentro de dez anos ter-se-ão per-
dido muitas das atividades que deixaram de 
ter um lado utilitário. "Já não faz sentido", 
opina. "Que sentido teremos na preservação 
do oficio de abegão, que sentido haverá em 
continuar a construir carroças se não há pessoas 
que tenham terrenos, e mulas, e que cultivem 
dessa forma?", questiona. O fim é, para o 
mesmo, inevitável. 

E o valor da aquisição dos produtos cujo valor 
utilitário se perdeu comporta sempre uma 
relação romântica, e até mesmo nostálgica. "O 
projeto TASA [Técnicas Ancestrais Soluções 
Atuais - Loulé]", adianta, "tem feito algum 
trabalho de dinamização e recuperação das 
atividades económicas mais emblemáticas  

does it make sense to recover heritage that 
has lost its utilitarian value and now only has 
a scenic effect?" 

Following this line ofthought, the photographer 
wams that within ten years many of the activities 
that no longer have a utilitarian value will have 
been lost."It doesn't make sense anymore,"he 
says. "What sense is there in preserving the 
carter's trade, what sense is there in continuing 
to make carts, if there aren't any people left 
with land and mules, who farm in this way?" 
he asks. For him, this craft is coming to an 
inevitable end. 

And purchasing produtos whose utilitarian value 
has been lost is always a romantic, even nostal-
gic, affair. "The TASA [Ancestral Techniques 
Current Solutions — Loulé] project," he adds, 
"has been doing some work to stimulate and 
recover the most emblematic economic activities 
with a series of artisans. It's a tiny business, but 
it's what you can do when faced with the present 
situation and the consumption of items that 
have already lost their usefulness." 

In his collection of photographs, therefore, 
there are records of the last lime kilns in the 
region, the sheds of Santa Catarina da Fonte do 
Bispo (whose fioors, tiles and bricks are made 
from local clay), local artides made ofpalm and 
esparto, tinsmith's shops and hydraulic cement 
tiles, but also other economic activities such as 
the production of artisanal salt and fleur de sel 
sea salt, fishing, confectionery or the communal 
slaughtering ofpigs.These are the traditions of 
a united and single Algarve, shared experiences 
that are found everywhere from the inland 
regions down to the coast,where the sacred and 
the profane still coexist alongside one another. 

• 
Menschen mehr gibt, die ihr Land mit Hilfe 
von Maultieren kultivieren? Das Ende hier 
ist unvermeidlich". Oder nicht? 

Bei der Bedeutung von Erzeugnissen deren 
Gebrauchswert verloren gegangen ist, spielen 
Romantik oder auch Nostalgie immer eine 
Rolle. Filipe erzãhlt: "Das Projekt TASA [Alte 
Technik - Neue Konzepte] in Loulé hat in 
Zusammenarbeit mit einigen Handwerkern 
eine Menge geleistet, um die Rir die Region 
typischen Berufsfelder wiederzubeleben. 
Es ist nicht viel, aber das, was gegenwãrtig 
mõglich ist." 

In seiner Fotosammlung finden sich daher 
Aufnahmen der letzten Kalkõfen in der 
Region, von Ziegelbrennereien in Santa 
Catarina da Fonte do Bispo (Fliesen, 
Dachziegel und Ziegelsteine, die aus dem 
õrtlichen Tonvorkommen hergestellt wer-
de n), Flechtarbeiten aus Palmblãttern 
und Espartogras, Zinnarbeiten und 
Ornamentfliesen aus Zement, aber auch 
wirtschaftliche Aktivitãten wie die Herstellung 
von Salz und "Flor de Sal", Sü1waren sowie der 
Fischfang oder das Schlachten von Schweinen 
wurden von ihm fotografisch dokumentiert. 
Seine Arbeit zeigt die Traditionen einer 
einzigartigen Algarve, Lebenserfahrungen 
vom Landesinneren bis zur Küste und die 
Koexistenz von Heiligem und Alltãglichem. 

Platibandaso) - eine Passion 

Wir sprechen jetzt über eM Thema, bei dem 
Filipe da Palma seine Begeisterung zurück-
gewinnt. Bewertung und Einordnung dieses 
populãren architektonischen Erbes sind sein 
Steckenpferd. 
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com uma série de artesãos. É diminuto, mas 
é o que é possível fazer face ao presente e 
ao consumo de peças que perderam já o seu 
valor utilitário." 

Na sua recolha fotográfica constam, por isso, 
registos dos últimos fornos de cal na região, 
dos telheiros de Santa Catarina da Fonte do 
Bispo (ladrilho, telha e tijolo que nascem a 
partir do filão de barro local), dos trabalhos em 
palma e em esparto, da latoaria, dos mosaicos 
hidráulicos, mas também de atividades eco-
nómicas, como a produção de sal artesanal e 
flor de sal, pesca, doçaria ou matança do porco. 
São tradições de um Algarve uno, de vivências 
que vão do interior ao litoral, e onde ainda 
convivem o sagrado e o profano. 

Platibandaso)  -  uma paixão 

Mas é quando falamos de património arquite-
tónico popular que Filipe da Palma recobra o 
entusiasmo. A sua valorização, através de uma 
classificação são o seu grande cavalo de batalha. 

Caminha lentamente enquanto falamos. Tem 
diante de si uma rua na qual estão presentes cinco 
concelhos. Estamos no Museu de Portimão, 
onde tem uma exposição de fotografia intitulada: 
"Da minha janela ainda vejo o Algarve?" Esta é 
uma pergunta pertinente à qual as fotografias 
expostas desde 18 de maio acabam por responder. 
Ao longo daquela rua, alinham-se fachadas de 
casas fotografadas que mostram que o Algarve, 
afinal, não é branco. O relevo das platibandas, 
as portas, janelas, chaminés, telhados, açoteias, 
balaustradas, e uma janela manuelina (século 
XVI) que o Museu guarda da antiga "Villa Nova 
de Portimão", enchem o espaço de cor. "Não 
se pintava tudo de branco. Fazê-lo seria deixar 

Platbandso)  - A  Passion 

But it's when we talk about popular architec-
tural heritage that Filipe da Palma's eyes light 
up. Safeguarding and enhancing the value of 
buildings through their public listing as pro-
tected architecture is his great mission in life. 

He walks slowly as we speak. In front of him 
is a street in which five separate municipalities 
are represented. We are in Portimão Museum, 
where there is a photography exhibition 
entitled: "From my window do I still see the 
Algarve?"lhis is a pertinent question, which 
is answered by the photographs exhibited 
here since 18 May. Lining that street are the 
photographed façades of houses that show 
that, after all, the Algarve is not white. The 
relief of the platbands, the doors, windows, 
chimneys, roofs, roof terraces, balustrades, 
and a 16th-century Manueline window that 
the museum has in its keeping and which 
originates from the former "Villa Nova de 
Portimão", fill the space with colour. "Not 
everything was painted white. To do so would 
have been to let things die, living only in the 
shadows and not allowing things to stand 
out," he says. 

Despite this, "the Algarve never dissociated 
itself from the white image that was instituted 
by the Estado Novo. Even after 25 April, the 
school of architects were unsure how to deal 
with the chimney, the platband, the question 
of colour. They never knew how to interpret 
this crazy wealth of shapes, symbols, colours 
and fantasies — even ostentatiousness — that 
are found in the platband," he explains. 

The photographer recalls that "platbands 
were promoted at council meetings and in  

Wãhrend wir uns unterhalten, lãuft er nur 
langsam weiter. Vor sich eine Fotostrecke, 
die fünf Gemeinden zeigt. Wir befinden 
uns in seiner Fotoausstellung im Museum 
von Portimão mit dem Titel: "Sehe ich von 
meinem Fenster aus noch die Algarve?" 
(From my window do I still see the Algarve?) 
Eine berechtigte Frage, auf die in den seit 
dem 18. Mai ausgestellten Fotos Antworten 
zu finden sind. Entlang dieser Strecke rei-
hen sich Fassaden fotografierter Hãuser 
aneinander und zeigen, dass die Algarve 
nicht einfach weiíl ist. Die Gestaltung 
der Platibandas, Türen, Fenster, Kamine, 
Dãcher, Dachterrassen, Gelãnder sowie 
eines manuelinischen Fensters aus dem 16. 
Jahrhundert, das das Museum aus der alten 
"Villa Nova de Portimão" gerettet hat, füllen 
den Raum mit Farbe. "Nicht alies war weifi 
gestrichen, denn das hãtte nur die Schatten 
hervorgehoben, und nur im Schatten zu leben 
reicht nicht aus, um zu leuchten", sagt er. 

Dennoch "hat sich die Algarve nie von dem 
vom Estado Novo (47 Jahre Faschismus) 
geschaffenen Weifi distanziert. Auch nach 
dem 25 (Nelkenrevolution, 25. April 1974). 
April wusste die Schule der Architekten 
nicht, wie man mit Kamin, Platibanda 
und der Farbfrage umgehen sollte. Man 
hatte keine Ahnung wie man all die auf 
den Platibandas — teils sogar prunkvoll - 
dargestellten Formen, Symbole, Farben und 
Tagtrãume interpretieren sollte", erldãrt er. 

Der Fotograf erinnert sich, dass "die 
Platibandas von den Gemeinderãten 
unterstützt und gesetzlich gefórdert 
wurden. Das Anbringen einer kleinen 
Mauer oben auf der Fassade ermõglichte 
es, die Dachrinne zu verdecken, die das 
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que as coisas morram, vivam só pela sombra e 
isso não chega para brilhar", refere. 

Apesar disto, "o Algarve nunca se dissociou 
da imagem do branco, instituída pelo Estado 
Novo. Nem no Pós 25 de Abril a escola de 
arquitetos soube lidar com a chaminé, a pla-
tibanda, a questão da cor. Nunca se soube 
interpretar esta loucura de formas, símbolos, 
cores e devaneios — até mesmo de ostensão -
que surgem na platibanda", explica. 

O fotógrafo recorda que "as platibandas foram 
promovidas em reuniões de câmara e em leis. 
A construção de um pequeno murete na parte 
de cima da fachada permitia esconder a calha 
que passava na retaguarda onde iam ter as águas 
pluviais que depois desciam até à rua ou até 
urna cisterna." Mas, explica, "nada obrigava a 
que as pessoas projetassem na platibanda uma 
tão grande riqueza, singularidade, unicidade. 
Projetam para a rua cor, formas e, à semelhança 
das chaminés, todas elas são únicas, obras de 
um mestre" 

Numa das suas crónicas para o jornal 
Sulinformação, o fotógrafo descreve de forma 
apaixonada este singular aspeto da arquitetura 
tradicional do sul. "Funcionando como tela 
cénica, várias foram as influências que rece-
beram. Assim, coloridas e multiformes — em 
que umas ostentando motivos Art Déco, outras 
motivos naïf, outras, padrões geométricos 
simples, outras ainda motivos de significados 
esotéricos vários e outras barrocos omatos — não 
existindo dois exemplares iguais, a platibanda 
atingiu no Algarve sua expressão maior." 

Esta sua paixão pelas platibandas chegou-lhe 
através de um livro de Jacinto Palma Dias: "O 
Algarve revisitado", e com quem o fotógrafo 
tem uma obra publicada: "O Algarve em 
3D". Desde então Filipe da Palma recolhe, de 
Barlavento a Sotavento, e do Litoral à Serra 
pequenos quadros do que resiste. Talvez por 
isso, quando lhe perguntamos que símbolos 
escolheria para promover hoje o Algarve não 
hesite na resposta: "a chaminé, a platibanda, 
a cor na arquitetura popular." 

"Vejo um nicho de mercado na arquite-
tura popular", confessa o fotógrafo, a quem 
alguns arquitetos têm pedido visitas guiadas". 
"Caminhar por Luz de Tavira, o local onde, 
em plena EN 125, existem mais platibandas 
na mesma rua, é uma experiência incrível", 
explica. "É muito mais belo do que passear por 
fachadas todas iguais, tudo certinho e direitinho, 
com vivendas modernistas. A diversidade e a 
cor enriquecem-nos", diz, com entusiasmo. 

Muitas destas platibandas fazem parte de 
postais ilustrados que Filipe da Palma publica 
nas redes sociais e cujos padrões têm sido 
reinterpretados noutros trabalhos artísticos: 
tecidos, loiças, cortiça, estampagem. "O que 
me dá mais prazer é que a palavra platibanda 
viaje e surta um despertar, entre no vocabulário 
das pessoas, no seu dia-a-dia", explica. 

Por isso, é com alguma tristeza que questiona: 
"porque há património popular algarvio que  

the legislation. lhe construction of a small 
wall at the top of the façade made it possible 
to hide the guttering at the back, from where 
rainwater would then flow down to the 
street or even into a tank. "But," he explains, 
"nothing obliged people to display such great 
richness, individuality and uniqueness in the 
platband. They project colours and shapes 
out into the street and, like the chimneys, 
they are all unique master works." 

In one of his articles for the newspaper 
Sulinformação, the photographer passionately 
describes this unique aspect of traditional 
southern architecture. "Functioning as a 
scenic screen, they draw on several influentes. 
Consequently, they are all colourful and 
multifaceted — with some of them displaying 
Art Deco motifs, others naff motifs, others 
simple geometrical patterns, others motifs 
with various esoteric meanings, and yet others 
ornate baroque motifs. No two examples are 
the same, so that the platband has reached 
its greatest expression in the Algarve." 

His passion for platbands came to him 
through a book, "lhe Algarve Revisited" by 
Jacinto Palma Dias, with whom the pho-
tographer has himselfpublished a worlc "lhe 
Algarve in 3D". Since then, Filipe da Palma 
has been collecting, from the Barlavento 
to the Sotavento and from the coast to the 
mountains, small images ofwhat still endures. 
Perhaps this is why, when we ask him which 
symbols he would choose to promote the 
Algarve today, he doesn't hesitate in his 
answer: "the chimney, the platband and the 
colour in popular architecture." 

"I see a niche market in popular architec-
ture," confesses the photographer, whom 
some architects have been asking for guided 
tours. "Walking through Luz de Tavira is 
an amazing experience. Slap bang in the 
middle of the EN 125, it is the place where 
most platbands are to be found in the same 
street," he explains."It's much more beautiful 
than strolling past the façades of modern 
detached houses, which all look the same, 
all straight and proper. Diversity and colour 
enrich us," he says enthusiastically. 

Many of these platbands can be seen in 
the picture postcards that Filipe da Palma 
publishes in the social media and whose 
patterns have been reinterpreted in other 
artwork: textiles, pottery, articles made of 
corlc,printing."What gives me most pleasure 
is the fact that the word platband is now 
being bandied about and arousing interest, 
entering into the vocabulary of people in 
their daily lives," he explains. 

h is therefore with some sadness that he 
asks: "Why is it that the Algarve's popular 
heritage is not considered heritage in the eyes 
of the law?". "At the Regional Directorate 
for Heritage, the buildings that are listed 
are generally erudite in nature — military, 
religious, industrial or architectural her-
itage, linked to the construction of new  

Regenwasser auffing, das dann auf die 
Strage oder in eine Zisterne floss. Aber, 
erldárt er, "nichts und niemand verpflich-
tete die Menschen, die Platibandas so 
reichhaltig und einzigartig zu verzieren. 
Sie schmückten die Stragen mit Farben 
und Formen, die ãhnlich den Kaminen, 
alle einzigartige Meisterwerke sind". 

In einer seiner Chroniken Rir die Zeitung 
„Sulinformação" beschreibt der Fotograf 
leidenschaftlich diesen einzigartigen Aspekt 
traditioneller südlãndischer Architektur. 
„Wie auf einem Landschaftsbild spielten 
bei den Platibandas verschiedene Einflüsse 
eine Rolle. Bunt und vielfáltig - die einen 
Art-Deco, die anderen naive Motive zur 
Schau stellend. Auch einfache geometrische 
Muster und Motive mit verschiedenen 
esoterischen Bedeutungen und sogar baro-
cke Verzierungen waren zu finden. Da es 
keine identischen Exemplare gibt, ist die 
Platibanda an der Algarve mit einer enormen 
Vielfalt vertreten." 

Die Leidenschaft des Fotografen für 
Platibandas begann mit einem Buch von 
Jacinto Palma Dias: "Die Algarve neu aufge-
legt", mit dem zusammen er das Werk "Die 
Algarve in 3D" verõffentlicht hat. Seitdem 
sammelt Filipe da Palma vom Barlavento 
zum Sotavento, von der Küste bis in die Berge 
kleine Bilder dessen, was standgehalten hat. 
Unsere Frage, welche Symbole er wãhlen 
würde, um heute für die Algarve zu wer-
ben, konnte er wohl deshalb auch spontan 
beantworten: "den Kamin, die Platibanda, 
die Farben der traditionellen Architektur." 

"In der heimischen Architektur sehe ich 
eine Marktlücke", sagt uns der Fotograf, den 
einige Architekten schon um Führungen 
gebeten haben. "Ein Spaziergang durch 
Luz de Tavira, ein Ort, in dem direkt an 
der Strage EN 125 entlang zahlreiche 
Platibandas zu sehen sind, ist ein unglaub-
liches Erlebnis und viel schõner, als an den 
immer gleichen akkuraten und geraden 
Fassaden moderner Villen vorbeizugehen. 
Vielfalt und Farbe sind eine Bereicherung 
für uns", sagt er begeistert. 

Vide dieser Platibandas finden sich auf 
den illustrierten Postkarten, die Filipe da 
Palma in sozialen Netzwerken verõffentlicht 
und deren Muster in anderen kunsthand-
werklichen Produkten in den Bereichen 
Stoff, Geschirr, Kork und Prãgearbeiten neu 
interpretiert wurden. "Es freut mich enorm, 
dass das Wort "Platibanda " auf diese Weise 
auf die Reise geht, bekannt wird und in den 
Wortschatz und den Alltag der Menschen 
Einzug hãlt", sagt er. 

Deshalb fragt er etwas traurig: „Warum wird 
das volkstümliche Erbe der Algarve nicht 
durch Gesetze geschützt?"Und empõrt sich: 
"In der Regionaldirektion fiir kulturelles Erbe 
finden Klassifizierungen normalerweise nach 
wissenschaftlichen, militãrischen, religiõsen 
und industriellen Kriterien statt oder auch 
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não é visto como património aos olhos da 
lei?". "Na Direção Regional do Património, 
o que se encontra classificado é, de forma 
geral, erudito, militar, religioso, industrial, 
ou património arquitetónico ligado à cons-
trução de bairros pós 25 Abril. Em relação 
ao património popular, fora os edifícios que 
não estão dentro de muralhas ou da área de 
proteção de um monumento, há dois ou três 
casos", refere, indignado. 

A identificação com a chaminé, a platibanda, a 
janela, os trabalhos em massa existe, "mas em 
termos práticos não há nada que os classifique 
ou proteja, nem nada que os promova pelo 
valor de que são detentores", refere. 

Para poder avançar com propostas de classifica-
ção Filipe da Palma tenta agora reunir um grupo 
de ação composto por pessoas de sensibilidades 
diversas. "É preciso contaminar o outro para 
o despertar para a consciência de que somos 
ricos, temos património. O património não é 
só a igreja, não é só o castelo, a fortaleza ou um 
sítio arqueológico... Temos património que está 
a ruir dia a dia. Há que fazer algo para inverter 
a homogenia de crescimento e do betão." 

(1) - termo arquitetónico para descrever uma faixa 
horizontal que emoldura a parte superior de um 
edifibio e que tem por função esconder a calha que 
recolhe as águas pluviais que descem do telhado, 
conduzindo as mesmas até à rua ou a um poço. 

neighbourhoods after 25 April. As far as 
the popular heritage is concerned, apart 
from those buildings that are not contained 
inside walls or within the protected area of 
a monument, there are only two or three 
cases listed," he says indignantly. 

There is no doubt that people identify with 
the Algarvian chimney, the platband, the 
window and the region's popular architec-
ture, "but in practical terms there is nothing 
that lists or protects these buildings, nor 
anything that promotes them for their 
intrinsic value," he says. 

In order to make proposals for the listing 
of these buildings, Filipe de Palma is now 
trying to create a task force made up of 
people from different areas of interest. "We 
need to raise each other's awareness to the 
fact that we are rich, and that we have a 
heritage. Heritage is not just a church, not 
just a castle, fort or archaeological site... 
We have a heritage that is crumbling day 
by day. Something must be done to reverse 
the homogeneity of economic growth and 
its concrete constructions." 

(1) -An architectural term used to describe a 
horizontal band framing the upper part of a building, 
which is designed to conceal the guttering that 
collects the rainwater from the roof and takes it down 
to the street or to a well. 

- im Falle der nach dem 25. April erbau-
ten Stadtviertel - nach architektonischen 
Gesichtspunkten. Abgesehen von Gebãuden, 
die sich innerhalb von Mauern oder einem 
unter Denkmalschutz stehenden Bereich 
befinden, gibt es nur zwei oder drei als kul-
turelles Erbe anerkannte Beispiele." 

Für unsere Kamine, Platibandas und Fenster 
„gibt es praktisch nichts, was sie aufgrund 
ihres Wertes klassifiziert oder schützt, noch 
irgendwelche Programme, die ihren Erhalt 
fôrdern und unterstützen", sagt er. 

Um Klassifizierungsvorschlãge einbringen 
zu krinnen, versucht Filipe de Palma nun, 
eine Aktionsgruppe zusammenzustellen, die 
sich aus Menschen der unterschiedlichsten 
Bereiche zusammensetzt. „Es ist notwendig, 
andere anzustecken und das Bewusstsein zu 
wecken, dass wir unser reiches kulturelles Erbe 
erhalten müssen. Zu diesem Erbe gehriren 
nicht nur Kirchen, Burgen, Festungen oder 
archãologische Stãtten Dieses Erbe zerfállt 
von Tag zu Tag weiter. Es muss etwas getan 
werden, um das einfórmige Wachstum und die 
Dominanz des Betons umzukehren." 

(1) - Begriff aus der Architektur zur Beschreibung 
eines horizontalen Streifens auf dem Gebáude, zur 
Verkleidung der Dachrinnen. die das aufgefangene 
Regenwasser auf die StraBe oder in ein 
Auffangbecken leiten. 
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Ribeira de Quarteira resiste 
ao turismo de luxo 

Ribeira de Quarteira resists luxury tourism 

Ribeira de Quarteira widersteht dem Luxustourismus 

PT Chama-se «Cidade Lacustre» ou 
«Vilamoura Lakes» e foi outrora idealizada 
por André Jordan. O milionário, que acaba 
de publicar as suas memórias, era dono do 
maior resort do país — dois mil hectares e 
cinco campos de golfe em torno da Marina 
de Vilamoura — e quis estendê-lo até à Ribeira 
de Quarteira com uma urbe de luxo sobre a 
água. O projeto incluía um elevador para iates, 
para milionários de todo o mundo os poderem 
atracar à porta das vivendas. 

Em 2008 a «Cidade Lacustre» obteve pare-
cer favorável da Agência Portuguesa do 
Ambiente e reconhecimento de Projeto 
de Interesse Nacional (PIN), tornando-se 
mais um negócio privado com a chancela 
de «interesse público». Para a Almargem —
Associação de Defesa do Património Cultural 
e Ambiental do Algarve, é «um dos maiores 
atentados cometidos sobre o ambiente no 
Algarve», que irá destruir toda uma zona 
húmida com elevada riqueza ambiental, 
patrimonial e social. 

O projeto que hoje ameaça avançar é mais 
humilde: uma cidade turística de 60 hectares, 
com 834 unidades de alojamento, mais de 
mil fogos habitacionais e diversos restau-
rantes em torno de quatro lagos artificiais, 
alimentados pela água do mar e interligados 
por canais. 

Na sequência da vasta oposição popular 
e da centena de participações na consulta 
pública (que decorreu discretamente durante 
o verão de 2018 e com repetidas falhas 
informáticas), a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve 
decidiu no fim de setembro suspender por 
seis meses a avaliação de impacte ambiental. 
Exige que o promotor altere o projeto e  

EN It's called 'Cidade Lacustre' or ̀ Vilamoura 
Lakes' and was dreamed up by André Jordan. 
lhe millionaire, who has just published his 
memoirs, was the owner of the largest resort 
in the country - two thousand hectares and 
five golf courses around Vilamoura Marina 
- and he wanted to extend it to Ribeira de 
Quarteira by building a luxury city on the 
water. lhe project included a yacht, lift so 
that millionaires from all over the world 
could moor outside the doors of their villas. 

In 2008, the 'Cidade Lacustre' received 
a favourable report from the Portuguese 
Environment Agency and was recognised 
as a Project of National Interest (PIN), 
making it another private business with 
the `public interest' seal. For Almargem 
- the Association for the Defence of the 
Cultural and Environmental Heritage of the 
Algarve, it is "one of the biggest attacks on 
the environment in the Algarve", which will 
destroy an entire wetland with considerable 
environmental, social and heritage value. 

lhe project threatening to be implemented 
today is a humbler one: a 60-hectare tourist 
town with 834 housing units, over a thousand 
homes and several restaurants all set around 
four artificial lakes, fed with seawater and 
interconnected by canals. 

Following widespread popular opposition 
and a hundred participants at the public 
consultation (which took place discreetly 
during the summer of 2018 and with repeated 
computer problems), the Algarve Regional 
Coordination and Development Commission 
decided in late September to suspend the 
evaluation of the project's environmen-
tal impact for six months. It requires the 
developer to change the project and reduce  

DE Sie hei& «Cidade Lacustre» oder «Vilamoura 
Lakes» und wurde einst von André Jordan 
entworfen. Der Millionãr, der gerade seine 
Erinnerungen verõffentlicht hat, besag das 
grõgte Resort des Landes - zweitausend Hektar 
und ftinf Golfplãtze rund um die Marina 
von Vilamoura - und wollte es bis Ribeira de 
Quarteira ausweiten, inklusive einer Luxusstadt 
über dem Wasser. Das Projekt sah einen Yachtlift 
vor, damit Millionãre aus der ganzen Welt direkt 
vor der Haustür ihrer Villen anlegen kõnnen. 

Im Jahr 2008 erhielt die «Cidade Lacustre» eine 
befiirwortende Stellungnahme der Portugiesischen 
Umweltbehõrde und wurde als Projekt Nationalen 
Interesses (PIN) anerkannt. Somit wurde einem 
weiteren privaten Bauvorhaben «õffentliches 
Interesse» bescheinigt. Die Vereinigung zum 
Schutz des Kultur- und Umwelterbes der Algarve 
- Almargem, sieht darin « einen der grõgten 
Attentate aufdie Umwelt in der Algarve », das ein 
ganzes Feuchtgebiet mit enormem õkologischem 
und gesellschafdichem Reichtum zerstõrt. 

Das Projekt, dessen Umsetzung heute droht, 
ist etwas bescheidener: eine 60 Hektar groge 
Touristenstadt mit 834 Wohneinheiten, über 
tausend Wohnungen und mehreren Restaurants 
rund um vier künstliche Seen, die durch 
Meerwasser gespeist und durch Kanãle mit-
einander verbunden werden. 

Aufgrund des starken Widerstands in der 
Bevõlkerung und hunderter Teilnehmer an der 
õffentlichen Anhõrung (die im Sommer 2018 
in aller Stille stattfand und wiederholt durch 
Informatikprobleme beeintrãchtigt wurde) 
beschloss die Kommission ftir Koordinierung 
und regionale Entwicklung der Algarve Ende 
September, die Evaluierung der Auswirkungen 
auf die Umwelt fúr sechs Monate auszusetzen. 
Der Bautrãger musste das Projekt ãndern und 
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reduza os «efeitos negativos identifica-
dos em diferentes fatores ambientais, tais 
como o património cultural arqueológico, 
a paisagem, a biodiversidade, o território, a 
socioeconomia, a geotecnia ou as alterações 
climáticas». 

«Não é possível permitir que um projeto 
pensado à realidade de 1999 possa avançar 
em 2019 (assente em planos obsoletos criados 
à pressa para fugir à proibição de constru-
ção junto da orla costeira), num planeta à 
beira do colapso ambiental e social, com a 
emergência climática, a destruição da bio-
diversidade e de habitats na ordem do dia», 
afirma no Facebook o Movimento Ribeira de 
Quarteira — Contra a Cidade Lacustre. «Não 
podemos permitir que vendam todo o nosso 
património natural para usufruto de elites 
na sua maioria estrangeiras, sem beneficio 
para o cidadão comum e com prejuízo para 
as gerações vindouras». 

Os quase dez mil habitantes previstos na 
fase de exploração do loteamento, sem 
contar com os trabalhadores, implicam um 
aumento ainda maior da pressão humana 
na região, nomeadamente no consumo de 
água — um bem cada vez mais escasso. O 
projeto obriga ao desvio do vale Tisnado, 
o desassoreamento da foz da ribeira de 
Quarteira e a construção de um dique ao 
longo de quase dois quilómetros de proteção 
contra cheias, numa das zonas do concelho 
de Loulé mais vulneráveis à subida do nível 
das águas. Parte dos lagos seria feita sobre 
lagos de água doce existentes. O loteamento 
engloba também as ruínas romanas do Cerro 
da Vila, um povoado portuário que terá 
sobrevivido ao declínio do império romano 
e «monumento de interesse público».  

the "negative effects identified in different 
environmental factors such as archaeological 
and cultural heritage, landscape, biodiversity, 
land use, socioeconomics, geotechnics and 
climate change". 

"A project designed for a situation in 1999 
cannot be allowed to go ahead in 2019 (based 
on obsolete plans created in a hurry in order 
to avoid the ban on building on the shoreline) 
on a planet on the brink of environmental 
and social collapse with the climate change 
emergency, the destruction ofbiodiversity and 
habitats on the agenda," says the Ribeira de 
Quarteira Movement - Against the Cidade 
Lacustre. "We cannot allow them to sell ali 
our natural heritage for the enjoyment of an 
elite, who are mostly foreigners, without any 
benefit for the common citizen and to the 
detriment of future generations." 

lhe almost 10,000 inhabitants planned at 
the stage of division into plots, without 
counting workers, would mean an even 
greater increase in human pressure in the 
region, particularly in the consumption 
of water - an increasingly scarce resource. 
The project requires the diversion of the 
Tisnado valley, the clearing of the mouth 
of the Quarteira stream and the building 
of a dyke along nearly two kilometres of 
flood protection defences in one of the areas 
of the municipality of Loulé that is most 
vulnerable to rising water leveis. Part of the 
lakes would be created on top of already 
existing freshwater lakes. lhe division into 
plots also encompasses the Roman ruins 
of Cerro da Vila, a port settlement that 
survived the decline of the Roman empire 
and is classified as a "monument of public 
interest". 

die «negativen Auswirkungen auf verschie-
dene Umweltfaktoren, wie archãologisches 
Kulturerbe, Landschaft, Artenvielfalt, Boden, 
Sozioõkonomie, Geotechnik oder klimatische 
Verãnderungen reduzieren». 

«Die Umsetzung eines Projekts, das nach 
Kriterien aus dem Jahr 1999 entworfen wurde 
(basierend auf veralteten Plãnen, die in Eile 
erste& wurden, um dem Bauverbot an der Küste 
zu entgehen), darf 2019 auf einem Planeten, 
der sich am Rande des õkologischen und sozi-
alen Kollapses befindet, mit Klimakrise und 
auf der Tagesordnung stehender Zerstõrung 
der Artenvielfalt und der Lebensrãume, nicht 
genehmigt werden» schreibt die Bewegung 
"Movimento Ribeira de Quarteira-Contra a 
Cidade Lacustre" auf Facebook. «Wir kõnnen 
nicht zulassen, dass unser gesamtes Naturerbe 
zum Wohl grõgtenteils austindischer Eliten 
verkauft wird, ohne irgendeinen Nutzen fiir 
den Normalbürger und mit schwerwiegenden 
Folgen fiir die zukünftigen Generationen». 

Fast 10.000 Bewohner sind fiir die Parzellen 
vorgesehen, wobei Arbeitskrãfte noch nicht 
berücksichtigt sind. Dies bedeutet insbeson-
dere eine Zunahme des Wasserverbrauchs 
- einer immer knapper werdenden Ressource. 
Das Projekt erfordert die Umlegung des Vale 
Tisnado, Baggerarbeiten in der Mündung des 
Ribeira de Quarteira und den Bau eines fast 
zwei Kilometer langen Hochwasserschutzdeichs 
in einem der Gebiete von Loulé, das am anfál-
ligsten fiir steigende Wasserspiegel ist. Ein 
Teil der Seen würde aus schon bestehenden 
Sügwasserseen geschaffen. Das Projekt schliegt 
auch die rõrnischen Ruinen von Cerro da Vila 
mit ein, eine kleine Hafensiedlung, die den 
Niedergang des Rõmischen Reiches überstanden 
hat und „Denkmal õffentlichen Interesses" ist. 
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Quanto aos atuais impérios dos negócios, 
a Lusotur de Jordan, que detinha e geria o 
complexo turístico de Vilamoura, passou a 
chamar-se Lusort quando foi comprada por 
um fundo espanhol e, desde 2015, Vilamoura 
World, depois de comprada pelo fundo nor-
te-americano Lone Star. É o mesmo grupo 
financeiro que adquiriu o Novo Banco a custo 
zero, quando o Estado português já ali tinha 
depositado 5,8 mil milhões. Esta espécie 
de hiena das finanças tem como estratégia 
encontrar «oportunidades em mercados que 
passaram por uma crise económica ou ban-
cária». Só nos últimos anos, em Portugal, o 
Lone Star comprou barato para vender caro 
o Dolce Vita do Porto, Douro e Coimbra, o 
edifício do Monumental e uma das Torres 
de Lisboa. 

Por Vilamoura, a corrente parece estar a mudar. 
A «Cidade Lacustre» poderá vir a ter nova 
consulta pública e nova avaliação do Estudo 
de Impacte Ambiental. Este ano, já por duas 
vezes o município de Loulé suspendeu o PDM 
para travar a construção de empreendimentos 
urbanísticos. Um deles, a Quinta do Oceano, 
poderia vir a ser mais um resort de dez hec-
tares num terreno adquirido por um fundo 
imobiliário do Novo Banco, devastando a 
foz do Almargem. Do executivo presidido 
por Vítor Aleixo — neto do «poeta do povo», 
António Aleixo, e presidente da entidade 
intermunicipal para adaptação às alterações 
climáticas — espera-se ação para proteger 
também a Ribeira de Quarteira. 

As for the current business empiresjordan's 
Lusotur, which owned and managed the 
Vilamoura resort, was renamed Lusort when 
it was bought by a Spanish fund and, since 
2015, it has been known as Vilamoura World, 
after being bought by the North American 
fund Lone Star. It's the same financial group 
that acquired Novo Banco at zero cost, when 
the Portuguese state had already deposited 
5.8 billion euros in the bank. This species of 
financial hyena uses the strategy of finding 
"opportunities in markets that have gone 
through an economic or banking crisis". 
Just in recent years, in Portugal, Lone Star 
has bought at a low cost in order to resell 
at a higher price the Dolce Vita shopping 
centres in Porto, Douro and Coimbra, the 
Monumental building in Lisbon and one 
of the Lisbon Towers. 

For Vilamoura, the tide seems to be turning. 
The `Vilamoura Lakes' may face a new 
public inquiry and a new assessment of the 
Environmental Impact Study. This year, the 
municipality of Loulé has twice suspended 
the Municipal Master Plan to stop the 
cónstruction of urban developments. One 
of them, Quinta do Oceano, could turn out 
to be another ten-hectare resort on land 
acquired by a Novo Banco real estate fund, 
devastating the Foz do Almargem. Action to 
protect Ribeira de Quarteira is also expected 
from the executive board chaired by Vítor 
Aleixo - the grandson of the 'poet of the 
people', António Aleixo, and president of 
the inter-municipal body for adaptation to 
climate change. 

Was derzeitige Untemehmensimperien angeht, 
wurde André Jordans Lusotur, Besitzer und 
Betreiber der Ferienanlage in Vilamoura, nach 
dem Verkauf an einen spanischen Fonds in 
Lusort umbenannt und heigt seit dem Erwerb 
durch den nordamerikanischen Fonds Lone 
Star im Jahr 2015 Vilamoura World. Das ist 
dieselbe Finanzgruppe, die auch Novo Banco 
zum Nulltarif erworben hat, als der portugie-
sische Staat bereits 5,8 Milliarden investiert 
hatte. Solche Finanzhyãnen verfolgen die 
Strategie, «Schnãppchen auf den Mãrkten zu 
finden, die eine Wirtschafts- oder Bankenkrise 
durchlaufen haben». Erst in den letzten Jahren 
kaufte Lone Star in Portugal giinstig ein, um 
dann wieder teuer zu verkaufen - dazu gehõ-
ren die Dolce Vita Einkaufszentren in Porto, 
Douro und Coimbra, das Gebãude „Edificio 
Monumental" und einer der Türme (Torres) 
in Lissabon. 

In Vilamoura scheint sich dieser Trend zu ãndem. 
Bezüglich der «Cidade Lacustre» kiinnté es sowohl 
eine neue õffentliche Anhõrung als auch eine neue 
Bewertung der Umweltvertrãglichkeitsprüfung 
geben. In diesem Jahr hat das Rathaus Loulé den 
Flãchennutzungsplan (PDM) zweimal aufker 
Kraft gesetzt, um Bauvorhaben im Stadtgebiet 
zu stoppen. Eines von ihnen, Quinta do Oceano, 
kõnnte ein weiteres zehn Hektar gro&s Resort 
auf einem Grundstück sein, das von einem 
Immobilienfond der Novo Banco erworben 
wurde und die Mündung des Almargem zentõren 
würde. Vom Vorsitzenden der interkommunalen 
Behõrde für Anpassung an den Klimawandel, 
Vitor Aleixo - Enkel des «Volksdichters»,António 
Aleixo - werden auch Magnahmen zum Schutz 
des Ribeira de Quarteira erwartet. 
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PT A pessoas são de memória 
curta. Mal notam alterações 
lentas, até porque estão sempre 
a mudar de lugar, sem observar 
um local regularmente com 
atenção. O reconhecimento do 
valor da Natureza sofre com esse 
défice da consciência humana. 
As pessoas vivem cada vez mais 
em meio urbano, em permanente 
desassossego, um espaço e um 
tempo que eclipsa a Natureza. Na 
segurança enganadora da cidade, 
a Natureza é usada meramente 
para fins decorativos. Uma árvore 
aqui e uma avenida acolá, locais 
de paz e refúgio aparentes como 
o Central Park em Nova Iorque 
e o Jardim Botânico em Lisboa. 
O que vemos acontecer neste 
momento em Veneza, na realidade 
é um processo em curso há uma 
geração, ou seja há mais de 25 
anos. O nível das águas do mar 
está a subir: primeiro são só uns 
centímetros impercetíveis por ano, 
em 2002, e depois há máximos 
repentinos como na maré viva 
com lua cheia do 1° de dezembro 
de 2008, e depois também a 25 
de dezembro de 2009 e a 11 de 
novembro de 2012, sempre durante 
o inverno. Os milhões de turistas 
não se incomodam com isso. 
Visitam a cidade como quem vai 
para um parque aventura aquático. 
E quando há cheias aparecem 
com galochas. Mas os habitantes 
de Veneza ficaram assustados com 
as marés cheias de 29 de outubro 
de 2018 e de 12 de novembro de 
2019, que paulatinamente fazem 
a cidade desaparecer nas águas 
salgadas do Mediterrâneo. Porque 
a subida caótica, umas vezes lenta, 
outras vezes rápida, do nível das 
águas, faz com que a cidade se 
vá abatendo no mar, e também 
porque a administração do porto 
está a escavar o canal até aos 
18 metros de profundidade para 
permitir a navegabilidade para 
paquetes cada vez maiores. E 
com cada metro que escavam as 
fundações da cidade abatem mais 
alguns centímetros. Até quando 
é que querem arriscar? Será que 
Veneza irá ter o mesmo destino 
que Pompeia, irá desaparecer 
completamente do mapa? 

EN People have short memories. 
They barely notice slow changes, 
because they are always moving 
on, without paying any real 
attention to a place on a regular 
basis. Recognition of the value 
of nature suffers because of this 
deficit in human awareness. 
Increasingly people are living in 
urban areal, in a permanent state 
of unease, in a space and a time 
that overshadows nature. In the 
deceptive safety of the city, nature 
is used merely for decorative 
purposes. A tree here and an 
avenue there, seemingly refuges of 
peace and quiet, such as Central 
Park in New York and the Botanical 
Gardens in Lisbon. What we see 
happeraing right now in Venice is 
actually a process that has been 
going on for a generation, or for 
more than 25 years. The sea levei 
is rising: firstly it was by only a few 
imperceptible centimetres a year, 
beginning in 2002, and then there 
were sudden peaks, like the full 
moon high tide of 1 December, 
2008, and then also 25 December, 
2009, and 11 November, 2012, 
always during the winter. 
The millions of tourists aren't 
bothered by this.They visit the 
city as if they were going to 
a water adventure park. And, 
when there are fioods, they 
appear in wellington boots. But 
the inhabitants of Venice were 
frightened by the high tides of 29 
October, 2018, and 12 November, 
2019, which are gradually making 
the city disappear into the salty 
waters of the Mediterranean. 
This is because the sometimes 
slow, sometimes rapid, chaotic 
rise in water leveis is causing the 
city to sink into the sea, and also 
because the port administration 
is digging a channel 18 metres 
deep to increase navigability 
for ever larger cruise ships. And 
with every metre they dig down, 
the foundations of the city drop 
a few more inches. How much 
longer can they risk doing this 
for? Will Venice have the same 
fate as Pompeii? Will it completely 
disappear from the map? 

DE Das Gedâchtnis des Menschen 
ist kurz. Langsame Verânderungen 
nimmt er kaum mehr wahr, auch 
weil er sich immer weniger nur 
an einem Ort aufhâlt, den er 
regelmüBig in Ruhe beobachten 
kann. Den Wert der Natur 
erkennen und würdigen, geht mit 
diesem Defizit an menschlicher 
Wahrnehmung unter. Mensch lebt 
immer mehr im urbanen Raum, 
rast- und ruhelos, in einem Raum 
und in einer Zeit, der die Natur 
verdrângt. Die trügerische Sicherheit 
der Stadt benutzt Natur seitdem 
ais Deko. Hier ein Baum, dort eine 
Allee, der Central Park in New York 
und der Botanische Garten in 
Lissabon sind solche scheinbaren 
Ruhe- und Rückzugorte.Was 
wir gegenwârtig in Venedig 
wahrnehmen ist ein Zustand, der 
schon seit einer Generation, also 
seit mehr ais 25 Jahren statffindet. 
Der Meeresspiegel steigt stetig: 
erst unmerklich nur, ein paar 
Zentimeter im Jahr 2002, dann 
abrupt und bei einer Springflut zu 
Vollmond und am 1. Dezember 
2008, dann am 25. Dezember 
2009, immer im Winter, dann 
wieder am 11. November 2012. 
Die Millionen Besucher Venedigs 
stõrt das kaum. Sie besuchen die 
Stadt wie einen Wasserpark um 
die Ecke. Und bei Hochwasser 
kommen sie in Gummistiefeln. Die 
Venezianer aber fürchten sich, wenn 
sie am 29. Oktober 2018 und am 
12. November 2019 Springfluten 
erleben, die ihre Stadt im Salzwasser 
des Mittelmeeres langsam 
untergehen lõsst. Denn wãhrend 
der Meeresspiegel langsam oder 
auch abrupt steigt, also chaotische 
Verhaltenszüge annimmt, versinkt 
die Lagunenstadt langsam immer 
mehr im Meer, auch, weil die 
Hafenverwaltung die Fahrrinne für 
groBe Kreuzschiffe immer tiefer, bis 
auf 18 Meter ausbaggern lâsst. 
Und mit jedem Meter Vertiefung 
der Fahrrinne versinkt die Stadt 
wenige Zentimeter weiter ins Meer. 
Wie lange wird das wohl noch gut 
gehen? Wann werde ich es erleben, 
dass Venedig solch einer Stadt wie 
Pompei in den Untergang folgt? 
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Venice Experientes Highest Tide In Over 50 Years 
Maximum documented tide leveis in Venice (cm) 
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Salgados 
Vou fazer uma caminhada e continuo a pensar 
na cidade de Veneza. O meu caminho começa na 
Lagoa dos Salgados, na Praia Grande, a última 
Reserva Natural para a avifauna do Algarve, e 
tenho vistas sobre a Praia da Galé até à Praia 
do Castelo, e para Leste em direção a Albufeira. 
Com este ECOTRAIL o Colégio Internacional 
de Vilamoura, recentemente, ganhou um prémio 
num concurso ECO-ESCOLAS entre as escolas 
portuguesas. Vamos testar este percurso tendo 
em conta que, mais cedo ou mais tarde, também 
os SALGADOS são uma zona que o mar irá 
inundar. E o banco Millenium BCP tenciona, 
exatamente neste local, construir um resort, 
supostamente ECO,cujo projeto já está concluído 
e que está a ser comercializado pela imobiliária  

I'm going to go for a wallc and continue thinking 
about the city of Venice. My joumey starts at 
Lagoa dos Salgados, in Praia Grande, the last bird 
reserve in the Algarve, and I have views over Praia 
da Galé, Praia do Castelo and to the east towards 
Albufeira. Vilamoura International School 
recently won a prize with this ECOTRAIL in 
a competition between Portuguese schools.We 
are going to test this route bearing in mind that, 
sooner or, later, SALGADOS will also be flooded 
by the sea. And the Millennium BCP bank 
intends to build a resort right here, supposedly 
an ECO affair, whose plan has already been 
completed and is being marketed intemationally 
by the multinacional real estate company CBRE, 
even though the first stone hasn't even been laid. 

Wãhrend ich über Venedig nachdenke, gehe 
ich wandern. Der Weg fiihrt von der Lagune 
Salgados, vom Praia Grande, dem letzten 
Vogelschutzgebiet der Algarve mit freiem 
Meerblick über Praia do Galé nach Praia 
do Castelo, ostwãrts in Richtung Albufeira. 
Das Colegio Internacional de Vilamoura hat 
vor kurzem mit diesem neuen ECO-TRAIL 
einen Wettbewerb unter Portugals Schulen 
gewonnen. Den sieben Kilometer kurzen Weg 
wollten wir vor dem Hintergrund, dass auch 
SALGADOS früher oder spãter versinken 
wird - einfach noch mal vorher austesten. 
Denn die Millenium bcp, die Bankengruppe 
beabsichtigt, genau hier ein sogenanntes 
ECO-Ressort zu bauen, das bereits auf dem 
Papier fertig gezeichnet ist und das vom 
amerikanischen Immobilienmulti CBRE 
weltweit vermarktet wird. Dabei steht noch 
nicht einmal der Grundstein. Die Baulizenz 
wurde bereits am 1. Juli 2016 vom Rathaus 
in Silves ausgestellt. Was oder wer also hãlt 
sie auf, die Natur in eM Touristenressort 
zu transformieren? Ist es die Vielfalt der 
Võgel? Sind es die Kormorane, Flamingos, 
Wasserhühner oder etwa die Reiher? 200 
Millionen Euro stehen hier auf dem Spiel 
und sollen an dieser Stelle in den Sand gesetzt 
werden. Wir sind eine Gruppe von mehr ais 
30 Personen, die meisten Kinder der Schule 
mit iterem Lehrer Luca, der aus Manteigas, 
aus der Serra de Estrela stammt. 

Ais wir ECO123 Anfang 2013 gründeten, 
rümpften die Leute beim Wort ECO noch 
die Nase. Wir konnten nicht ahnen, dass das 
Wort ECO einmal so in Mode kommen 
kõnnte. Für uns steht ECO ais Abkürzung 
fut. Economy based on Ecology... Aber wenn 
jetzt mehrere Hotels und mehr als 300 

osi  

itub. 
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• 

https://pt.wikiloc com/trilhas-caminhada 
eco-escolas-eco-trilho-mar-colegio-internacional-de-vilamoura-36322810z 
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multinacional CBRE a nível internacional, apesar 
de ainda nem sequer ter sido lançada a primeira 
pedra. A licença de construção já foi emitida a 
1 de julho de 2016 pela Câmara Municipal de 
Silves. O que estará a travar esta transformação da 
Natureza num resort turístico? Será a diversidade 
da avifauna? Serão os cormorões, os flamingos, 
os galeirões ou as garças? São 200 milhões de 
euros que estão em jogo e são para ser enterrados 
aqui. Somos um grupo de mais de 30 pessoas, a 
maior parte são alunos do Eco-clube, ministrado 
pelo professor Lucas, natural de Manteigas, na 
Serra de Estrela. 

Quando, no início de 2013, fundámos a 
EC0123, a palavra ECO ainda fazia as pessoas 
franzir o nariz. Nunca pensámos que viesse a 
estar tão na moda. Para nós, a palavra ECO é 
uma abreviatura para Economy based on Ecology... 
Mas se agora vendem vários hotéis e 300 casas e 
apartamentos sob a sigla de um ECO-Resort, e 
até têm um ECO-trail, isto já parece uma piada 
de mau gosto. Ora bem, os alunos observam os 
diversos pássaros a partir do observatório. Até 
fotógrafos de todo o mundo vêm para Salgados. 
Com o novo rumo da Região de Turismo do 
Algarve (RTA), que agora também engloba 
o ECO-turismo, pretende ganhar-se bom 
dinheiro. É esse o objetivo, ganhar dinheiro. 
Como seria se, logo à partida, há muitos anos 
atrás, já se tivesse feito um caminho pedonal 
pela costa de Vila Real de Santo António, 
passando pelos Salgados até ao Cabo de São 
Vicente, em vez de ter urbanizado logo toda a 
costa algarvia? Só assim, por realmente haver 
pessoas que gostam de andar a pé, de se mexer 
e admirar a Natureza e a mais bela costa euro-
peia? Poder-se ia criar algo para os de cá, que 
os viajantes depois gostariam de descobrir, em 
vez de estar só de olho nos lucros do turismo. 

Os Salgados estão a três metros do nível do 
mar. Quarteira e Vilamoura também, e o 
porto de Albufeira e as garagens subterrâneas  

lhe building permit was issued on 1 July, 2016, 
by Silves Municipal Council. What is holding 
back this transformation of nature into a tourist 
resort? Is it the diversity of the birdlife? Would 
it be the cormorants, flamingos, coots or herons? 
200 million euros are at stake and are to be buried 
here. We are a group of more than 30 people, 
most of them students from Professor Luca's 
clsss, from Manteigas, in the Serra de Estrela. 

When we founded ECO123, in early 2013, 
the word ECO still made people turn up their 
noses. We never thought that the word ECO 
would become so fashionable. To us, the word 
ECO is an abbreviation for Economy based on 
Ecology... But nowifyou sell several hotels and 
300 houses and apartments under the umbrella 
of an ECO-Resort, and even have an ECO-
trail, this alreadysounds like a joke in bad taste. 
So the students observe the various birds from 
the bird hide. Photographers from all over the 
world even come to Salgados. It's Wednesday, 
the day dedicated to ECOlogia at Vilamoura 
International School. With the new direction 
of the Algarve RegionalTourism Board (RTA), 
which now also encompasses ECO-tourism, 
you want to earn good money.That is the goal, 
to make money. How would it be if, right from 
the start, many years ago, a pedestrian path 
had been made along the coast from Vila Real 
de Santo António, passing through Salgados 
to Cape Saint Vincent, instead of the entire 
Algarve coast having been urbanised? Because 
there really are people who like to walk, to move 
about and admire nature and the most beautiful 
coast in Europe. One could create something 
for those who already live here, which travellers 
would also like to discover later on, rather than 
just focos on profits from tourism. 

Salgados is three metres above sea levei. 
Quarteira and Vilamoura are too, and the 
port ofAlbufeira and the underground carparks 
in Portimão and Lagos are even three metres  

Hãuser und Apartments ais ECO-Ressort 
verkauft werden und es dazu schon einen 
ECO-Trail gibt, amüsiert uns das schon 
ein bisschen. Die kids also schauen sich die 
verschiedenen Võgel von einer Bühne aus 
an. Auch Fotografen aus aller Welt zieht 
es nach Salgados. Es ist ein Mittwoch, der 
ECO-Tag im Colégio Internacional da 
Vilamoura. Mit dem neuen Kurs der RTA, 
der jetzt auch auf ECO Tourismus abzielt, 
lãsst sich mit diesen drei Buchstaben Geld 
verdienen. Und nur datam geht es, ums Geld 
verdienen. Was aber wãre, wenn man von 
Vila Real de Santo António über Salgados 
bis ans Südwestkap schon vor vielen Jahren 
einen Fliflweg angelegt hãtte, statt die ganze 
Küste zu urbanisieren? Einfach so zum 
Spafl oder auch einfach nur deswegen, weil 
es Menschen gibt, die gern zu Fui; gehen, 
sich bewegen und sich an der Natur und der 
schõnsten Küste Europas erfreuen kõnnen? 
Einen Fuflweg fiir uns selbst schaffen, den 
dann auch Reisende für sich entdecken 
kõnnten, wenn wir also mal nur etwas für 
uns selbst machen würden, statt immer nur 
auf die Einnahmen aus dem Tourismus zu 
schielen? 

Salgados liegt drei Meter über dem 
Meeresspiegel. Quarteira und Vilamoura 
auch, der Hafen von Albufeira und die 
Tiefgaragen von Portimão und Lagos liegen 
sogar drei Meter unter dem Meeresspiegel... 
Was ich damit sagen mõchte? Wir sollten 
vielleicht die Landschaften etwas genauer 
unter Beobachtung stellen, bevor wir anfan-
gen irgendetwas zu bauen, oder besser, 
bevor wir uns in ein zukünftiges Salgado 
einkaufen. Denn wer will schon heute in 
eine Immobilie an der Lagune investieren, 
um morgen mit einem Boot vom Baikon im 
ersten Stock zum Festland zurückrudern zu 
müssen, weil man sonst nasse Hosen bekãme? 
Da hãtte manja eine schlechte finanzielle 
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de Portimão e de Lagos até estão três metros 
abaixo do nível do mar...e onde pretendo 
chegar? Talvez seja bom analisar melhor a 
paisagem, antes de começar a construir, ou 
melhor, antes de investir num futuro nos 
Salgados. Quem é que hoje quer investir num 
imóvel junto à lagoa para amanhã ter de sair de 
casa pelo primeiro andar, voltando para terra 
a remar para não molhar as calças? Não nos 
parece um bom investimento. Junto à costa 
sobe o nível do mar, nas montanhas ardem as 
florestas — assim está o mal bem distribuído. 
Porque as alterações climáticas provocadas 
pelo homem irão levar-nos a todos para uma 
viagem que não é patrocinada pela RTA ou 
vendida pela TUI. 

Não há viagem em cruzeiro ou turismo natureza 
que esconda que o turismo em si é um poço 
sem fundo, em que basta o voo de ida e volta 
para as férias para emitir uma ou duas toneladas 
de dióxido de carbono. Porque é que as pessoas 
procuram a felicidade no dinheiro? Porque é 
que se tem que estar sempre a viajar? Será que 
não se sentem bem em casa? Construir um 
mega-resort tem tão pouco sentido como ir de 
foguete até Marte na esperança de encontrar 
algures um planeta que tenha condições de 
vida semelhantes à Terra. Poderíamos poupar 
muita energia, e lembro-me disso enquanto 
ressoa em mim a beleza da Natureza e das 
suas rochas douradas, se tornássemos o nosso 
lar confortável, encarando depois a viagem 
como algo especial e único, raro, exclusivo, 
algo belo, que fique para o resto da vida e possa 
ser contado aos filhos e aos netos. Porque há 
histórias que são um sonho, mas o turismo 
vende-as como bolas de sabão, que depois 
de 7 ou 14 dias acabam com um voo de volta 
ao dia-a-dia que começa com o despertador 
a tocar acordando-nos como robôs todas as 
manhãs e nos faz funcionar da mesma forma 
como todos os outros. É uma partida que nos 
prega a nossa mente. 

below sea levei ... and where do I intend to go 
with this? You might want to take a closer look 
at the landscape before you start building, or 
rather before investing in a future in Salgados. 
Who wants to invest in a property next to the 
lagoon today, so that tomorrow they have to 
leave the house from the first floor, rowing 
back to land so as not to get their trousers 
wet? It doesn't seem a good investment to 
us. Along the coast, the sea levei is rising, in 
the mountains the forests are burning- so the 
evil is well distributed. And this is because 
man-made climate change will take us all on 
a trip that isn't sponsored by the RTA or sold 
to us by TUI. 

There is no trip by cruise ship, nor any nature 
tourism that can hide the fact that tourism 
itself is a bottomless pit in which a return 
flight for the holidays is enough to emit one 
or two tons of carbon dioxide. Why do people 
look for happiness in money? Why do they 
always have to be travelling? Is it because they 
don't feel good staying at home? Building a 
mega resort makes as little sense as going in a 
rocket to Mars in the hope offinding a planet 
somewhere that has similar living conditions to 
the Earth. We could save a lot of energy (and 
I remember this whilst the beauty of nature 
and the golden rocks resonate within me, if 
we make our homes comfortable) then we 
can look upon travelling as something special 
and unique, rare, exclusive and beautiful, that 
will stay with us for the rest of our lives and 
which we can tell our children and grand-
children about. Because there are stories that 
are a dream, but tourism sells them like soap 
bubbles, which, after 7 or 14 days, end with 
a flight back to day-to-day life which begins 
with the alarm clock ringing and waking us 
up like robots every morning and makes us 
function the same way as everyone else. It's 
a game that sticks in our minds. People have 
a short memory. 

Entscheidung getroffen. An den Küsten 
steigt der Meeresspiegel, in den Bergen 
brennt es. Das nenne ich ausgleichende 
Gerechtigkeit — denn der menschgemachte 
Klimawandel wird früher oder spãter jeden 
von uns mitnehmen auf eine Reise, die 
nicht von der RTA gesponsert oder von 
TUI verkauft wird. 

Kein Kreuzfahrtschiff und auch kein soge-
nannter Naturtourismus, der schon beim 
Flug in den Urlaub und zurück zwischen 
einer Tonne und zwei Tonnen Kohlendioxyd 
verursacht, kõnnen darüber hinwegtãuschen, 
dass Tourismus ein Fass ohne Boden ist. -
Warum versucht der Mensch sein Glück im 
Geld zu finden? Warum muss er immer auf 
Achse sein? Hat er kein Zuhause, in dem er 
sich wohlfiihlt? Ein Megaressort bauen ist so 
sinnlos, also ohne Sinn, wie mit der Rakete 
zum Mars zu fliegen, weil man sich davon 
erhofft, woanders einen Planeten zu finden, 
der unserer Erde und den Lebensbedingungen 
ãhnelt. Wir kõnnten uns viel Energie sparen, 
kommt mir der Gedanke, wãhrend ich die 
Schõnheit der Natur mit ihren goldenen 
Felsen in mir empfinde, wenn wir es uns 
im Zuhause gut einrichten würden, wenn 
eine Reise dann irgendwann mal etwas sehr 
Einzigartiges werden kõnnte, etwas Seltenes, 
etwas Exklusives, etwas so Schõnes, wovon 
man den Rest seines Lebens zehren und 
wovon man den Kindern oder Enkeln erzãh-
len kann. Denn Geschichten beinhalten die 
Trãume, die uns der Tourismus ais Seifenblase 
verkauft und nach sieben oder 14 Tagen 
werden wir zurückgeflogen, um den Wecker 
zu stellen, der uns wie Roboter jeden Morgen 
weckt und wir funktionieren, weil alle anderen 
das auch so machen. Es ist das Gedãchtnis, 
das uns diesen Streich spielt. 
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O primeiro-ministro vai reunir-se com os dirigentes do PCP e do Bloco no início de janeiro, para analisar o Orçamento 

PORMENORES 

Calendário 
O ministro das Finanças apre-
senta a proposta de Orçamento 
no dia 6 de janeiro. O debate na 
generalidade decorre a 9 e 10. A 
proposta de OE tem inscritos 
337 milhões para a atualização 
extraordinária de pensões. 

Prazo 
O processo de especialidade 
decorre entre 13 e 27 de janeiro, 
sendo este último dia o prazo-li-
mite para os partidos entrega-
rem propostas de alteração. O 
PCP afirmou que, para já, está 
tudo em aberto na negociação. 

Majoração dá 180 euros 
Uma família com um filho com 
menos de 3 anos e outro com 
mais de 3 e com um rendimento 
anual de 28 mil euros poderá 
poupar 181 euros em 2020, se-
gundo simulações da Deloitte. 

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Governo cede a PCP 
e BE no aumento extra 

CGTP e UGT relatam 
preocupação com 
salários e reformas 
e A CGTP pediu ao Presidente 
da República uma alteração do 
Orçamento que respeite os di-
reitos dos trabalhadores. "Está < 
na hora de trabalhadores e 
pensionistas serem ressarcidos 
dos sacrifícios que fizeram nos 
últimos anos", disse Arménio 
Carlos, defendendo ainda uma 
"reformulação" do modo de 
cálculo das pensões. Já Lucin-
da Dâmaso, da UGT, transmi-
tiu a Marcelo unia "grande 
preocupação" com a ausência 
de melhoria de rendimentos 
dos trabalhadores e pensionis-
tas na proposta. o 

wo9z 

d. 

Arménio Carlos, líder da CGTP 

Patronato não vê 
garantias para 
subir rendimentos 

ti 

MEDIDA 0  Atualização extraordinária das pensões é certa, mas o modelo ainda não está fechado 
AGENDA O  Executivo propôs a comunistas e bloquistas reuniões antes do debate na especialidade 

DIANA RAMOS 

Governo "está disponível 
para negociar urna pro - 
posta de aumento ex-

traordinário das pensões e há 
até urna verba alocada" na pro -
posta de Orçamento do Estado 
para 2020, garante ao CM °se-
cretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares, Duarte Cordei-
ro. Por isso, o Executivo já pro 
pôs a PCP e BE, os antigos par-
ceiros de geringonça, reuniões 
de trabalho antes do debate do 
documento na generalidade, 
que se inicia a 9 de janeiro. 

Duarte Cordeiro explica que o 
Executivo tinha dado sinais de 
querer responder às prioridades 
de bloquistas e comunistas ao 
inscrever na proposta de OE a  

garantia de que "em 2020, o 
Governo reforça as pensões de 
valor mais baixo, de modo a au-
mentar os rendimentos destes 
pensionistas e a combater a po-
breza entre as pessoas idosas". 
"Haverá aumento extraordiná-
rio", afiança o governante, o 
que está por fechar para ser 
acertado na 
especialidade 
será "o modo 
como será im-
plementado". 
Não é certo, para já, que se repi 
ta o aumento mínimo garantido 
de 6 euros nas pensões mini 
mas, rurais e agrícolas e de 10 
euros nas restantes pensões. 

Além da subida extra das re-
formas, há também disponibi  

lidado para discutir o alarga-
mento cio Complemento Soli-
dário para Idosos, nomeada-
mente o fim cia consideração do 
rendimento dos filhos para um 
maior número de escalões. 

Duarte Cordeiro lembra que a 
proposta de OE lá inclui o refor-
ço de 800 milhões de euros para 

a Saúde, o au-
mento das 
verbas para a 
Habitação, o 
travão ao alo-

jamento local e um reforço de 
meios financeiros para que as 
Comunidades Intermunicipais 
possam alargar a oferta de 
transporte público. "Este OE 
não tem recuos e sinaliza as 
preocupações destes partidos",  

frisa Duarte Cordeiro, acres-
centando: "Não nos passa pela 
cabeça que não seja aprovado 
na generalidade, sobretudo 
quando há margem para nego-
ciação na especialidade." 

Quanto à descida do IVA na 
eletricidade, o Executivo tam-
bém está aberto a discutir a re-
dução por escalões de consumo, 
mas quer evitar o "efeito per - 
verso" de aumentar consumos 
que vão para além do essencial, 
desagravando a fatura de quem 
mais consome e de quem tem 
mais rendimentos. 

As reuniões de janeiro terão a 
presença do primeiro - minis-
tro, mas não ainda é certo que o 
ministro das Finanças integre a 
comitiva de negociação.  

13 A Confederação do Co-
mércio disse à saída de Be-
lém ser necessário que o OE 
para 2020 dê mais garan-
tias para que as empresas 
acompanhem o acordo de 
rendimentos. Já a Confe-
deração cio Turismo admite 
que "esperava mais". A CIP 
entende que o OE é "pouco 
ambicioso" e "poucochi-
nho para as empresas". Já 
a CAP frisa que as medidas 
são "insuficientes". 

João Vieira Lopes, do Comércio 

MEXIDAS  NO 1 
VÃO SER NEG 
NA ESPECIALI 

VA DA LUZ 
OCIADAS 
DADE 
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FATURA DA LUZ DESCE 
NO MERCADO REGULADO 

As tarifas de eletricidade vão descer 
0,4% no próximo ano em Portugal 
para os clientes do mercado 
regulado. Feitas as contas, esta 
descida ligeira representa menos 18 
cêntimos numa fatura média mensal 
de 43,9 euros, segundo a Entidade 
Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE). Esta variação 
vai abranger mais de um milhão de 
clientes que se encontram no 
mercado regulado, com os restantes 
cinco milhões de clientes de 
eletricidade em Portugal a 
encontrarem-se já no mercado 
liberalizado. Para os consumidores 
com direito a tarifa social (menos 
33,8% na fatura), a proposta da 
ERSE prevê uma descida na fatura 
mensal de eletricidade de 11 
cêntimos numa fatura média de 27 
euros, já a contar com o desconto 
social de 13,81 euros. Já nos Açores 
e na Madeira, a fatura da eletricidade 
vai descer 1.0% a partir de janeiro. 

-0,4% 
O preço da fatura mensal 
da eletricidade vai descer 0,4% 
para os consumidores domésticos 
do mercado regulador em 2020. 

ALOJAMENTO LOCAL: 
ZONAS DE CONTENÇÃO VS ARRENDAMENTO 

Os imóveis destinados à atividade de alojamento local (AL) e 
que estejam em zonas de contenção vão pagar uma 
tributação no regime simplificado do IRS de 50%. Em vez dos 
0,35 o coeficiente passa a ser de 0,50 sempre que "esteja em 
causa uma moradia ou apartamento localizados em áreas de 
contenção, alargando assim a base sobre a qual incidirá o 
imposto". Já os proprietários de imóveis para AL, que 
decidam colocar as propriedades para arrendamento ficam 
isentos do pagamento de mais valias. Estas mais valias vão 
ser apenas tributadas no momento da venda do imóvel. Para 
a isenção ser válida, o processo de arrendamento tem de ser 
no mínimo cinco anos seguidos. 

PRECOS VAO MUDAR 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 

Com o novo ano chegam também 
as mudanças nos preços, no salá-
rios, nas rendas ou nos impostos. 

Os salários mínimos nacionais 
vão ser alvo de um aumento para 
os 635 euros, que o Governo de 
António Costa espera que alcan-
ce 720 mil trabalhadores. O des-
envolvimento normal das car-
reiras na Função Pública tam-
bém será retomado, no que diz 
respeito a mudanças de posicio-
namento remuneratório, bem 
corno progressões e mudanças de 
nível ou escalões. 

Já no IRS os escalões foram 
atualizados para um valor abaixo 
da taxa de inflação prevista para o 
próximo ano. Destaque também 
para a medida que engloba uma 
isenção parcial de IRS para jovens 
trabalhadores entre os 18 e 26 
anos. Este beneficio fiscal é aplica-
do nos primeiros três anos de ren-
dimentos depois do ensino míni-
mo obrigatório, cujas taxas variam 
entre os 10% e 30%. 

Na habitação, as rendas irão so-
frer um aumento de 0,51% no pró-
ximo ano, sendo que essa subida 
será inferior à de 2019. Já os pro-
prietários que adiram às rendas 
acessíveis por um prazo de míni-
mo de cinco anos vão ter benefí-
cios fiscais, como as isenções de 
IRS e IRC para aqueles que estipu-
lem rendas inferiores ao valor do 
mercado. 

Ainda na habitação, a. tendência 
do próximo ano será para uma 
continuidade no aumento do pre-
ço das casas, segundo a agência de 
notação Moody's. 

Essa perspetiva vai de encontro 
aos resultados do terceiro trimes-
tre divulgado pelo INE, que reve-
laram um crescimento de 10,3% 
no preço das habitações em Portu-
gal. 

Boas noticias estão previstas no  

campo da saúde, onde os cidadãos 
não vão precisar de pagar as taxas 
moderadoras em todas as consul-
tas que estejam agendadas até ao 
fim de 2020. 

Já as tarifas de eletricidade vão 
sofrer uma queda de 0,4% no 
mercado regulado a partir de 1 de 
janeiro. 

Para quem anda de carro não 
deverá preocupar-se com os pre-
ços das portagens, já que vão 
manter-se estáveis face a 2019. 
Contudo, o Imposto sobre Veícu-
los (ISV) vai ficar mais caro, me-
dida que será também extensível 
ao Imposto Único de Circulação 
(IUC). 

No plano alimentar não são co-
nhecidos aumentos para o leite e 
pão. 

Já os preços dos passes Navegan-
te da grande Lisboa não vão sofrer 
aumentos. Em 2020, o passe único 
vai manter-se nos 40 euros. • 

No IRS os escalões 
foram atualizados 
para um valor abaixo 
da taxa de inflação 
prevista para 
o próximo ano. 
Já os jovens 
trabalhadores entre 
os 18 e os 26 anos 
ficarão parcialmente 
isentos do pagamento 
de IRS sobre os 
rendimentos obtidos 

Estas são 
as novidades 
que vão pesar 
na sua carteira 

Da eletricidade às telecomunicações, são muitos 
os bens que podem ficar mais caros em 2020. 
Saiba com o que pode contar no novo ano. 
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DESCONTO NO IRS 
ATÉ 30% PARA JOVENS 

São várias as medidas cirúrgicas 
previstas no IRS de 2020. As mais 
significativas e que mais podem 
pesar no bolso. passam por um 
bónus fiscal às famílias com mais 
de um filho através da majoração 
do desconto dado às crianças até 
três anos em IRS, numa medida 
que o Governo justifica como um 
estímulo à natalidade. Outra 
medida cirúrgica passa por atribuir 
um benefício fiscal aos 
contribuintes que tenham entre 18 
e 26 anos e que deixem de ser 
dependentes do agregado familiar, 
ficado parcialmente isentos do 
pagamento de IRS até 30% sobre 
os rendimentos de categoria A. 
Este incentivo aplica-se nos três 
primeiros anos de rendimentos 
após o ensino mínimo obrigatório 
e, segundo o Governo, abrange um 
universo de 160 mil jovens com um 

;•,..`custo estimado de 25 milhões de 
euros. 

„30% 
Valor de isenção parcial do IRS no 
primeiro ano para jovens entre 18 e 
26 anos que deixem de ser 
dependentes do agregado familiar 

n.,firon larymont a wnns, a arlaffir1111 a Illaila«lataa 
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IUC, ISV E INSPEÇÃO COM NOVOS PREÇOS 

Se é verdade que as portagens não vão sofrer atualizações, IUC, ISV 
e Inspeção não vão escapar a aumentos. As novas tabelas referentes 
ao IUC mostram que vai haver um aumento que tem por base a 
inflação de 0,3%. Os ligeiros de passageiros que utilizem como 
combustível, exclusivamente, GPL, deixam de beneficiar de uma taxa 
intermédia. Mantém-se o adicional ao IUC aplicável a veículos a 
gasóleo enquadráveis nas categorias A e B. As tabelas que constam 
no OE 2020 determinam que o ISV vai aumentar no novo ano e que 
comprar carro vai mesmo ficar mais caro para quem vai trocar de 
veiculo em 2020; no entanto, o impacto do ISV vai ter um impacto 
diferente consoante o tipo de carro. A inspeção do automóvel também 
vai encarecer novo ano: mais oito cêntimos do que em 2019. 

MEO E NOS SOBEM 
PREÇOS EM 2020 

Se é cliente de serviços de 
telecomunicações das operadoras 
MEO e NOS, prepare-se para 
pagar mais pela televisão, telefone, 
internei, etc. A MEO já avançou 
que vai proceder a uma atualização 
dos preços a partir de 1 de janeiro 
de 2020 com base nos valores da 
inflação e num valor mínimo de 50 
cêntimos (já com IVA). Na NOS, 
este aumento de preços vai afetar 
apenas alguns serviços. Se tem 
serviços de telecomunicações com 
a Nowo ou com a Vodafone, não 
vai dar pela chegada do novo ano 
na fatura já que os os preços não 
vão sofrer qualquer alteração. 
Se costuma fazer chamadas para 
números "707". "708", "808" e 
"809", saiba que estas 
comunicações vão passar a ser de 
0,09 euros por minuto (através do 
fixo) e de 0,13 euros por minuto 
(através do telemóvel). 

‹.$ 

, 

$ 

BEBIDAS 
COM AÇÚCAR 
MAIS CARAS 

Esta medida, que sofre um 
agravamento na proposta 
orçamental para 2020, vai ser 
aplicada às bebidas com um teor 
de açucar superior a 25 gramas, 
sendo que abaixo desta fasquia, as 
bebidas não sofrem qualquer 
agravamento de imposto que se 
mantém no valor de um euro por 
cada 100 litros. Entre 25 e 50 
gramas por litro, foi determinado 
um imposto de 6,02 euros por cada 
100 litros (uma atualização de 
0,33%). Se a bebida tiver um teor 
de açúcarentre os 50 e os 80 
gramas por litro, o imposto sobe 
dos oito euros por cada 100 litros 
para 8,02 euros. A partir de 80 
gramas por litro, a subida deste 
imposto é de 0,3% com o 
agravamento por cada 100 litros a 
subir dos 20 euros para os 20.06 
euros. 

IMI E IMT VÃO TER TAXAS AGRAVADAS 

Os terrenos para uso habitacional em 
zonas de pressão urbanística e que 
estejam devolutos há mais de dois 
anos vão ver a taxa de IMI agravada 
em 2020. O valor atual varia entre os 
0,2% e 0,5%, mas com a nova 
aplicação esta taxa será "elevada ao 
sêxtuplo, agravada, em cada ano 
subsequente, em mais 10%", tendo 
como "limite máximo o valor de 12 
vezes" da taxa atualmente prevista. 

• Esta taxa será ainda extensível para 
os prédios em ruínas e terrenos para 
construção de habitação, que 
estejam em zonas de pressão 
urbanistica. Por sua vez, o IMT vai 
ver a sua taxa passar de 6% para 
7,5% na compra de prédios urbanos  

que se destinem a habitação, cuja 
base tributável seja superior a um 
milhão de euros. A atual taxa de 6% 
aplica-se a casas que custem mais 
de 574 mil euros (habitção própria e 
permanente) e 550 mil euros (para 
prédios habitacionais não destinados 
a habitação própria e permanente). 

7,5% 
Taxa na compra de prédios urbanos 
para habitação e uma base tributável 
superior a um milhão de euros. 

PREÇOS E RENDAS DAS CASAS AUMENTAM 

Os preços das casas deverão 
continuar a manter a tendência de 
crescimento em 2020 e que se 
verificou nos últimos quatro anos. A 
agência de notação financeira 
Moody's prevê um crescimento de 
4%. para o próximo ano, indo assim 
ao encontro dos últimos dados do 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE), que registou um aumento 
homólogo de 10,3% nos preços da 
habitação no terceiro trimestre. Por 
sua vez, os valores das habitações 
existentes cresceram 10,6%, uma 
percentagem superior aos 9,3% das 
novas residências. 
Também as rendas das casas vão 
sofrer um aumento no próximo ano 
de 0,51%, valor que ainda assim é 
inferior quando comparado com o  

período homólogo. De recordar que 
os proprietários que decidam aderir 
às rendas acessiveis pelo prazo 
mínimo de cinco anos terão 
benefícios fiscais, onde se destacam 
as isenções de IRS e IRCS, para os 
proprietários que pratiquem rendas 
inferiores às do valor do mercado. 

0,51% 
É o valor que as rendas das casas 
irão aumentar no próximo ano. Esta 
taxa é inferior ao período homólogo. 
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CEO/Gestor do ano 

António 
Horta-Osório 
Os leitores do Jornal Económico votaram e escolheram o presider te do Lloyds como o melhor GEO 

ou gestor de 2019. Um em cada :rés deram o seu voto ao Fanqueiro 1.1e sofreu um corte anual de 220 mil 
libras na sua remuneração mas continua a garantir lt.cros multimilionários aos acionistas. 

Personalidade 
internacional 

Personalidade 
nacional 

Acontecimento 
nternacipnal 

Acontecimento 
nacional 

40% 2 

iiong Kong 
revolta,se 

ecntra Pequim 

Chegada 
de novos partidos 

ao Parlamento 

ET'S 

EDP, uma Superbrand 
há 15 anos. 

edp.com 

Pua 
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EDIÇÃO ESPECIAL 
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Centeno 
Continuará a ser 
o ministro das Finanças? 

Trurnp vai 
ser reeleito? 

Vai haver 
uma 
recessão 
mundial? 
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O Jornal 
Económico 
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I Diretor Filipe Alves  I Diretor Adjunto Shrikesh Laxmidas 1  Subdiretor Leonardo Ralha 
I Diretor de Arte Mário Malhão I  Preço €3,20 (continente)  I  Semanário, sai às sextas 

       

               

perguntas 
QUE VÃO MARCAR 
O PRÓXIMO ANO 

ECONOMIA EM 2020 

Exportações 
insuficientes 
para superar 
crescimento 
do PIB deste ano 
Previsões mais otimistas do Mi-
nistério das Finanças apontam 
para os mesmos 1,9% de 2019, mas 
a maioria das entidades e analistas 
dizem que a economia nacional vai 
desacelerar no próximo ano. •  P36 

EMPRESAS 

Brisa continua 
a negociar com 
fundos credores 
da Douro Litoral 
e da Brisal 
Acordo alcançado no verão foi tra-
vado por o Governo considerar 
que os seus direitos não ficavam 
assegurados. Negociações prosse-
guem enquanto maioria do capital 
da empresa está à venda. •  P3 

FINANÇAS PESSOAIS 

Conheça as 
novidades que 
vão pesar na 
sua carteira 
em 2020 

ção, são muitos os bens e serviços 
que vão ficar mais caros em 2020. 
Saiba com o que pode contar 
no ano novo P16 

O que marcou 2019 
Votação dos leitores em wwwJomaleconD-nico.pt 

Boris 
Johnson 

Turismo 
Cresce ou não? 

Vai ser aprovada 
uma injeção antecipada 
e única no 

Novo Banco? 

Petróleo: 
preço vai 
estabilizar? 

Pua 

28% 74% 

André 
Da eletricidade às telecomunica- Ventura 
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Muitos portugueses escolhem 
destinos diferentes para entrar 
em 2020 com o pé direito. 
A escolha recai tanto em Portugal 
como no estrangeiro. 
Tudo depende do gosto 
e do orçamento disponível. 
O i deixa várias sugestões 
de festas para aproveitar essa noite. 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres  Pinto 

its 

á 
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Passagem 
de ano. Saiba 
os destinos 
escolhidos pelos 
portugueses 

SÔNIA PERES PINTO 

sonia.pintogionline.pt  

Em Portugal ou no estrangeiro? Esta 
é uma das perguntas que ainda se colo-
ca aos portugueses, nesta altura do 
ano, para saber onde é que vão entrar 
o ano em 2020. Os destinos não variam 
muito de ano para ano e a escolha 
depende acima de tudo do orçamento 
de cada um. 

Em Portugal a escolha recai na Madei-
ra e no Algarve, mas nos últimos anos, 
oDouro também tem tem vindo a ganhar 
cada vez mais adeptos. Há outros que 
vão começando a dar os primeiros pas-
sos, como é o caso dos Açores, garante 
ao i, uma das agências de viagens. Mas 
vamos a números. Para passar duas a 
três noites no Funchal - com voos incluí-
dos e jantar de fim de ano - os preços 
podem ir dos 300 aos quase 120(1 euros. 

Para quem opte por ir para terras 
algarvias tem acesso a preços variados. 
Tudo depende do local e da festa que 
escolher. O presidente da Associação 
de Hotéis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA) aponta para 
taxas de ocupação na ordem dos 100%,  

mas ainda assim, Elidérico Viegas, acre-
dita que as estadias este ano vão ser 
menores. A culpa é do calendário, por 
a data festiva coincidir com uma quar-
ta-feira poderá travar as "pontes". 
Mas de uma forma geral a perspetiva 
dos hoteleiros para a noite de passagem 
de ano é animadora. A Associação da 
Hotelaria de Portugal (AHP) revela que 
a taxa de ocupação será igual à de 2018 
e deverá situar-se entre os 70% e os 100%. 
Já o preço médio por quarto deverá ron-
dar entre os 215 e os 230 euros. No entan-
to, há zonas em que os valores poderão 
ser superiores. É o caso da Madeira, cujo 
preço médio por quarto deverá fixar-se 
entre os 270 e os 290 euros - o destino 
foi eleito pelo site European Best Desti-
nations como o melhor destino para se 
despedir deste ano. 

O Porto surge, segundo o mesmo site, 
em sexto lugar, com destaque para a 
celebração na Avenida dos Aliados, com 
entretenimento musical e fogos-de-arti-
ficio. Já Lisboa surge em 12.9  lugar, com 
o Terreiro do Paço a ser considerado 
um "gigantesco salão de festas para as 
comemorações do Ano Novo" (ver pági-
nas 16 e 17). 

Madeira, Lisboa e Porto são as principais escolhas para 
quem quer ficar no país. Mas quem opta por ir para o 
estrangeiro, a escolha recai no Brasil, Cabo Verde e Caraíbas. 
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ESTRANGEIRO GANHA TERRENO Já para 
quem prefere o calor, o Brasil, Cabo 
Verde e Caraíbas continuam a liderar 
o ranking das preferências, de acordo 
com a mesma agência de viagens. Mas 
as escolhas não ficam por aqui. De acor-

 

Média de ocupação 
dos hotéis portugueses 

deverá variar entre os 
70% e os 100%. Lotação 

esgotada no Algarve 

Há quem opte por 
ir para cidades 

europeias, 13 estão na 
lista entre os 25 destinos 

mais procurados 

do com um estudo da Jetcost há cada 
vez mais portugueses a escolherem a 
Europa para receber o ano de 2020. De 
acordo com o mesmo documento, 13 
cidades europeias estão entre as 25 
mais procuradas para comemorar essa 
data: Paris (3), Londres (4), Madrid (5), 
Barcelona (6), Amsterdão (8), Bruxelas 
(10), Luxemburgo (12), Genebra (14), 
Zurique (15), Roma (17), Dublin (18), 
Milão (19), Berlim (20) e Sevilha (24). 

Em relação aos destinos de longa dis-
tância, os mais procurados são aque-
les onde se fala português, como São-
Paulo (13.'-'), Cabo Verde (16.”, Recife 
(22.0), Fortaleza (23.0) e Rio de Janei-
ro (25.0). "Em 31 de dezembro, muitas 
pessoas querem celebrar a entrada do 
novo ano com um amigo ou parente 
que desejam visitar e escolhem para 
passar alguns dias, o que explica que 
muitos dos portugueses tenham esco-
lhido cidades dentro do seu país, sem 
ter que fazer grandes deslocações. 
Porém, este ano, pela primeira vez em 
muito tempo, há mais portugueses que 
escolheram as grandes capitais e cida-
des europeias para passar essa data", 
refere um porta-voz da Jetcost.  

ARRENDAR CASA Para quem queira fugir 
das confusões dos hotéis, arrendar uma 
casa pode ser uma solução. Ao mesmo 
tempo, permite, na maior parte dos 
casos, poupar um pouco mais. Nos sites 
como o airbnb é possível divulgar um 
apartamento ou quarto que esteja dis-
ponível para alugar, assim como pro-
curar acomodação em qualquer parte 
do mundo. As diferenças em relação a 
um site de arrendamento normal é que 
este funciona como uma rede social e 
não existe intermediário. 

E aqui a oferta é variada. Pode ter 
acesso a um apartamento em Varade-
ro por 49 euros por noite ou em Nite-
rói por 22 euros a noite. Para quem pre-
fere ficar em território nacional tem 
acesso a ofertas que podem ir dos 42 
euros por noite até mais de mil euros 
no Porto, apesar da plataforma consi-
derar que o preço por noite na cidade 
nortenha ronda os 145 euros, de acor-
do com uma pesquisa feita pelo i. 

Já se optar por Albufeira, o preço 
médio por noite ronda os 214 euros, 
sendo possível encontrar ofertas des-
de os 35 euros até aos 1126 euros por 
noite. Na capital, a média de preços  

Escolha do local 
para entrar no novo ano 
varia não só consoante 
os gostos mas também com 
os orçamentos disponíveis 
MOHD IZASFA.1,Z,AFP 

ainda é mais baixa ao rondar os 140 
euros. Também aqui tem acesso a valo-
res que vão desde os 26 euros até aos 
236 euros por noite. 

Também no site OLX existe uma ofer-
ta alargada de casas disponíveis para 
a passagem de ano. Numa ronda feita 
pelo i é possível encontrar uma viven-
da em Albufeira com capacidade para 
18 pessoas por 500 euros a noite, mas 
terá de arrendar no mínimo por três 
noites. Mas se optar por uma versão 
luxuosa também em Albufeira terá de 
gastar 1750 euros por noite. 

O mesmo cenário repete-se no site 
Imovirtual. Ao i, Sylvia Bozzo, brand 
manager da plataforma garante que 
tem atualmente 544 anúncios de apar-
tamentos e 238 de moradias para esta 
época do ano. Cascais, Lisboa e Vila 
Real de Santo António lideram a tabe-
la das zonas mais procuradas. Mas tam-
bém Braga, Chaves e Loulé são outras 
localidades procuradas, entre outras. 
Em relação a preços, 21% das pesqui-
sas procuram imóveis até 600 euros 
por semana, 16% das pesquisas até 500 
euros por semana e 21% até 400 euros 
por semana. Página 54
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Adeus 2019, olá 2020. 
Sugestões para entrar no 

novo ano com o pé direito 
TRADIÇÕES PARA 
`CHAMAR' A SORTE 

Para os amantes de rock Ao som dos anos 90 
Terreiro do Paço, Lisboa Coliseu dos Recreios, Lisboa 
Entrada livre A partir de 50E 

A passagem de ano está 
cheia de tradições, rituais e 
até superstições. Se acredita 
na sorte, não custa nada 
tentar que ela esteja presente 
no final de 2019 e, sobretudo, 
em todos os dias do próximo 
ano. Deixamos alguns 
exemplos: 

• Há quem não se atreva a 
passar a meia-noite sem ter 
uma nota no sapato, no 
bolso ou na mão. Até há 
quem faça a primeira compra 
do ano com essa nota. 

• Uma das tradições mais 
populares é, às doze 
badaladas, comer passas à 
medida que se pedem 
desejos para os 365 dias 
seguintes, nos quais se 
costuma incluir os habituais 
desejos de paz, saúde, 
amor, trabalho, família e 
felicidade. 

• Há quem garanta que subir 
para uma cadeira ou para 
um ponto alto também dá 
sorte. Mas atenção: 
segundo a tradição, tem de 
se subir com o pé direito. 

• Ao toque das doze 
badaladas, há quem aposte 
em fazer barulho com 
panelas, tambores, apitos 
ou buzinas. Nos anos 50 e 
60, chegou a ser tradição 
atirar pratos e tachos velhos 
pela janela. A prática 
acabou por ser proibida. 

• De certeza que já ouviu falar 
em usar cuecas azuis na 
passagem de ano. A ideia é 
vestir umas velhas no dia 31 
para depois, pouco antes da 
meia noite, trocar pelas 
azuis novas. As velhas vão 
para o lixo. Dizem os 
costumes que dá sorte para 
o novo ano. 

• Tomar o primeiro banho do 
ano no mar também é um 
ritual com muitos adeptos. 
Acredita-se que dê saúde e 
purifique o espírito.  

Os amantes de rock não vão querer 
perder a entrada em 2020 no Terreiro do 
Paço. Até porque o programa é de luxo: 
os Xutos & Pontapés têm o concerto 
marcado para as 22h00. Duas horas 
depois, quem estiver no Terreiro do 
Paço será presenteado com fogo de 
artifício para a entrada no novo ano. 
Depois da meia-noite os Omatos Violeta 
sobem ao palco e prometem um 
concerto imperdível. 

Ao ar livre 
Avenida dos Aliados, Porto 
Entrada livre 

Esta passagem de ano é tradicional e 
preparada cautelosamente todos os 
anos pela Câmara Municipal do Porto. 
Este ano não é exceção: a festa 
começa às 22h30 com um concerto de 
Tiago Nacarato, segue-se o espetáculo 
de fogo de artifício e logo depois, 
Miguel Araújo e Radiola animam a 
noite que promete não desiludi.. 

Ao longo do ano, as festas Revenge 
of 90's decorrem um pouco por todo 
o país mas a da passagem de ano é 
especial e promete ser de arromba. 
D'Arrasar, A viagem com André 
Henriques e Paulo Silver, Galão, 
Santa Manel, Van Brallen e Vj Sync 
vão animar a noite que tem início às 
22h00 e só termina de madrugada. 

A Gabba organiza pelo oitavo ano 
consecutivo, na Alfândega do Porto, o 
Porto Réveillon, em pleno centro 
histórico e tendo o Rio Douro como 
cenário. Um local emblemático, cheio 
de história, requinte e cultura. Existem 
vários tipos de bilhetes com várias 
opções, pelo que os preços são 
bastante variados. 

Com vista privilegiada 
Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa 
A partir de 40E 

É considerada uma das passagens 
de ano mais animadas de Lisboa e 
promete não desiludir. O Royal 
Palace organiza a sua festa de ano 
novo no Pavilhão Carlos Lopes e o 
dress code é de gala. A organização 
garante um cartaz de qualidade, boa 
música e muita animação. Só 
motivos para receber 2020 em 
grande festa. 

Albufeira Carpe Nox: um espetáculo 
multissensorial com concertos à beira-
mar, elementos de pirotecnia, 
aerobática sincronizada e iluminação 
no mar. Concertos de Amor Electro e 
Black Mamba e ainda fogo de artifício 
sobre o mar. Convencido? Vai 
acontecer na Praia dos Pescadores em 
Albufeira e promete ser imperdível. 

Rio Douro como fundo Espetáculo inovador 
Alfândega do Porto Praia dos Pescadores,Albufeira 
A partir de 35€ Entrada livre 
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Em casa, na rua, em Portugal ou no estrangeiro: a passagem 
de ano é motivo de celebração e o que não faltam são 
sugestões para entrar em 2020 da melhor forma, junto 
da família ou dos amigos. O i deixa-lhe algumas sugestões 
para todas as carteiras e gostos. 
DANIELA SOARES FERREIRA d-anida.ferreira@iontine.pt  
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Novos loucos anos 20 Fim de ano azul Vista para o Mondego Em terras de Viriato 
Fábrica do Braço de Prata Setúbal Baixa, Coimbra Campo de Viriato, Viseu 
A partir de 20€ 

A entrada na nova década na Fábrica 
do Braço de Prata faz-se com uma 
festa dos anos 20. A organização 
convida os presentes a esquecer os 
problemas atuais, as dívidas 
soberanas e os prazos de penhoras 
sobre nações inteiras. O cartaz está 
repleto de concertos e o objetivo é 
apenas um: entrar em 2020 com 
muita animação. 

Entrada livre 

A passagem de ano em Setúbal tem o 
Sado e a Serra da Arrábida como 
pano de fundo. Dany Silva faz a 
despedida do ano com um concerto 
antes da meia noite, altura em que o 
fogo de artifício vai encher de luz e cor 
o rio Sado. Durante a noite a animação 
musical ao ar livre é garantida mas os 
bares locais também estarão abertos 
até mais tarde. 

Entrada livre 

Coimbra diz adeus a 2019 ao som 
d'Os Azeitonas e entra em 2020 com 
Pedro Abrunhosa & Comité Caviar. 
São quatro palcos, com animação 
musical para todos os gostos e a 
promessa de um espetáculo 
inesquecível, de 12 minutos, de 
fogo-de-artifício sobre o Rio 
Mondego. Só bons motivos para 
marcar presença. 

Entrada livre 

Com propostas para toda a família, 
Viseu recebe o novo ano com 
concertos de HMB e Plutonio e o 
tradicional fogo de artifício. A 
organização explica que o Campo de 
Viriato abre às 20h como sala de 
jantar, a partir das 22h30 será uma 
praça de concertos e a partir da meia 
noite, um salão de festas. Tudo o que 
precisa para o ano novo. 
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O Tivoli Marina Vilamoura preparou 
uma entrada em 2020 memorável que 
vai contar com jantar de gala, concerto 
de José Cid, fogo de artifício e ainda 
uma after pari)/ com DJ. Mas para 
quem preferir um ambiente de praia, 
Vilamoura tem outra sugestão: o 
Purobeach Vilamoura, que apresenta 
também um programa sofisticado. 

O fogo de artifício na Madeira é 
conhecido por ser um dos mais bonitos. 
Todos os anos, a aposta na passagem 
de ano é grande e vale sempre a pena 
escolher este destino. Este ano, pode 
pensar em ir até ao Funchal por duas ou 
três noites: com voos e jantar de fim de 
ano incluídos, os preços podem ir dos 
300 aos quase 1200 euros. 

São esperados 1,7 milhões de 
visitantes para uma das maiores festas 
de passagem de ano do Brasil que 
este ano tem o tema de "Amor a cada 
vista". São quatro palcos que 
permitem melhor visibilidade e música 
para todos os gostos. Pode rumar ao 
Rio de Janeiro por valores entre os 355 
euros e os 2451 euros, pela TAP. 

Na Puerta del Sol 
Madrid 
Viagens a partir dos 121€ 

Quando falamos em passagem de ano 
em Madrid, é inevitável falar da Puerta 
del Sol, um dos pontos onde acontece 
uma das festas mais tradicionais e 
famosas de Espanha para celebrar o 
final de um ano e a chegada de outro. 
Para quem quer passar o ano fora de 
Portugal mas ficar por perto, este é o 
sítio ideal. Voos a partir dos 121 euros. 

Ao som de José Cid Fogo de artifício de luxo Amor a cada vista 
Centro de Congressos do Algarve Madeira Copacabana, Rio de Janeiro 
A partir de 195€ Quarto a partir de 270€ Voos a partir de 355€ 
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Edição fim de semana Diretor Mário ~toai/ Dir. exec 
1,500/ Sada-feira, 27 dezembro 2019 // Ano 10 // Diísio //Númeto 3112 

utiva ~Rainha // enes. adj unto. José. Cabrita Saraiva 
Subdir. exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves • 

      

    

Entrevista a André Silva, líder do PAN 

      

   

"Quem pertence a uma 
associação secreta 
e não o pode dizer, 
não tem condições 

para exercer um 
cargo político" 
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"Daqui a 50 anos, a zona onde 
está a ser implementado o aeroporto 

do Montijo estará submersa e parte 
da Costa de Caparica também" 

"O setor agropecuário acha 
que está acima de tudo" 

// PÁGS. 1e-22 

Costa 
vai responder 
a Carlos Alexandre 
mas por escrito  , PAG  

Prostituta do escãndalo na 
Seleção francesa nos cinemas 
"Encontrei na Zahia a encarnação 
de uma certa liberdade", diz a realizadora // PÁG. 6 

   

2020. 
O ano 
em que os 
principais 
partidos podem 
mudar de líder 

PÁG .5 

Saúde. 
Governo liberta 
11 milhões 
para alargar 
programa 
de vacinação 
// PÁGS. 3 

Fim de Ano. 
Portugueses 
escolhem cada 
vez mais a 
Europa. Saiba 
onde festejar em 
Portugal // PAGS 11-17 

Banco de 
Portugal acaba 
com ordenado 
de "apoio 
emocional" 
na CA 
// PÁG. 6 
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CAMINHOS DO PATRIMÓNIO 

Na concha da vieira, todas as estrias 
convergem para o mesmo ponto, como 
todos os caminhos convergem para 
Compostela. Para se fazer o Caminho há 
muitas rotas possíveis. Tantas quantos os 
peregrinos. Tantas quantos os seus pontos 
de partida e os desvios que entenderem 
fazer. Tantas quantas as regiões que se 
cruzam. Assim é no Alentejo, havendo 
vários e relevantes percursos jacobeus 
na planície, e também no Ribatejo. Nos 
últimos anos, com o número crescente 
de caminheiros que cruzam estes territórios 
pelo(s) Caminhos(s) de Santiago, estes vêm 
sendo estudados, sinalizados e valorizados 
pelas autarquias e pela Região do Turismo 
do Alentejo e Ribatejo, tendo obtido o seu 
reconhecimento por parte do Xacobeo 
- a autoridade galega que certifica os 
caminhos "oficiais" de Santiago. 

Caminho 
de Santiago 
em trilhos 
alentejanos 

Vários são os trilhos 
ancestrais, na 

planície alentejana, 

associados 
a Santiago 
de Compostela 

bei Cleto 
arqueólogo 
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PEDRO KAT° / TURISM000 AMO 

esde os inícios do 
século IX que a lo-
calidade galega de 
Compostela se con-
verteu num dos lu-
gares de maior im-
portância para a 

cristandade. A suposta (re)descoberta 
no local, em 813, do túmulo do após-
tolo Tiago, a partir dai convocou os 
católicos de toda a Europa para este 
extremo do Velho Continente, crian-
do uma vasta rede de vias de peregri-
nação: os Caminhos de Santiago. Iti-
nerários do sagrado junto aos quais se 
foram multiplicando, ao longo dos sé-
culos, estruturas de apoio de todo o 
tipo (mosteiros, conventos, albergues, 
pontes, hospitais, cruzeiros...), além 
de veículos de propagação religiosa 
foram, também, privilegiados meios  

de difusão cultural. Por eles se foi dis-
seminando o românico e, depois, no-
vas arquiteturas como o gótico. Atra-
vés deles se difundiram novas formas 
de fazer e cantar a poesia e a música, 
novas formas de expressão artística, 
outras ideias e ideais... Um percurso 
do sagrado prenhe da constante pre-
sença do profano. 
Da relevante importância que desde 
cedo o Caminho assumiu já em 1293 
nos dava conta Dante Alighieri, ao 
distinguir os três grandes destinos de 
peregrinação cristã. O poeta italiano 
escreveu que, se os que se dirigiam 
para Roma eram os "romeiros" e os 
que visitavam os lugares santos em 
Jerusalém e na Palestina eram os 
"palmeiros", os "peregrinos" eram os 
que rumam para ou de Compostela. 
Mas, que está, afinal, na base daquela  

que, a par da demanda do Santo 
Graal, se alicerçou como uma das 
mais relevantes tradições no imagi-
nário da Europa medieval, prolon-
gando-se até aos nossos dias? Na sua 
origem está a crença de que o discí-
pulo de Cristo, Tiago Maior, andou em 
missão apostólica neste extremo oci-
dental do Império Romano. Tal ativi-
dade evangelizadora e pioneira na 
Península Ibérica será sublinhada 
pelo fabuloso regresso do seu corpo a 
esta região, após ser martirizado na 
Palestina. E, posteriormente, pela não 
menos milagrosa descoberta do seu 
túmulo em Compostela. Hoje, sabe-
mos que a "lenda" de Santiago é uma 
narrativa que se enquadra no proces-
so da expansão territorial da elite 
guerreira e senhorial asturiana, que 
se servirá de diversos mitos para ali-
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cerçar e legitimar uma "reconquista" 
cristã. A análise e crítica histórica de-
monstram, todavia, que até ao século 
VII não há na literatura eclesiástica, 
oriental ou ocidental, a mínima refe-
rência ao apostolado de Tiago na His-
pânia. Intervenções e estudos ar-
queológicos promovidos pela própria 
Igreja na cripta da catedral vieram, de 
resto, datar a sepultura como "pagã" e 
tardo-romana, já do século IV ou V... 
Independentemente destes factos 
Compostela converteu-se, ao longo 
dos últimos mil anos, num incontor-
nável polo de irradiação de fé e num 
dos mais relevantes focos congrega-
dores da cristandade. Por outro lado, 
espaço de livre circulação de pessoas 
e do pensamento, o Caminho consti-
tuiu-se também como uma das pri-
meiras e efetivas ferramentas da  

construção de uma identidade co-
mum europeia. Por isso mesmo, foi 
classificado pelo Conselho da Europa, 
em 1987, como primeiro Itinerário 
Cultural Europeu. Em 1993 e 1998 
também a UNESCO classificou im-
portantes troços do Caminho como 
Património da Humanidade, num 
processo que se vem alargando a ou-
tros trajetos. Alguns deles, no Cami-
nho Português, estão já na lista indi-
cativa para, eventualmente, obterem 
tal classificação num futuro próximo. 
É neste contexto que o Alentejo emer-
ge, também, como território privile-
giado de marcas da devoção e dos Ca-
minhos de Santiago. Nos últimos anos, 
acompanhando o número crescente 
de caminheiros que percorrem estas 
paragens, os Caminhos vêm sendo in-
ventariados, estudados, sinalizados e  

valorizados pelas autarquias locais e 
pela Região de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, tendo obtido o seu reconhe-
cimento por parte do Xacobeo - a au-
toridade galega que certifica os cami-
nhos "oficiais" de Santiago. E há, de 
facto, muito para conhecer e visitar. 
Eis um (pequeno e apenas exemplifi-
cativo) roteiro de sugestões. 
Podemos iniciar o percurso no con-
celho de Almodôvar, nas margens da 
Ribeira do Vascão. É aí que se localiza 
a fronteira entre o Algarve e o Alente-
jo e por onde passa um estradão que, 
poucos quilómetros adiante, nos con-
duz até à igreja de Santa Cruz com in-
teressantes marcas artísticas, algu-
mas delas relacionadas com a Ordem 
de Santiago de Espada. É o caso de re-
presentações heráldicas desta Ordem 
nos fechos das abóbodas. 
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PEDRO BEATO / TURISMO DO ALENTEJO 

Sinalética do 

Caminho em Alcácer 

do Sal; à direita, os 

"mouros-maçons" 

numa igreja 

de Samora Correia 
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Prosseguindo para norte, atingimos 
uma das localidades alentejanas mais 
marcadas pela devoção e iconografia 
jacobeia: Santiago do Cacém. A cruz 
de Santiago está presente um pouco 
por todo o lado, até porque faz parte 
do brasão do concelho e do já famoso 
bolo "Delicia para Ti". O símbolo má-
ximo da ligação do Cacém a Santiago 
é, contudo, a sua imponente igreja 
matriz onde, logo no átrio da entrada, 
somos surpreendidos por um belíssi-
mo alto-relevo de Santiago comba-
tendo os Mouros. 
Prosseguindo, e já nas margens do 
Sado, Alcácer do Sal apresenta-nos 
uma das mais fabulosas igrejas portu-
guesas consagradas a Santiago. Im-
plantada em pleno Centro Histórico, 
oseu interior monumental encontra-
-se totalmente revestido por extensos 
painéis de azulejo barroco do século 
XVIII, retratando cenas da hagiografia 
do apóstolo. 
Mais a norte, já na ribatejana paisa-
gem da lezíria, a povoação de Samora 
Correia guarda uma outra fabulosa 
igreja, cujo interior se apresenta re-
vestido com painéis azulejares, al-
guns dos quais com cenas da vida de 
Santiago. Consagrado a Nossa Senho-
ra da Oliveira, é neste templo que en-
contramos uma das mais interessan-
tes representações mundiais de San-
tiago-mata-mouros. Com efeito, e 
porque, nesse século XVIII, o "perigo" 
já não era o "infiel muçulmano", nes-
ta suposta representação da lendária 
batalha de Clavijo (onde o santo sur-
giu miraculosamente à frente do 
exército cristão, garantindo o seu  

triunfo) o inimigo é outro. Numa épo-
ca em que as revolucionárias ideias 
iluministas se iam espalhando pela 
Europa, abalando o Antigo Regime e 
também a Igreja, os "mouros" são 
aqui, em Samora Correia, representa-
dos empunhando como armas esqua-
dros, compassos, pás de pedreiro... 
Trata-se, por isso, de um original San-
tiago-mata... maçons! 
Antes de avançarmos para o Tejo, re-
gressemos mais a sul e, partindo de 
Mértola, essa vila-museu onde a me-
mória da presença da Ordem de San-
tiago é igualmente evidente, podemos 
percorrer um outro itinerário, mais 
pelo interior alentejano, igualmente 
pejado de marcas de devoção a este 
santo. Um caminho que nos faz cruzar 
cidades monumentais como Beja, 
Évora ou Estremoz. Nesta última en-
contramos, no interior do castelo e 
junto à sua icónica torre de menagem, 
uma capela e outros monumentos que 
evocam a forte presença, mas tam-
bém a sua morte neste local, da mais 
famosa peregrina portuguesa para 
Compostela: a rainha Santa Isabel. 
Os diferentes trajetos do Caminho 
português para Santiago, através do 
Alentejo e Ribatejo, de algum modo 
convergem, já na margem direita do 
Tejo, em Santarém. Cidade de múlti-
plos patrimónios, na sua cerca me-
dieval abre-se a Porta de Santiago, 
sintomaticamente voltada para norte. 
Por ela os peregrinos e caminhantes 
afastam-se do povoado e prosseguem 
oseu percurso por novos territórios, 
outros caminhos e diferentes patri-
mónios e memórias. 
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LEIRIA 
O 

Tipo 
Arquitetura militar 

Classificação 

Monumento Nacional 

Época de construção 

Secs. XII/XVI/XX 
Utilização atual 
Cultural e recreativa 

CASTELO 
DE LEIRIA 

Avançando de Coimbra, a sua capital (passe o 
anacronismo, pois capital era, então, onde estava 
o rei e a Corte), para a conquista de Lisboa, D. 
Afonso Henriques escolheu Leiria como local de 
um dos mais importantes redutos defensivos 
dessa fase da Reconquista. Mas o castelo de Lei-
ria, que se tornou a imagem mais emblemática 
da cidade, apresenta, sobretudo, traços posterio-
res, remontando os mais distintivos ao reinado 
de D. João I: o paço ali mandado construir pelo 
primeiro monarca da dinastia de Avis, conhecido 
popularmente desde sempre como Paços da Rai-
nha ou Paços Novos, que, com as suas arcadas 
góticas, marca indelevelmente a paisagem. 

4 , { 

• -•4 

. . 511,4 

• • MIL 

a•liaii.wommallic41111.• 

, " 3,,  • ar-

 

11. 

r 

• • 

 

• 

• 

   

y. 

  

• 

Página 62



História   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 57

  Cores: Cor

  Área: 18,02 x 25,14 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 84147588 31-12-2019

141 
111111111111 

?t. 

,...0.1!F 

r 

I 

Nota 
histórica 
Da raiz românica do século XII 

às diferentes correntes de 

restauro do século XX, que, por 

tão interventivas, são tidas por 

períodos de construção, o 

castelo de Leiria tem em dois 

tempos do gótico as marcas 

identitárias mais evidentes: nos 

reinados de D. Dinis (primeira 

metade do século XIV) e de D. 

João I (sec. XV). Pouco ou muito 

sobrou para perceber o que era 

a fortificação ali erguida durante 

a Reconquista, sendo os 

primeiros elementos marcantes 

referentes ao período dionisino, 

caso da torre de menagem 

quadrangular, cuja construção 

se iniciou em 1324, no final da 

governação (e vida) do rei-

-poeta, eternamente ligado ao 

imaginário leiriense pelo mito 

de ter mandado plantar o pinhal 

de Leiria, uma daquelas 

histórias não muito bem 

contadas que sobravam das 

lições da escola primária. Foi 

com a dinastia de Avis, logo 

com D. João I, que o castelo 

recuperou estatuto, tornando-

-se um dos monumentos 

escolhidos para simbolizar 

o poder régio e recebendo 

substanciais melhoramentos 

por essa altura, com destaque 

para o paço, que, usando a 

muralha precedente como 

parede e alicerce, se ergue em 

quatro pisos, dois deles pouco 

percetíveis e os dois restantes 

criados para ter forte impacto 

visual (ali casou D. João I o seu 

filho bastardo D. Afonso, futuro 

conde de Barcelos e primeiro 

duque de Bragança). Esta parte 

evidencia-se, pois, por ser um 

dos melhores exemplares de 

arquitetura palaciana régia da 

Idade Média, em Portugal, que 

chegaram aos nossos dias. 

Destaque ainda, entre os 

muitos elementos relevantes 

que há dentro de muros, para 

as ruínas da igreja de Nossa 

Senhora da Pena. 

É 
3 

E 
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Hotéis 
da serra 
da Estrela 
com lotação 
esgotada 
Quase tudo cheio 
para a noite da 
passagem de ano 

TURISMO  Os hotéis da serra 
da Estrela estão com lotação 
esgotada ou praticamente 
esgotada para a passagem de 
ano, o que confirma esta 
zona do país como um dos 
destinos mais procurados 
na última noite do ano. 

"É uma época extraordi-
nária para a serra da Estrela 
e também para quem a visi-
ta, quer haja neve quer 
não", disse Carlos Santos, 
diretor dos hotéis Luna na 
serra da Estrela. Da oferta 
do grupo constam o Hotel 
da Serra da Estrela, os Cha-
lés de Montanha e o Hotel 
dos Carqueijais, que em 
conjunto têm capacidade 
para cerca de 500 pessoas e 
onde se espera que, até ao fi-
nal do ano, a taxa de ocupa-
ção fique entre os 95% e 
100%. Este ano, o grupo op-
tou por apresentar progra-
mas de duas noites e com 
um preço médio de 600 eu-
ros em quarto duplo. 

Na Pousada Serra da Estre-
la, que pertence ao grupo 
Pestana, o programa está 
preparado para três noites e 
custa 919 euros em quarto 
duplo. Ontem, ao final da 
manhã, as reservas já ti-
nham atingido os 98%. 

CENTENAS DE EUROS 
Sem vagas desde outubro, 
está o H2otel, em Unhais da 
Serra, Covilhã, que tem 90 
quartos e cujo programa es-
pecial de fim de ano abran-
ge três noites, com um pre-
ço médio de 740 euros por 
pessoa, disse Luís Veiga, ad-
ministrador do grupo IMB. 
Do mesmo grupo empresa-
rial, o Puralã-Wool Valley 
Hotel & Spa, na Covilhã, ti-
nha um programa especial 
de duas noites com preço de 
325 euros por pessoa, mas já 
não tem qualquer vaga para 
os 104 quartos. Noutra das 
principais portas de entrada 
da serra da Estrela está o Ho-
tel Eurosol Seia Camelo, 
que receberá cerca de 170 
pessoas na noite de passa-
gem de ano, uma vez que já 
tem lotação esgotada.* 
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A66Turismo: Cresce ou não?
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Para a recém-chegada secretária de Estado Turismo, Rita Marques, o setor atingiu o seu "estado
maduro", o qual não é sinónimo de estagnação mas sim de crescimento moderado
 
Enquanto os decisores políticos e os principais agentes económicos do setor vão alinhando na
perspetiva otimista de um crescimento que continuará, ainda que a ritmo inferior ao alcançado nos
últimos anos, os resultados obtidos na entrada do último trimestre deste ano deixam a porta
entreaberta a um sentido diferente na trajetória do setor vedeta da economia portuguesa.
 
Sónia Bexiga
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"Contra-Corrente" com José Manuel Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6fb8b97c-cb05-4d77-a07e-

4c1426add54b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
"Contra-Corrente" com José Manuel Fernandes que hoje crítica a concorrência, por causa do título do
"Público" de ontem relativamente ao turismo em Portugal.
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Foi mais um ano risonho para o setor do turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26a3e4d7-6478-4fbd-80f3-

d039d0072555&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi mais um ano risonho para o setor do turismo em Portugal. de passagem esta tarde por Belém, o
pres. da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, comunicou ao Presidente da
República que os resultados deste ano superaram os do ano passado.
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Presidente da CTP considera que o Orçamento do Estado devia apostar mais na competitividade

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=223f8c73-4ec0-4ac6-9c71-

97b45b02e962&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Turismo considera que o Orçamento do Estado devia apostar mais
na competitividade e insiste que o país precisa de uma reforma do Estado. Depois da audiência desta
tarde com o Presidente da República, Francisco Calheiros reconheceu ainda assim que a existência de
um excedente orçamental é um dado positivo.
Comentários de Francisco Calheiros, presidente do CTP.
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Resultados do turismo voltaram a melhorar em 2019
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O presidente da CTP sublinhou que o "movimento extraordinariamente importante" de turistas
permitiu ao setor recuperar. Atrasos no aeroporto do Montijo e filas no SEF são as principais
preocupações.
 
O presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, disse esta quinta-feira que
os resultados do turismo em 2019 superaram os de 2018, mas lamentou os atrasos no aeroporto do
Montijo e as filas no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras.
 
No final de uma audiência com o Presidente da República, que está a receber os parceiros sociais,
Francisco Calheiro afirmou ter transmitido a Marcelo Rebelo de Sousa alguns dos resultados do
turismo, precisando que ultrapassaram os de 2018.
 
"Podemos antecipar que correu novamente bem. Tivemos um ano melhor do que no ano anterior",
precisou o presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) em declarações aos jornalistas.
 
Francisco Calheiros adiantou que o "movimento extraordinariamente importante" de turistas de
mercados como os EUA, Canadá, China e Coreia do Sul permitiu ao setor recuperar e "subir no
número de dormidas", apesar da perda de turistas registada no ano passado por causa do Brexit e,
este ano, de turistas alemães.
 
O presidente da CTP afirmou ainda ter transmitido ao Presidente da República as suas preocupações
relacionadas com o atraso nas obras do aeroporto do Montijo e para "a questão do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras" [SEF] que, afirmou, "continua a ser uma péssima porta de entrada para os
nossos turistas".
 
Expliquei que todo este movimento que houve dos turistas foi do espaço Schengen para espaço não
Schengen", não sendo "admissível que depois de um voo de oito ou de nove horas, esperem duas
horas" numa fila, acrescentou.
 
Relativamente ao aeroporto complementar do Montijo, afirmou que não se cansará de falar neste
tema "enquanto não vir os caterpílares no Montijo", sublinhando que as obras vão demorar 36 meses
"e ainda não" arrancaram, o que faz com que o "grande problema [do setor] é o do Montijo".
 
Francisco Calheiros aproveitou ainda a audiência para realçar o papel do turismo na descida do
desemprego, equilíbrio da balança comercial e crescimento da economia.
 
Agência Lusa
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